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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 80. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen jogszabály 29. § (6) és (7)
bekezdése alapján, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a
LEIER Hungária Építőanyaggyártó Kft. (9024 Győr, Baross G. utca 42., KSH azonosító: 11138075-2361-113-08,
KÜJ szám: 100808380) által a Devecser külterület 051/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett külfejtéses
agyagbányászati tevékenység (KTJ száma: 102603508) megvalósítása tárgyában, az előzetes vizsgálati
dokumentáció, valamint az eljárás során tudomására jutott adatok alapján KTF-19725/2015., 79147/2015. számon
döntést hozott.
•

Az eljáró Felügyelőség megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Tel.: 22/514-300, Fax: 22/313-564, ügyfélfogadás: hétfő:
8.30-12:00 óra, szerda: 8:30-12:00 óra és 13:00-15:30 óra, péntek: 8:30-12:00 óra, kedden és csütörtökön nincs
ügyfélfogadás).

• Az ügy rövid leírása: A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a
továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a LEIER Hungária Építőanyaggyártó Kft. (9024 Győr, Baross G. utca
42.) kérelmére Devecser város külterületén, 051/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett agyagbányászati tevékenység
megvalósítása tárgyában a 2015. szeptember 11. napján benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján
19725/2015. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult. Belföldi jogsegélykéréssel kereste meg a
Környezetvédelmi Hatóság a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján
kérte a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos önkormányzati szabályozással, illetőleg a településrendezési eszközökkel összhangban van-e. A
8967-5/2015. számú nyilatkozat alapján rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett
tevékenység nincs összhangban a településrendezési eszközökkel. A KTF-19725/2015., 79147/2015. számú
határozat 1.01 pontjában a Környezetvédelmi Hatóság rendelkezik arról, hogy a kizáró okot a bányatelek
megállapításáig meg kell szüntetni. A kizáró ok megszűntetése esetén a tevékenység megvalósításának akadálya
nincs.
• A közvetlen hatásterület vélelmezett kiterjedése: Devecser 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149 hrsz. alatti
beépítetlen terület, 050, 092 hrsz.-ú út, 054 hrsz.-ú közút, 038/12, 051/6, 078 hrsz.-ú erdő, 077 hrsz.-ú telephely
és készlettér, 093 hrsz.-ú anyaggödör, 038/9 hrsz.-ú legelő, 051/1, 051/3 hrsz.-ú szántó és rét, 041 hrsz.-ú árok.
• Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott
képviselőjük útján – Szilágyi Marianna ügyintézővel (Tel.: 88/512-646) történő egyeztetés szerinti – Devecser
Város Közös Önkormányzati Hivatala – 5. számú adóügyi irodájában – betekinthetnek a KTF-19725/2015.,
79147/2015. számú határozatba, arról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
Tájékoztatom továbbá az ügyfeleket, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő
tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.
A Ket. 15. § (1) bekezdés első fordulata alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.
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A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek
minősül jogszabály rendelkezése esetében az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az,
akinek ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben a törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az
érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége
valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.
D e v e c s e r , 2015. december 30.

Bendes István sk.
jegyző

