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A VE/30/07400-10/2022 ügyiratszámú K Ö Z L E M É N Y kiegészítése

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  eljáró KAPPEL-BÁNYATERVEZÉS  Szolgáltató  Kft.  (a  továbbiakban:
Meghatalmazott)  által  benyújtott  kérelem  és  mellékletét  képező "Az  „Ugod  III.  –  mészkő”
bányatelken  működő  kőbánya  kapacitásának  jelentős  módosításának  környezeti  hatástanulmánya”
megnevezésű  dokumentáció  (a  továbbiakban:  Dokumentáció)  alapján  VE-09/KTF/07200/2021.
ügyiratszámon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

Az eljárásról  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005.  (XII.  25.)  Korm. rendelet  (a továbbiakban:  R.)  8.  §  (1)  és (2)  bekezdése alapján a
VE/30/07400-10/2022 ügyiratszámú közleményben megadtam a tájékoztatást. 

A  Meghatalmazott  2022.  december.14 napján  a  VE/30/07400-34/2022 ügyiratszámú hiánypótlási  és
tényállás  tisztázási  felhívásra  tekintettel  a  kérelem kiegészítésében  módosította  az  alapkérelmet  az
alábbiak szerint:

Az ügy módosításának rövid ismertetése: 

Az „Ugod III.  –  mészkő”  bányatelken működő kőbánya  tervezett  250 000  m3/év mészkő kitermelés
helyett 75 000 m3/év mészkő kitermelés tervezett. A Meghatalmazott a Dokumentációt a csökkentett
kitermelésre  vonatkozó korrekcióval  módosította  (a  továbbiakban:  Módosított  Dokumentáció),
melyet a kérelem mellé benyújtott a Kormányhivatal részére.

Az eljárás keretében a Veszprém Megyei Kormányhivatal közmeghallgatást tart, melynek helyét, idejét a
VE/30/07400-41/2022 ügyiratszámú külön végzésben rögzítette.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az érintett települések megnevezésével: 

Érintett település: Ugod, Homokbödöge

A módosítás által a hatásterülettel érintett ingatlanok módosult jegyzékét a Módosított Dokumentáció 5
számú melléklete tartalmazza.

Az elektronikus úton közzétett dokumentáció elérési helye:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
környezetvédelmi osztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu 
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A Dokumentáció elektronikus példánya előzetes egyeztetés alapján a tervezett tevékenységgel érintett
település  (Ugodi  Közös Önkormányzati  Hivatal)  jegyzőjénél,  valamint  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztályán  tekinthető  meg,  a  betekintés
módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

Fentieken  kívül  a  Kormányhivatal  által  elektronikus  úton  közhírré  tett  Dokumentáció  elérési  helye:
http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek internetes oldal.

Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2022. december 20.

A Módosított Dokumentáció digitálisan a

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/
8a4880ee84eb7b3101852a0d56bf26b7/136143/1838162191737062508/k%C3%A9relem%20m

%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.zip 

webcímen található meg.

A  kiadmányozási  jog  gyakorlása a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) 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

Vitai Gertrúd
osztályvezető
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