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Tárgy: VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon
tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérelem, megkeresés
hirdetmény közzététele (I.) és nyilatkozat (II.) iránt

Tisztelt Jegyző Úr!
I.
A VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft. (Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 26. B. ép., KÜJ: 102
409 552, Adószám: 14160592-2-07, Cégjegyzékszám: 07-09-013926, KSH szám: 14160592-4120113-07, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14160592#cegkapu) meghatalmazása alapján az EcoPlan
System Kft. (Székhely: 6725 Szeged, Pálfy u. 92., Adószám: 26327587-2-06, Cégjegyzékszám: 0609-024370, KSH szám: 26327587-7490-113-06, hivatalos elektronikus elérhetősége:
26327587#cegkapu, képviseletre jogosult: Tombácz Szintia ügyvezető) 2020. szeptember 30. napján
– az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett regionális szilárd
nemveszélyeshulladék-lerakó létesítményre vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) szerinti egységes környezethasználati engedély
iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását, amely alapján
közigazgatási hatósági eljárás indult.
A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei:
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1501/-5692094786675623270/publicLink/06092-12020.zip
Kérem, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján haladéktalanul, de
legkésőbb öt napon belül gondoskodjon a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb
módon történő közhírré tételéről.
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A közzététel és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább 21 nap.
Kérem, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése alapján, az érkezett
észrevételeket legkésőbb a hirdetmény levételét követő öt napon belül küldje meg hatóságunk
részére.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a közlemény közhírré tételét követő
öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a hatóságunkat a közhírré tétel időpontjáról, helyéről,
valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról, valamint a 21 napos
közzétételt követően a záradékolt közleményt megküldeni.
II.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1)
bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c)
bekezdésére – jelen levelem kézhezvételét követő 5 napon belül – a mellékelten megküldött
kiegészített kérelem alapján, szíveskedjen – a tevékenységnek a helyi környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési
eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében – nyilatkozni.
Tájékoztatom, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6c) bekezdése alapján jogsegélyéhez
mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is.
Kérem, hogy amennyiben lehetséges, nyilatkozatát, véleményt (word formátumban is) az alábbi email címre is szíveskedjen megküldeni: kisgyorgyei.agnes@bacs.gov.hu
Kecskemét, 2020. október 7.
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