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KÖZLEMÉNY
Iktatószám: 2698/2018.
Tárgy:
T át—Tokod szennyvíztisztító telep
fejlesztése - Előzetes vizsgálat
A Komárom-Esztergom Megyei Korm ányhivatal környezetvédelm i és term észetvédelm i
hatáskörében eljáró Tatabányai Járási H ivatala (a továbbiakban: Hatóság) ezúton ad értesítést
arról, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti előzetes vizsgálati eljárás indult a Hatóságnál.
1-

Ügy tárgya és rövid ismertetése: Tokod Község Ö nkorm ányzata a jelenleg is üzem elő
Tát-Tokod szennyvíztisztító telepét kívánja fejleszteni. (Tát 064/9 hrsz.) A beruházás
célja, hogy a m ég ellátatlan településrészek figyelembe vételével bővítésre kerüljön a
m eglévő közm űves szennyvízelvezető hálózat és az ehhez szükséges, a m ai kor m űszaki
színvonalának megfelelő technológiai m egoldásokat alkalm azó szennyvíztisztító telep.

2.

V élelm ezett hatásterü let Tát városhoz és Tokod N agyközséghez tartozó helyrajzi
szám ú ingatlanok

3.

Ügyiratszám : 2698/2018.

4.

Eljárás m egindulásának napja: 2018. április 5.

5-

Ügyintézők: Fegyveresné Társi Mónika; Puskás Sándor; G yöm örei-N euberger Orsolya,
Pulai A lexandra, Krupiczer-Judi Piroska

6.

Ü gyintézési határidő: 30 nap, am ibe nem szám ítanak be az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése
szerinti időtartam ok

7.

Közlem ény közhírré tételének napja: 2018.

.

A közlem ény 21 napra került

közhírré tételre.
8.

A Tervdokum entáció tartalm ára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra,
valam int a környezeti hatásvizsgálat szükségességére vonatkozóan jelen közlem ény
közhírré tételét követő 21 napon belül lehet észrevételt tenni a H atóságnál. Az értesített
Komárom-Esztergoím Megyei Kormányhivatal, Tatabányai Járási Hivatal
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civil szervezetek fenti időtartam alatt ügyfélként bejelentkezhetnek tárgyi eljárásba. 2018.
január 1. napjától az Ákr. 26. § (1) bekezdése az elektronikus úton történő
kapcsolattartást írja elő, figyelemmel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a)
aa) alpontjára.
9.

A H atóság és a fenti telephely szerint illetékes Jegyző az érintettek szám ára
ügyfélfogadási időben biztosítja - az Ákr. 5. § (1) bekezdése és 33. § (1) bekezdése alapján
fennálló - nyilatkozattételi, valam int iratbetekintési jogaik gyakorlásának lehetőségét és
kérés esetén részletes felvilágosítást ad.

10.

A H atóság az alábbi döntéseket hozhatja a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:

„aj megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a
tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások; valamint
aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a
környezeti hatástanulmány; és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú
melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is
tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeit,
ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem
tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy
változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült Jel,
ca) ennék tényét rögzíti és - a eb) alpontban foglalták kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység
kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
eb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs Összhangban, azonban az összhang
legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig
megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására
jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírásokfigyelembevételével írja elő."
11.

Az előterjesztett Tervdokum entáció tartalm ának elektronikus elérhetősége:
h ttp s :// komarom-filr.kh. gov.hu

Felhasználói azonosító: kom kkf
leiszó:

m64nXfVEP676

Útmutató:

Bejelentkezés—► „ Velem megosztott" fül —> „Megosztott tartalom" fül —>
Megnyíló ablakban a letöltendő fájl előtti ikonra kattintás (bal
egérgombbal)
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Tatabánya, 2018. április 5.
Tisztelettel:
Dr. Fodor János hivatalvezető nevében és megbízásából:
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Fegw eresné Társi Mónika

Címzettek:

1.
2.

Informatika

helyben

Ügyfélszolgálat

helyben

3.

Almádi Konzervatív Kör

4.

Aranyszarvas Egyesület

5.

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

titkarsag@csalan.hu - e-mail

6.

Dráva Szövetség

dravaszovetseff@t-online.hu - e-mail

7.

Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület

8.

Életfa Környezetvédő Szövetség

eletfa@eck.hu - e-mail

9.

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

emisszio@e-misszio.hu - e-mail

10.

Enereíaklub Szakpolitikai Intézet és M ódszertani Központ Egyesület

energiaklub@enerffiaklub.hu

11.

H antken M iksa Alapítvány

hantken@freemail.hu - e-mail

12.

Inform atikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

iroda@ivsz.hu - e~mail

13.

ír is Egyesület

iris.egvesulet@email.com - e-mail

14.

Kelet-balatoni Légtérvédő Egyesület

kble.almadi@ffmail.com - e-mail

15.

Környezet- és Érdekvédelmi Szövetség

k.e.sz.3022@ffmail.com - e-mail

16.

Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület

17.

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

18.

Mécses Szeretetszolgálat

19.

Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesület

s.balint@freemail.hu - e-mail
aranvszarvaseffvesulet@ffmail.com - e-mail

effvensulveffvesulet@ffmail.com - e-mail

info@maffasbakony.hu - e-mail
effhailatvedehniszovetseff@ffmail.com - e-mail
mecsesbp@gmaxl.com - e-mail
notebaia@fibermail.hu - e-mail
iovonkalsonemedin@ffmail.com - e-mail

20.

Összefogás a Jövőnkért Alsónémedin Egyesület

21.

Partizán Horgászegyesület

partizanhe@citromail.hu - e-mail

22.

Pécsi Zöld Kör Egyesület

iroda@pzk.hu - e-mail

23.

PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

zsiemond@aikanet.hu - e-mail

24.

Reflex Környezetvédő Egyesület

reflexeffvesulet@email.com - e-mail

25.

Saj óv ölgye Környezetvédelmi Egyesület

eburinda@email.com - e-mail

26.

Soproni Városszépítő Egyesület

varosszepitok@sopron.hu - e-mail

27.

Sz-ÉpiilŐ Velencét Környezet - K ultúra Egyesület

sz-epulo@freemail.hu - e-mail

28.

Tudatosan a Környezetünkért Egyesület

tudatosanpecs@ffmail.com - e-mail

29.

ZÖLD FORRÁS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

zoldforrasegvesulet@ffmail.com - e-mail

30.

ZÖLD KÖR ~ A Föld Barátai Magyarország

info@zoldkor.net - e-mail
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