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Közlemény eljárás megindításáról

KÖZLEMÉNY
A Békés Megyei Kormányhivatal előtt az SPG Cars Kft. (5561 Békésszentandrás, Batthyány u. 42.,
KÜJ: 103 806 031) ügyfél megbízásából eljáró Nagy Lénárd meghatalmazott kérelmére indult
levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárásban a hatósági eljárás megindításáról szóló
értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.
A hatósági ügy tárgya: Légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyének
módosítása
Telephely címe: Békésszentandrás, Batthyány u. 42. szám
A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/04118-2/2021.
A hatósági eljárás megindításának napja: 2021. év június hó 8. napja
A hatósági ügy ügyintézési határideje: 60 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
• az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének
az időtartama.
Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kovács Judit (66) 362-944/2016 mellék
A közlemény közzétételének időpontja: 2021. június 11. – 2021. június 26.
A közlemény a Kormányzati Portál internetes honlapján, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján (5700
Gyula, Megyeház u. 5-7.) megtekinthető.
Tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére
létrehozott politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő a hatásterületen működő egyesületeket
(továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési
területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
Tájékoztatom a hatásterületen élőket, valamint a szervezeteket (mint ügyfeleket), hogy az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján
az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető
meg az olyan irat, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes
adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e
törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
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Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot
készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni
és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság
megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.
A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel az Ákr. 5. § (2) és 43. § (3)
bekezdésére, valamint a Kvtv. 98. § (1) bekezdésére.
A közlemény levételének napja: 2021. június 27.

Gyula, 2021. június 10.
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nevében és megbízásából
Farkas József
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