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Ugyint6z6: Csomor Lilszl6

T6rqy: Hirdetm6ny zajkibocs6tdsi hat6r6rtek
meg6llapit6s6ra ir6nyu16 elj6r6sban
KUJ: 103 019 398
KfJ: 102 363 037

HIRDETMENY

Tisztelt Ugyfehlnk!

A kozigazgatAsi hat6s6gi eljAris 6s wolgiiltat6s 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. torveny (a tov6bbiakban: Ket.) 29. $ (3)
bekezd6s b) pontja 6s a 29. $ (6) bekezd6se alapj6n, mint a Ket. 15. S (3) bekezd6se szerint a krimyezeti zaj es rezges dleni
v6delem egyes szabdlyair6l sz6l6 28r',12007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. $ szerinti zajv6delmi szempontri hat6stertileten 16v6, illetve a
Ket. 15. $ (5) bekezdese szerinti 0gyfeleket ezuton 6rtesitem, hogy Mayer Antal 6stermel6 (6430 Bdcsalm6s, Arpad vez6r u. 75.)
k6relm6re, a B6csalmAs, Arp6d vez6r u. 75., belte{ilel 378 hrsz alafti ingatlanon tizemeltetett Hiizi sert6sfeldolgoz6 telephely, mint
tizemi letesitm6ny zajkibocsit6si hat6r6rt6k6nek megAllapitdsa tdrgy6ban a fekigyel6segen zajkibocs6t6si hat6rertek kidiisiira
iriinyu16 elj6r6s indult.

A k6relmez6 i.igyf6l neve: Mayer Antal 6stermel6

Az tiqy t6rqva: B6csalm6s, Ary6d vez6r u. 75., belterulet, 378 hrsz alatti ingatlanon uzemeltetett H6zi sert6sfeldolgoz6 telephely

Az tiqy iktat6si szdma: 96005/2013.

Az elj6r5s meqinditdsdnak napja: 2013. augusztus 1. napja

Az irqyintdz6si hat6rid6: a Ket. 33. $ (1 ) bekezdes szerint 30 nap

Az eli6r6 hat6sdgi Uqvint6z6: Csomor Liszl6 (telefon: 79/ 521-960)

A kornvezeti zajforrAs hat6stertllet6n elhelyezked6 zait6l v6dend6 ingatlanok felsorol6sa:

K6zter6let neve H6zszim Helyrajzi
szim

Aro6d vez6r uba 741a. 89t2
Amdd vez6r utca 76. eo/ t

Aro6d vez6r utca 77. ?70

Arp6d vez6r utca 78. on
Aro6d vez6r utca 80. o?

Gr6f Sz6chenyi utca 8. 380
Gr6f Sz6chenvi utca 9. BB

Tajekoztatom, hogy a Ket. 33. S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az tigyint6z6si hat6rid6be nem sz6mit be:
a) a hat6sktiri vagy illet6kessegi vita egyeztet6s6nek, valamint az el1Ar6 hat6s6g kijelol6s6nek id6tartama,
b) a jogsegelyeljArds id6tartama, tov6bb6 a 36. $ (2) bekezd6se alapj6n adatnak a nyilvAntart6sb6l tort6n6 beszez€s6hez

szrlkseges id6,
c) a hiAnyp6tl6sra, illetue a tenydrllds tiszt6z6s6hoz sztjks6ges adatok kozl6sere irdnyul6 felhivSst6l az annak teljesit6s6ig

terjed6 id6,
d) a szakhat6s6g eljAr6s6nak id6tartama,
e) az elj6r6s felfriggesztes6nek id6tartama,
f) a70. $ (1) bekezdes6ben szabdlyozott elj6rds id6tartama,
g) a hat6s6g miikddeset legaldbb egy teljes napra ellehetetlenit6 rizemzavar vagy miis elhArithatatlan esem6ny id6tartama,
h) a k6relem, a d6nt6s 6s egy6b irat fordit6s6hoz sziiks6ges id6,
i) a szak6rt6i v6lemeny elk6szit6s6nek id6tartama,
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j) a hat6s6gi megkeres6s vagy a dont6s post6rra ad6sfrnak napj5t6l annak kdzbesiteseig terjed6 id6tartam, valamint a
hirdetmenyi, tov6bbd a k6zbesit6si meghatalmazoft 6s a k6zbesit6si tigygondnok 0tj6n tort6n6 ktjzl6s id6tartama.

Mayer Antal 6stermel6 (6430 B6csalmds, Arp6d vez6r u. 75) 2013. jrllius 31-en erkezett level6ben zajkibocsiit6si hat6rertek
meg6llapit6s6t k6rte a feliigyel6segt6l, a B6csalmAs, Arp6d vez6r u. 75., belteriilet, 378 hrsz alatti ingatlanon rizemeltetett H6zi
sert6sfeldolgoz6 telephelyre, mint iizemi l6tesitrn6nyre vonatkozdan. Az iizemeltet6 a zajkibocsAtisi hat6r6rt6k meg6llapit6si
k6relme mellett nnegkilldte az rizemi l6tesitrn6ny kdrnyezeti zajkibocs6t6sAnak vizsg6lat6r6l sz6l6 zajm6r6si jegyz6konyvet
(Rezon6tor Bt. (6500 Baja, Sziv6rvdny u. 70.) dltal k6szitett 2-6806211223-2. azonosit6sz6m0 zajmer6sijegyz6konyv). A vdllalkozds
megbiz6sdrt az Uzemeltet6t6l kapta.

Mindezek alapjAn dllapitotta meg a fel0gyel6seg, hogy a felsorolt ingatlanok, t6rgyi rizemi lOtesifrn6ny zajkibocsit6s6val 6rintett
hat6ster0leten helyezkednek el. A komyezeti zajfon6s hat6stertiletdt a kdrnyezeti zaj es rezg6s elleni vedelem egyes szabalyakol
sz6l6 28412007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. $a szerint iHapitottuk meg.

A Ket 15. $ (3) bekezdese alapjdn a 15. $ (1)bekezd6sben foglaltak vizsg6lata nelkril iigyf6lnek min6siiljogszabAly rendelkez6se
eset6n az abban meghat6rozott hat6steruleten l6v6 ingatlan tulajdonosa es az, akinek az ingatlanra vonatkoz6 jog6t az ingatlan-
nyilv6ntart6sba bejegyezt6k.

A Ket 15. $ (5) bekezdese szerint,Meghat6rozot ugyekben jogszabdly iigyf6lijogosults6gokat, illetve figyf6lijog6ll6st biztosithat
azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvintartisba vett tevekenys6ge valamely alapvet6 jog v6delm6re vagy valamilyen
kozerdek 6rv6nyre juttatAsdra ir6nyul.' A feltgyel6s6g az tigyf6lnek min6stil6 t6rsadalmi szervezeteket a kozigazgatdsi hat6s6gi
elj6r6s megindul6sdr6l sz6l6 6rtesit6s 6rdekeben vezetett elektronikus adahdzis letrehoz6s6r6l, vezet6s6r6l valamint azadatbdzis
alapaj6n tort6n6 ertesitesr6l sz6l6 187n0A9. (lX. 10.) Korm. rendelet alapjAn, elektronikus fton drtesiti.

A felugyel6seg - rigyf6lkent - lehet6s6get biztosit a$aaz 6rinteft rigyfeleknek, hogy a k6relemmel kapcsolatosan a Ket. 51. $ (1)
bekezd6se alapjdn nyilatkozatot tegyenek.

A feltigyel6seg egyidejUleg tdjekoztatja, hogy a KeL 68-69. $-ai szerint az iigyf6l az elj6r6s b6rmely szakasz6ban betekinthet az
elj6rds sordn keletkezett iratokba. Az irabetekintris sorAn az arra jogosult m6solatot, kivonatot k6szithet vagy m6solatot k6rhet. A
mdsolatot 6s a kivonatot a hat6siig k6relemre hitelesiti. Az iratbetekint6sre a feliigyel6s6g el6zetes id6ponfegyeztet6s esetdn
lehet6s6get biztosit qz Als6-Tisza-vid6ki Kdrnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Viztigyi Fehigyel6s6g Bajai Kirendeltsegen (6500
Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10. sz6m) 0gyfelszolgdlati iddben (fr6tf6, szerda, p6ntek: 8:30-12:00, tovSbb6 szerda 13:00-16f0).

A nyilatkozat megkrildds6re - a fehigyeldseg honlapjan val6 megjelen6st6lsziimitott 15 napon beltil- van lehet6s6g.

Ba1a,2012. augusztus L
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A xi:r ri mdny hiteldiilmeg bizdsdb6l:

Dr. T6th Eva s. k.
khendeltsfig-vezet6

Kapi6k:
1. B6csalmds V6ros Jegyz6je

2.
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6430 Gr6f Teleki J. utca 4-8. T6rtivev6ny
Ugyf6lnek min6sri16 tdrsadalmi szervezetek (e-mail)
Feltigyel6s6g honlapja
Iratt6r



j) a hat6s6gi megkereses vagy a dtintes post6ra ad6sdnak napj6t6l annak kezbesiteseig terjed6 id6tartam, valamint a
hirdetm6nyi, tov6bbi a k6zbesitesi meghatalmazoft es a k6zbesit6si iigygondnok ttj6n tort6n6 ktjzl6s id6tartama.

Mayer Antal 6stermelo (6430 Bdrcsalmds, ArpAd vez6r u. 75.) 2013. jrllius 31-en 6rkezett level6ben zajkibocsdt6si hatdrertek
megdllapit6s6t k6rte a feliigyel6s6gt6l, a B6csalmAs, Arp6d vez6r u. 75., belterlilet, 378 hrsz alatti ingatlanon tizemeltetett H6zi
sert6sfeldolgoz6 telephelyre, mint iizemi l6tesitrn6nyre vonatkoz6an. Az iizemeltet6 a zajkibocs6t6si hat6r6rt6k megAllapit6si
k6relme melleft megkrildte az tlzemi letesitrn6ny krirnyezeti zajkibocs6t6s6nak vizsg6lat6r6l sz6l6 zajm6r6si jegyz6konyvet
(Rezon6tor Bt. (6500 Baja, Sziv6rvdny u. 70.) 6ltal keszitett 2-6806A1223-2. azonosit6sz6mf zajmeresijegyz6konyv). A viillalkozds
megbiz6s6t az tizemeltet6t6l kapta.

Mindezek alapj6n frllapitotta meg a fel0gyel6seg, hogy a felsorolt ingatlanok, t6rgyi rizemi l6tesifn6ny zajkibocs6t6sival 6rintett
hat6ster0leten helyezkednek el. A komyezeti zajfonAs hatdsterriletdt a k<irnyezeti zaj es rezg6s elleni v6delem egyes szabAlyair6l
sz6lo 28412007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. $a szerint i'llapitoftuk meg.

A Ket 15. $ (3) bekezdese alapj6n a 15. $ (1) bekezd6sben foglaltak vizsg6lata nelkril tigyf6lnek min6s0ljogszab6ly rendelkez6se
eset6n az abban meghat6rozott hatSsteruletsr l6v6 ingatlan tulajdonosa 6s az, akinek az ingaflanra vonafl<oz6 jqittaz ingatlan-
nyilv6ntart6sba bejegyezt6k.

A Ket '15. 
$ (5) bekezdese szerint "Meghat6rozot ugyekben jogszabdly 0gyf6lijogosults6gokat, illetve iigyf6lijogSll6st biztosithat

azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvirntart6sba vett tev6kenysdge valamely alapvetd jog v6delm6re vagy valamilyen
kozerdek 6rv6nyre juttat6sira ir6nyul.' A felugyel6s6g az rigyf6lnek min6stil6 t6rsadalmi szervezeteket a kozigazgatiisi hat6s6gi
eljdr6s megindulds6r6l szolo 6rtesit6s 6rdekeben vezetett elektronikus adatbfrzis letrehoz6s6r6l, vezet6s6r6l valamint azadatbtzis
alapajdn torten6 ertesitesr6l sz6l6 187n0A9. {lX. 10.) Korm. rendelet alapj6n, elektronikus titon 6rtesiti.

A felugyel6seg - rigyf6lkent - lehet6s6qet biztosit anaaz erintett rjgyfeleknek, hogy a k6relemmel kapcsolatosan a Ket. 51. $ (1)
bekezd6se alapj6n nyilatkozatot tegyenek.

A feltigyel6s6g egyidejfileg t6jekoztatja, hogy a Ket 68-69. $-ai szerint az iigyf6l az elj6r6s b6rmely szakasz6ban betekinthet az
eljirr6s sorirn keletkezett iratokba. Az irabetekint6s sor6n az arra jogosult m6solatot, kivonatot k6szithet vagy m6solatot k6rhet. A
m6solatot 6s a kivonatot a hat6sirg k6relemre hitelesiti. Az iratbetekint6sre a feltigyel6s6g eldzetes id6pont-egyeztetes eset6n
lehet6s6get biztosit az Als6-Tisza-vid6ki Komyezetv6delmi, Term6szetvedelmi es Vizrigyi Fehigyel6s6g Bajai Kirendeltsegen (6500
Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10. sz6m) ugyf6lszolgalati iddben (lr6tf6, szerda, pdntek: 8:30-12:00, iov6bbi szerda't3:00-16:00).

A nyilatkozat megkrilddsdre - a feltigyeldseg honlapjan val6 megjelen6st6lsz6mitott 15 napon beltil- van lehet6seg.

Baja, 2012. augusztus 8.
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