
Ügyiratszám: NO/KVO/1396-3/2022.

Ügyintéző: Tolnai Orsolya

Telefon: 06 32 795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Tárgy: Közlemény  a  K  és  P  Tömb Kft.  (3127

Kazár,  hrsz.:  0127.)  telephelyen  gyűjteni,

előkezelni  kívánt  nem  veszélyes  hulladék

mennyiségének  növelésére  vonatkozó  előzetes

vizsgálati eljárás megindításáról

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az  ügy  tárgya:  K  és  P  Tömb  Kft.  (székhely:  3021  Lőrinci,  Vörössápi  út  1489/8.,  adószám:

23966097-2-10;  KÜJ  száma:  103003467  a  továbbiakban:  Kérelmező) által  meghatalmazott  Hősfi

László (székhely: 3121 Salgótarján, Boróka út 1.) kérelmére, a 3127 Kazár, 0127. hrsz.-ú telephelyen

gyűjteni, előkezelni kívánt nem veszélyes hulladék mennyiségének növelésére vonatkozó  előzetes

vizsgálati  eljárás a környezeti  hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati  engedélyezési

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma: NO/KVO/1396/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. augusztus 11.

Az ügyintézési határidő: 45 nap (2022. szeptember 23.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak

az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Tolnai Orsolya

Tel: 06 32 795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 605. iroda

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

„Az  engedélykérő,  a  K  és  P  Tömb  Kft.  jelenleg  is  végzi  nem veszélyes  hulladékok  gyűjtését  és

hasznosítását, de a megnövekedett igényekre való tekintettel a már korábban is rendelkezésre álló

kapacitást szeretné kihasználni olyan módon, hogy az éves hasznosítható hulladék mennyiség 650t/év

mennyiség helyett 9.000 t/év legyen, melyhez a telephelyen minden feltétel rendelkezésre áll.”
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A tervezett fejlesztés közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Kazár Község közigazgatási területének keleti része

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett

tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

 jelentős környezeti  hatások  feltételezése  esetén megállapítja  a  környezeti  hatástanulmány

tartalmi követelményeit;

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb

engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe

veendő szempontokat, illetve feltételeket;

 ha az előzetes vizsgálat  során a tevékenység környezetvédelmi  engedélyezését kizáró ok

merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti

megvalósítására engedély nem adható.

A Kormányhivatal  felhívja  az ügyben érintettek figyelmét,  hogy a  közlemény megjelenését  követő

harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt

lehet tenni.

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

Kazár Község Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-foosztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei/2408-k-es-p-tomb-kft-

3127-kazar-hrsz-0127-telephely-bovitesere-vonatkozo-nem-veszelyes-hulladek-gyujtese-

hasznositasa-celjabol-elozetes-vizsgalati-eljaras

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal VI. emeleti 600. számú

irodájában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Salgótarján, 2022. augusztus 17.

Tisztelettel                                              

Dr. Szabó Sándor főispán

nevében és megbízásából:

Simon István Krisztián

osztályvezető helyett

                                                                                                             dr. Ispán Eszter

                                                                                                               főosztályvezető
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