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Tisztelt Cím!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál (továbbiakban:
Veszprémi Járási Hivatal) a Pápateszéri Téglaipari Kft. (székhelye: 8556
Pápateszér, Téglagyári u., KSH törzsszám: 11329040-2332-113-19; KÜJ: 100225657,
a továbbiakban: Ügyfél) által 2019. július 19. napján benyújtott kérelmére 8556
Pápateszér, Téglagyári u. 1., 078/3 hrsz. (KTJ: 100332853, EOV x: 226600,
EOVy: 547500, a továbbiakban: Telephely) végzett „Kerámia termékek égetéssel
történő gyártása, különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőáruk vagy porcelánok
gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, vagy ahol a kemence térfogata
legalább 4 m3 és abban az árusűrűség a 300 kg/m 3-t meghaladja.” megnevezésű
tevékenységre
vonatkozó
VE09Z/00820-19/2017.
ügyiratszámú
egységes
környezethasználati engedély módosítása tárgyában a kérelem és dokumentáció
alapján VE-09/KTF/05609/2019. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult.
A Veszprémi Járási Hivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 21. § (2) bekezdés a) alpontja alapján a honlapján az eljárás
megindulásáról közleményt tesz közhírré. A kérelem és a dokumentáció elektronikus
formában megtalálható http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ internetes oldalon az
eljárás ügyszáma vagy a kérelmező neve/tárgya alapján.. A R. 21. § (2) bekezdés b)
alpontjára figyelemmel a közlemény közhírré tételével egyidejűleg megküldi a
közleményt, a kérelem és mellékletei nyomtatott példányát a tevékenység telepítési
helye szerinti település jegyzőjének, a közleményt a feltételezhetően érintett
települések jegyzőinek.
A R. 21. § (3) bekezdése szerint a jegyző haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül
gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő
közzétételéről, amelynek időtartama a R. 21. § (3) bekezdése alapján legalább 21 nap.
A jegyző a közlemény közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Veszprémi
Járási Hivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, a telepítési hely szerinti település
jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei (dokumentáció) nyomtatott példányába
való betekintési lehetőség módjáról is.
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-2Kérem a Tisztelt Címet, hogy a R. 21. § (2) bekezdés b) alpontja alapján jelen levél
mellékletét képező közlemény, továbbá a kérelem és mellékletei nyomtatott
példányának közzétételéről szíveskedjen gondoskodni.
A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 46/2019. (VII.
11.) utasítása alapján történt.

Veszprém, 2019. július
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Kapják:
1. Pápateszér Község Önkormányzata, Jegyző, (KRID:448182997) + Közlemény
2.

Hatósági Nyilvántartás (honlap, központi rendszer) + Közlemény

3. Irattár + Közlemény

