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VÉG ZÉS

1.0 A  Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban:  Kormányhivatal)  az  Inforg 2008
Kft. (székhely: 8460 Devecser, Levente telep 1., KSH: 14579859-0147-113-19, KÜJ: 102994335,
a  továbbiakban:  Ügyfél)  megbízásából  az  ENVIPROG  GROUP  Kft.  (8000  Székesfehérvár,
Honvéd u. 3/A.,  a továbbiakban:  Meghatalmazott) által – a 8552 Vanyola 0169/1 hrsz. alatti
telephelyen  (a  továbbiakban:  Telephely)  tervezett  tevékenységgel kapcsolatban –  benyújtott,
összevont  környezeti  hatásvizsgálati és  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárás
lefolytatása  iránti  kérelem és  a  mellékletét  képező  dokumentáció  alapján  VE/30/06848/2022.
ügyiratszámon indult közigazgatási hatósági eljárásban

közmeghallgatás tartását rendelem el.

2.0 A közmeghallgatás helye, időpontja:

8552 Vanyola, Petőfi u. 10. szám alatti Művelődési Ház 

2022. október 19. (szerda) 10 óra.

3.0 Jelen döntéssel megkeresem az eljárásban részt vevő Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, hogy gondoskodjon a közmeghallgatásra vonatkozó adatok helyben szokásos módon
történő nyilvános közhírré tételéről  és a közhírré tételt  követő öt napon belül  tájékoztassák a
Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről.

3.1 A közzétételnek legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

3.2 Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Kormányhivatalhoz, vagy a közmeghallgatás
helye szerint illetékes Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez lehet benyújtani.

4.0 Jelen döntésben elrendelt  közmeghallgatáshoz kapcsolódó közlemény, továbbá a kérelem és
mellékletei digitális példányának közzétételéről VE/30/06848-12/2022. ügyiratszámon korábban
intézkedtem. 

5.0 Jelen  végzés  ellen  önálló  jogorvoslatnak  helye  nincs.  A  végzés  elleni  jogorvoslati  jog  a
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat
keretében gyakorolható.
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I NDO KO LÁS

A  Kormányhivatalnál  az  Ügyfél  megbízásából  a  Meghatalmazott  által  2022.  augusztus  7. napján
benyújtott kérelem és a mellékletét képező „Inforg 2008 Kft. Vanyola 0169/1 hrsz. Brojler baromfitelep
környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes  környezethasználati  engedélyezési  dokumentáció  összevont
eljárás” című  dokumentáció  alapján  összevont  környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás indult. Az ügyintézési határidő 130 nap.

A  Telephelyen  nagy  létszámú  brojlertartási  tevékenység  végzése  tervezett,  melynek  maximális
kapacitása  139  000  férőhely.  A  Telephelyen  a  meglévő  épületek  technológiai  berendezéseinek
karbantartását, cseréjét követően tervezett a baromfitartási tevékenység megkezdése. A legközelebbi
lakóépület a Telephelytől 530 méterre Ny-i irányban található.

A tevékenység által érintett település: Vanyola

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklet 11. a) pontja alapján
egységes környezethasználati engedélyhez kötött és az R. 2. melléklet 1. a) pontja szerint környezeti
hatásvizsgálat köteles tevékenység. Az R. 1. § (4) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati és
egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárás  a  környezethasználó  kérelmére  összevont
eljárásban lefolytatható. Fenti jogszabályhelyek alapján a Meghatalmazott  kérte az összevont eljárás
lefolytatását.

A tárgyi eljárás során – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/C.
§ (2) bekezdés c) pontja, valamint a R. 24. § (7) és a 9. § (1) bekezdése alapján – közmeghallgatást kell
tartani. 

Fentiek  alapján  jelen  végzés  1.0  pontjában  az  érintettek  kiértesítése  mellett  közmeghallgatás
tartását rendeltem el.

Az R. 9. § (6) bekezdése alapján a 3.0 pontban rendelkeztem a közmeghallgatásra vonatkozó adatok
közhírré  tételéről.  A  jelen  döntés  megküldésével  az  R.  9.  §  (6)  bekezdése  szerint  a  3.1 pontban
rendelkeztem,  hogy  az  eljárásban  részt  vevő  Pápateszéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  jegyzője
gondoskodjon  a  közmeghallgatásra  vonatkozó  adatok  helyben  szokásos  módon  történő  nyilvános
közhírré tételéről, amelynek időtartama az R. 9. § (7) bekezdése alapján legalább 30 nap. Az R. 9. § (6)
bekezdés  rendelkezése értelmében a  jegyző  a közhírré tételt  követő  öt  napon belül  tájékoztatják  a
Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről.

Az  észrevételek  benyújtására  vonatkozóan  az  R.  9.  §  (8)  bekezdése  alapján  a  3.2 pontban
rendelkeztem.  Az  észrevételeket  a  közmeghallgatás  időpontjáig  a  Kormányhivatalhoz  vagy  a
Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

A jogorvoslatra vonatkozóan az  5.0  pont szerinti tájékoztatást  az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a alapján adtam.

A  Kormányhivatal  hatáskörét  a környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Korm.
rendelet) 9. §-a, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése
állapítja meg.
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A  kiadmányozási  jog  gyakorlása a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének a
kiadmányozás rendjéről szóló 18/2022. (VIII.1.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Vitai Gertrúd
osztályvezető

Kapják:
1. ENVIPROG GROUP Kft. (HK: 23983102)
2. Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal (KRID: 246186345)
3. Vanyola Község Önkormányzata (KRID: 646319979)
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 601411315)
5. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 708215715)
6. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (HK: 469506375)
7. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztály  (e-mail:

vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  )  
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (KRID: 166301915)
9. Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (KRID: 751029730)
10. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály

(e-mail: vemkh.epitesugy@veszprem.gov.hu)
11. Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapja
12. Irattár
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