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TÖRÖKBECSE
Intézkedve a Belgrád- Železniki ,p.sz.11250 Újrahasznosító központ Kft.,Tomo Busa u.14 sz.
projektumhordozó kérelmével kapcsán, amely a „ Törökbecse felvásárló központ“ meglevő
állapotáról szóló „ Veszélytelen hulladékfeldolgozó berendezés“ Törökbecse község területén
nev.projektum környezeti hatásvizsgálatának felmérésére vonatkozik, mely Törökbecse község
Miloje Čiplić u.100/A sz. alatt levő 3986/2-es kataszteri telken van, Törökbecse község
településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részleg A környezeti
hatásfelmérésről szóló törvény 10.szakaszának 4. és 5. bekezdése ( „ SZK Hivatalos Közlönye“,
2004/135 és 2009/36), és Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1.
bekezdése („ JSZK Hivatalos Lapja“1997/33 és 2001/31) alapján, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
Szükséges a környezeti hatásfelmérés a Belgrád- Železniki, p.sz.11250 Újrahasznosító központ
Kft.,Tomo Busa u.14 sz. projektumhordozó „ Törökbecse felvásárló központ“meglevő állapotának
„ Veszélytelen hulladékfeldolgozó berendezés“Törökbecse község területén nev.projektumáról.
Elrendeleik a jelen határozat 2.szakaszának 1.bekezdésében idézett projektum környezeti
hatásvizsgálati felméréséről szóló Tanulmány kidolgozását, amely a következőket kell hogy
magában tartalmazza:
1. A projektumhordozó adatait ( név, székhely, nyilvántartási szám, tevékenységi kód,
telefon-és fakszszám),
2. A lokáció rövid leírása amelyen tervezve van a létesítmény felállítása ( a létesítmény
elhelyezkedése a lakott településekkel és egyéb fontos területekkel szemben, illetve
környzettanilag érzékeny és érintett területekkel szemben melyekre kihatással lehet a
létesítmény felállítása),
3. A projektum leírása
3.1.
Az előzőleg végrehajtott projektumi munkálatok,
3.2.
A létesítmény leírása, műszaki-és egyéb jellegzetességei,
3.3.
Az építéshez szükséges anyag, energia,energiforrások, víz , és nyersanyag fajtája
és mennyisége,
3.4.
A projektumhordozó oldaláról tanulmányozott fő lehetőségek bemutatása,
4. A lokáció és a közelebbi környék életkörnyezeti állapotának rövid bemutatása ,
5. A projektum esedleges kihatása az életkörnyezetre,
6. Környezeti hatásvizsgálat-felmérés szerencsétlenség esetében,
7. A környezetre való jelentős káros kihatások megakadályozására és elkerülésére
előrelátott teendők leírása,
8. А környezetre való hatás figyelemmel való kísérése,
9. A 2-tól a 8-ig pontig leírt, nem műszaki adatok rövidebb bemutatása,

10. Műszaki hiányosságok, vagy megfelelő szaktudás és tapasztalat nem meglevéséről szóló
adatok, illetve a megfelelő adatok beszerzésének lehetetlensége.
A környezeti hatásvizsgálat felméréséről szóló Tanulmány magában tartalmazza a
kidolgozásában résztvevő és felelős személyek általános adatait is.
A törvénnyel összhangban, a környezeti hatásvizsgálat felméréséről szóló Tanulmány
mellé kell csatolni az illetékes szervektől megkapott jóváhagyásokat is.

Indokolás
A Belgrád-Železniki ,p.sz.11250 Újrahasznosító központ Kft.,Tomo Busa u.14 sz.
projektumhordozó, 2014.07.20-án fordult kérelmével e szervhez.
A kérelem a „ Törökbecse felvásárló központ“ meglevő állapotáról szóló „Veszélytelen
hulladékfeldolgozó berendezés“ Törökbecse község területén nev.projektum környezeti
hatásvizsgálatának felmérésére vonatkozik, mely Törökbecse község Miloje Čiplić
u.100/A sz. alatt levő 3986/2-es kataszteri telken van.
A projektumhordozó benyújtott kérelméről az érdekelt felek közvetlenül lettek értesítve,
a nyilvánosság viszont a községi hirdetőtáblán kitüntetett éretesítés, és a község
hivatalos honlapján megjelentetett értesítés révén.A meghagyott határidőn belül az
érdekelt felek oldaláról nem érkezett sem vélemény sem megjegyzés.

A kérelemmel benyújtott okiratokba való betekintés után ez a szerv megállapította hogy
szükséges végrehajtani a környezeti hatásfelmérést.
Az ilyen határozat meghozatalának indokai:
Összhangban azzal a Rendelettel, amely magában tartalmazza azon projektumok Listáját
melyek megvalósításához szükséges illetve kérelmezhető a környezeti hatásfelmérés ( „
SZK Hivatalos Közlönye“, 2008/14), jelen projektumra a II.Lista 14.pontjában leírt mérce
vonatkozik.
Többi projektumok, 2.alpont alatt-Hulladékkezelés-irányító berendezések, 2.sor-a
veszélytelen hulladék elhelyezése és tárolása a kövekező mércék alapján történhet:
napi 50T teljesítőképességgel, és a veszélytelen hulladék kezelése a 3.sorban leírt
mércék szerint: az I Listában nem szereplő projektumok.
A benyújtott kérelembe és a projektumi-dokumentációba való betkintés után, valamint a
kérelem megvitatása után, jelen szerv megállapította a projektum környezeti
hatásfelmérésének szükségét.
A Tanulmány terjedelmességének és tartalmának meghatározása a végrehajtott eljárás,
a projektumhordozó kérelmének megszemlélése, az átadott dokumentumokba való
betekintés és A környezeti hatásfelmérésről szóló Tanulmány tartalmáról szóló Szabályzat
alapján történt ( „SZK Hivatalos Közlönye“, 2005/69).
A fentiek alapján, A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 10.szakaszának 4.és
5.pontja ( „SZK Hivatalos Közlönye“, 2004/135 és 2009/36) és Az általános közigazgatási
eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1.pontja szerint ( „JSZK Hivatalos Közlönye“,
1997/22 és 2001/31) lett meghozva a rendelkező résszel azonos határozat.

Jogorvoslati záradék: A projektumhordozó felllebezést nyújthat be a másodfokú szervnél
e szerv által,a határozat kézbevételétől számított 15 napon belül.
Az érdekelt nyilvánosság fellebezést nyújthat be a másodfokú szervnél e szerv által,a
határozat tömegtájékoztatási eszközökben való megjelentetésétől számított 15 napon
belül.

ÖNÁLLÓ SZAKMUNKATÁRS,
Dragan Rauški, okl.építészmérnök
Kézbesítve lett:
- a projekthordozónak,
- a tömegtájékoztatási eszközöknek,
-az érdekelt szerveknek,
-az irattárnak.

