SOUOCY MECYEI
KORMÁNYHIVÁTAL

KöZLEMÉNy KlEGÉszírÉse

Magyar Horizont Energia Kft,,

Az üqv tárqva:

Babócsa-Berzence

szénhidrogén vezeték létesítésének
előzetes vizsgálati
eljárása

Az üqv üqviratszáma:

So/To/0206412020,

Az eliárás meqindításának napia:

2020. november

Az üqvintézési határidő:

Az eljárás megindításától számított 45 nap

Az általános közigazgatási

7"

rendtarlásról szóló 20,16. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5)

bekezdése éftelmében az ügyintézési határidőbe

nem számít be az eljárás felfüggesztésének,

szünetelésének időtartama.

Az ügvintéző neve és elérhetőséqe:
Gombos

Eszter

e-mail: kornvezetvedelem@somoqv.qov.hu
Telefon szám : 8217 95 -97 5

A Körnvezethaszná!ó

neve, székhelve:

MAGYAR HORIZONT ENERGlA Kereskedelmiés Szolgáltató

Kft.

'1026 Budapest, Pasaréti út 46.

Táiékoztatás előzetes vizsqálati dokumentáció kieqészítésérőI:

A MAGYAR HORIZONT ENERGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út
46., a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazása alapján az Eco-Green Környezetvédelml és
lnnovációs Kft. (1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31 .) 2020. november 6. napján a tárgyi ügyben
előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró

Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal), melyhez mellékelte az általa elkészítettelőzetes
vizsgálati doku mentációt.
Agrárügyi..no..i3li,íJoY,i:!"á§"jü,i?![i'.1",""o.,,niosztály

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3, Telefon: 821795-987:Fa:<:e-mail: kornvezetvedelem@somoov.oov.hu Honlap: WwW.kormanVhiVatal.hu/hU/Somoqv

Hivatali kapu elérhetóség: a hivatal rövid neve: sMKHKJHKTo; KRlD kód: 748078989
E-papír: https://epapir.gov.hu)Kormányhivatali ügyek)Künil:fii * természetvédelmi feladatok)Somogy Megyei
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A

Kérelmező

a

Kormányhivatal S0/T0/02064-1412020, ügyiratszámú felhívására kérelmét2020.

december 1. napján kiegészítette.

A dokumentáció elérésihelvére vonatkozó táiékoztatás:

A Kormányhivatal a kérelem kiegészítésételektronikus úton is közzétette.
Az elektronikus úton közétett kérelem kiegészítéseaz alábbi webhelyről tölthető
hitps://filr, kh. qov.

hu

le:

:443ffi lr/public-lin k/file-

aownloadt8a4880ee75fe3lae01761dd640e764f2l89842l627640574861157492612064.zi?

Az iratokba való betekintésről és észrevételezéslehetőséqéről:

Az

érintettek

a

kérelembe és a kiegészítéstis tartalmazó mellékleteibe Berzence Nagyközség

Jegyzőjénél (7516 Berzence, Szabadság tér 19.), Csokonyavisontai Közös

Önkormányzati Hivatal

Jegyzőjénél (7555 Csokonyavisonta, Széchenyi u. 3.), Lábodi Közös
Jegyzőjénél (7551 Lábod, Kossuth u. 57 ), Somogyudvarhelyi Közös

Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Hivatal

a továbbiakban együtt. Jegyzők), valamint

Jegyzőjénél (7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 2.,

a

Kormányhivatal(7400 Kaposvár, Petófitér 1-3.) hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben (H.: 8.00

-

12,00, Sz.: 8.00

-

12.00 és 13.00

-

15.30, P.: 8.00

-

12,00) tekinthetnek be.

A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőknél lehet részletes felvilágosítást kapni. A
tervezett beruházással, az engedélyezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket
a fenti hivatalokhoz lehet benyújtani.

A közleménv közzétételére vonatkozó táiékoztatás:

A Kormányhivatal a közlemény kiegészítéséí2020.december 2. napján a7400 Kaposvár, Petőfi tér
1-3. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint

teszi közzé"

a

honlapján (www.kormanvhivatal.hu/hu/somoqv)

