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Tárgy: Értesítés közmeghallgatásról a Romhány

0111/4  és  0116  hrsz.  alatti  „Romhány  II-

homokkő”  védnevű  bányatelekre  vonatkozó

környezeti hatásvizsgálati vizsgálati eljárásban 

ÉRTESÍTÉS

környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásban közmeghallgatásról

Concord  Invest  Ingatlanhasznosító  és  Szolgáltató  Kft. (székhely:  1094  Budapest,  Ferenc  tér

6-7/A.  fszt.  1.,  KÜJ:  102  917  998,  adószám:  14148107-2-43,  cégjegyzékszám:  01  09  927716; a

továbbiakban:  Kérelmező)  benyújtotta a  Romhány  0111/4  és  0116  helyrajzi  számokat  érintő

„Romhány  II-homokkő”  védnevű  bányatelekre (KTJ:  101  711  729)  vonatkozó környezeti

hatásvizsgálati  dokumentációt  és  az  eljárás  lefolytatására  irányuló  kérelmét a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Agrárügyi  és Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztályához (a

továbbiakban: Kormányhivatal) 2020. november 17. napján.

A  fentiekre  tekintettel  a  Kormányhivatal  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes

környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  szerint  az

eljárást 2020. november 18. napján megindította.

A 314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  9.  §  (4)  bekezdésében foglaltak  alapján értesítem a tárgyi

ügyben tartandó közmeghallgatásról.

A közmeghallgatás időpontja: 2021. február 15. 14:00

A  közmeghallgatás  online  kerül  megrendezésre  a  Google  által  üzemeltetett  Meet

alkalmazásban.

Elérhetőség: 

• számítógépen: https://meet.google.com/ 

• okostelefonon: Play Áruház, App Store (Google Meet – Secure Video Meetings).

Csatlakozni az alábbi linken keresztül lehet a közmeghallgatás napján, annak kezdetekor:

https://meet.google.com/ycb-aewy-msx 

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 
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https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/260-romhany-ii-homokko-

vednevu-homokbanya 

A Kormányhivatal a közleményt a hivatalában, a honlapján (https://nmkh.hu/nmkh39/), keresztül, illetve

Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.

A Kormányhivatal  kéri,  hogy amennyiben  jelen értesítés közhírré tétele  megtörtént,  5  napon

belül tájékoztassa a Kormányhivatalt a közzététel idejéről, helyéről.

Jelen értesítés a Kormányhivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott

elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a  papíralapú  dokumentuméval

megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabályok, az elektronikus ügyintézés és

a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvény,  valamint  az

elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés

b) pontja alapján.

A  Kormányhivatal  felhívja  figyelmét,  hogy  a  COVID19  járvány  terjedésének  megakadályozása

érdekében  minden  kormányhivatali  ügyfélszolgálaton  kizárólag  időponttal  rendelkező  ügyfelek

fogadása biztosított. 

Szintén  a  járványhelyzetre  való  tekintettel  a  Kormányhivatal  a  közmeghallgatást  online

formában  tartja  meg,  amennyiben  technikai  problémákkal  szembesülnek  hívják  Simon  István

Krisztiánt,  jelen eljárás ügyintézőjét  a  06 32 795 188 telefonszámon,  aki segítséget  tud nyújtani

Önöknek. 

Salgótarján, 2021. január 14.

Tisztelettel:                                                 

Dr. Szabó Sándor

kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Vas Szabina

osztályvezető
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