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Bendes István
jegyző részére
Somlóváráshely Közös Önkormányzati Hivatal
Tisztelt Jegyző Úr!
A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál a Somlószőlős Község Önkormányzat
(székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth út 164., KSH: 15427456-8411-321-19, KÜJ:
100163094) megbízásából, KTG Aqua Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Rómer Flóris u.
56.) által benyújtott, a Somlószőlős és Somlójenő községeket összekötő kerékpárutat
érintő kérelem tárgyában, VE-09/KTF/00797/2021. ügyiratszámon előzetes vizsgálati
eljárás indult.
A kérelem szerint végezni kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklet 87. c) pontja, valamint a
Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás köteles.
A Rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a közleményt, a
kérelem és mellékletei (a továbbiakban: Dokumentáció) elektronikus példányát
megküldi a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének.
A Rendelet 3. § (4) bekezdése szerint a jegyző haladéktalanul, de legkésőbb öt napon
belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon
történő közhírré tételéről. A jegyző a közlemény közzétételét követő öt napon belül
tájékoztatja a Veszprémi Megyei Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről. A
telepítési hely szerinti település jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei
(előzetes vizsgálati dokumentáció) nyomtatott példányába való betekintési lehetőség
módjáról is.
Fentiek alapján, kérem a megkeresésem mellékletét képező Közlemény közzétételét
és a Dokumentáció hozzáférhetőségének biztosítását, amely digitálisan az alábbi
elérhetőségen található meg:
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

-2https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/
8a4880ee75fe31ae01775db9f4231dca/93760/4003719369378664242/797-21.zip
Kérem a Tisztelt Jegyző Urat, hogy amennyiben az eljárást érintő észrevétel érkezik
hozzá, úgy azt legkésőbb a közlemény levételével egyidejűleg szíveskedjen
megküldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a Rendelet 5. § (1) bekezdésére
szerinti érdemi vizsgálat céljából.
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 kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020.
(III. 2.) utasítása alapján történt.
Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Vitai Gertrúd
osztályvezetői feladatok ellátására
kijelölt kormánytisztviselő

Kapják:
1.
Somlóváráshely Közös Önkormányzati Hivatal + közlemény (hivatalai kapu:
612774178)
2.
Hatósági Nyilvántartás (honlap) + közlemény
3.
Irattár

