Ügyiratszám: NO/KVO/2318-7/2021.

Tárgy: Közlemény a Hanon Systems Auto Parts

Ügyintéző: Kakuk Szabina

Hungary Kft., 2651 Rétság, Ipari Park 4. szám

Telefon: 06 32 795-192

alatti

E-mail: kakuk.szabina@nograd.gov.hu

környezethasználati

telephelyére

vonatkozó
engedély

egységes
módosítására

vonatkozó eljárás megindításáról

KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Az ügy tárgya: a Hanon Systems Auto Parts Hungary Kft. (székhely: 2651 Rétság, Ipari Park 4.,
KÜJ: 100 380 026, a továbbiakban: Kérelmező) által meghatalmazott Komlóssy Mérnöki Kft. (1126
Budapest, Fodor utca 2/D.) kérelmére a 2651 Rétság, Ipari Park 4. szám alatti telephelyére az
NO-5/KVO/89-17/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítására
vonatkozó eljárást indított a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.
Az ügy iktató száma:

NO/KVO/2318/2021.

Az eljárás megindításának napja:

2021. október 30.

Az ügyintézési határidő:

60 nap (2021. december 28.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak
az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.
Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Kakuk Szabina
Tel: 06 32 795-192
E-mail: kakuk.szabina@nograd.gov.hu
Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 600. iroda

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:
„A Hanon Systems Auto Parts Hungary Kft. a 2651 Rétság, Ipari Park 4. szám alatti telephelyének
korszerűsítését és bővítését tervezi, amely miatt szükséges az Egységes Környezethasználati
Engedély módosítása.
A Kft. az autóiparban használatos alumínium öntvények gyártásával foglalkozik. A tervezett
telephelybővítés során ez a tevékenység nem változik, csak a bővítési területen a legmodernebb
berendezések használatát tervezik.”
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 32 795 188 Fax: 06 32 795 170, KRID azonosító: 446270378
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu
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A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

•
A

Rétság Város közigazgatási területe.
Nógrád

Megyei

Hulladékgazdálkodási

Kormányhivatal
Főosztály

Környezetvédelmi,

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi

Természetvédelmi

és

Osztálya

(továbbiakban: Kormányhivatal) az eljárás eredménye alapján:

•

módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati
engedélyt,

•

vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység folytatására
vonatkozó kötelezettségeket.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közlemény megjelenését követő
harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt
lehet tenni.
A Kormányhivatal a közleményt a hivatalában, a honlapján (https://nmkh.hu/nmkh39/) keresztül, illetve
Rétság Város Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:
https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmihulladekgazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hireihirdetmenyei/1304-hanon-systems-auto-parts-kft-egyseges-kornyezethasznalati-engedelymodositasara-iranyulo-eljaras
Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal VI. emeleti 600. számú
irodájában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.
Jelen közlemény a Kormányhivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással
ellátott elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága a papíralapú
dokumentuméval megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabályok, az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Salgótarján, 2021. november 9.
Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Nógrád Megyei
Kormányhivatal
2021.11.09
14:12:43 +01'00'
Vas Szabina
osztályvezető
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