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VÉG ZÉS

1.0 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál  (a  továbbiakban: Kormányhivatal)  a KŐ-KER
CSÁKVÁR  Kőfeldolgozó  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft. (székhely:  8083,  Csákvár,
Külterület 0188/2 hrsz., KÜJ: 100349724, telephely: 8564, Ugod, Külterület 0270, 0269/9 hrsz.
KTJ: 100584739) meghatalmazásából benyújtott kérelem és mellékletét képező "Az „Ugod III.
–  mészkő”  bányatelken  működő  kőbánya  kapacitásának  jelentős  módosításának  környezeti
hatástanulmánya”  megnevezésű  dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján a
VE-09/KTF/07400/2021. ügyiratszámon indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban

közmeghallgatás tartását rendelem el.

2.0 A közmeghallgatás helye, időpontja:

8564 Ugod, Kossuth u. 32. szám alatt Önkormányzati épület – Házasságkötő terem

2023. január 30. (hétfő) 14:00 óra.

3.0 Jelen  döntéssel  megkeresem  az  eljárásban  részt  vevő  Ugodi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
jegyzőjét, valamint a hatásterülettel érintett település Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, hogy gondoskodjon a közmeghallgatásra vonatkozó adatok helyben szokásos módon
történő nyilvános közhírré tételéről  és a közhírré tételt  követő öt napon belül  tájékoztassák a
Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről.

3.1 A közzétételnek legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

3.2 Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Kormányhivatalhoz, vagy a közmeghallgatás
helye szerint illetékes Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez lehet benyújtani.

4.0 Jelen döntésben elrendelt  közmeghallgatáshoz kapcsolódó közlemény, továbbá a kérelem és
mellékletei digitális példányának közzétételéről VE/30/07400-10/2022. ügyiratszámon korábban
intézkedtem. 

5.0 Jelen  végzés  ellen  önálló  jogorvoslatnak  helye  nincs.  A  végzés  elleni  jogorvoslati  jog  a
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat
keretében gyakorolható.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
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I NDO KO LÁS

A Kormányhivatalnál  az Ügyfél  megbízása alapján a  KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS Szolgáltató Kft.  (a
továbbiakban: Meghatalmazott) által 2022.  szeptember 13. napján benyújtott kérelem és a mellékletét
képező  Dokumentáció alapján az  „Ugod III.  – mészkő” bányatelken működő kőbánya kapacitásának
jelentős módosításának környezeti hatásvizsgálata tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az ügyintézési határidő 105 nap.

Az „Ugod III. – mészkő”  bányatelken működő kőbánya jelenlegi kapacitása 5 000 m3/év.  A kapacitás
növelését  követően évente 250 000  m3/év mészkő kitermelését  tervezik.  A bánya évente maximális
kapacitású  kitermeléskor  250  munkanapon  heti  5  üzemnap  nappali  világosság  mellett  10  órában
üzemel.

A bányatelek három ingatlanra (Ugod 0269/2, 0269/9, 0270 hrsz) terjed ki és összterülete: 49.416 m2,
azaz 4,9416 hektár. A vizsgált bányatelek alakja szabálytalan sokszög, melyet megközelíteni erdészeti
feltáró  úton  keresztül  egy  irányból  (ÉNy,  azaz  Ugod  felől)  lehetséges.  A  tervezett  tevékenység
bányatelek bővítésével nem jár.

A legközelebbi lakóépület Ugod, Boldizsár tanya Hasprai vendégház 1,27 [km]-re ÉNyra fekszik

A tevékenység által érintett település: Ugod,

A hatásterülettel érintett települések: Ugod, Homokbödöge

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról  szóló 314/2005. (XII.  25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  R.) 3. sz. melléklet 19. és 130.
pontja,  valamint  a  R.  3.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjai  alapján  előzetes  vizsgálat  köteles.,  melyre
vonatkozóan  2021.  évben  előzetes  vizsgálati  eljárás  került  lefolytatásra.  Az  eljárás  a
VE-09/KTF/000220-24/2021. ügyiratszámú határozattal zárult, amelyben megállapítást nyert, hogy táj-
és  természetvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  feltételezhető.  Fentiekre  tekintettel
szükséges jelen környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

A tárgyi eljárás során – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/C.
§ (2) bekezdés c) pontja, valamint a R. 24. § (7) és a 9. § (1) bekezdése alapján – közmeghallgatást kell
tartani. 

Fentiek  alapján  jelen  végzés  1.0  pontjában  az  érintettek  kiértesítése  mellett  közmeghallgatás
tartását rendeltem el.

Az R. 9. § (6) bekezdése alapján a 3.0 pontban rendelkeztem a közmeghallgatásra vonatkozó adatok
közhírré  tételéről.  A  jelen  döntés  megküldésével  az  R.  9.  §  (6)  bekezdése  szerint  a  3.1 pontban
rendelkeztem,  hogy  az  eljárásban  részt  vevő  Ugodi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  jegyzője
gondoskodjon  a  közmeghallgatásra  vonatkozó  adatok  helyben  szokásos  módon  történő  nyilvános
közhírré tételéről, amelynek időtartama az R. 9. § (7) bekezdése alapján legalább 30 nap. Az R. 9. § (6)
bekezdés  rendelkezése értelmében a  jegyző  a közhírré tételt  követő  öt  napon belül  tájékoztatják  a
Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről.

Az  észrevételek  benyújtására  vonatkozóan  az  R.  9.  §  (8)  bekezdése  alapján  a  3.2 pontban
rendelkeztem.  Az  észrevételeket  a  közmeghallgatás  időpontjáig  a  Kormányhivatalhoz  vagy a  Ugodi
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez lehet benyújtani. 
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A jogorvoslatra vonatkozóan az  5.0  pont szerinti tájékoztatást  az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a alapján adtam.

A  Kormányhivatal  hatáskörét  a környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Korm.
rendelet) 9. §-a, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése
állapítja meg.

A  kiadmányozási  jog  gyakorlása a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 10/2022. (IX.22.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének
a kiadmányozás rendjéről szóló 18/2022. (VIII.1.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS Szolgáltató Kft., hivatali kapu: 24723509

2. Ugod Község Önkormányzata (KRID: 343081983)  

3. Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal (hivatali kapun: 154589940)

4. Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (hivatali kapun: 411758319)

5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 601411315)

6. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 708215715)

7. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (HK: 469506375)

8. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztály  (e-mail:
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu  )  

9. Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (KRID: 166301915)

10.Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (KRID: 751029730)

11.Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály
(e-mail: vemkh.epitesugy@veszprem.gov.hu)

12.Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapja

13. Irattár
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