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A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az FE-08/KTF|687-15|2017. iktató-
számű határozatában az IMRE-MAJOR Ingatlanforgalmazási, Kavicsbányászati, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Trársaság (Szókhelye: 8041 Csór, kiilterület 0155/10 hrsz.; a további-
akban: Kft.) kérelrnére a Rencz-Park Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8053 Bo-
dajk, Semmelweis u.42.), mint a Kft. jogelődje által 2015. november 18. napján benyújtott, majd a
2016. október 28. napján érkezett módosított kérelem szerint átdolgozott,2017 . február I4-én érkezett
környezeti hatástanulmény alapján az ,,Isztimér L (Guttamási dolomitbánya) - dolomit" védnevű bá-
nyatelken tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedéIy irénti kérelmet
elutasította.
A Kft. az FE-O8A(TF|687-15|20I7. iktatőszámíhatározat ellen a törvényes határidőn belül fellebbe-
zést nyújtott be. A fellebbezóst a Környezetvédelmi Hatóság másodfokú elbírálás végett felterjesztette
a Pest Megyei Kormányhivatalnak, A Pest Megyei Kormányhivatal Kömyezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztály a PEA(TF/5370-712017. ügyiratszámíhatározatában (a továbbiakban: másodfokú
dönté s) az e ls őfokú határ ozatot me gse mmi s ítette.

A Környezetvédelmi Hatóság a másodfokú döntés figyelembevételével hiánypótlásra szólította fel a
Kft.-t. A Kft. megbizásából a Szigeti - Raszler - Kulisity Üg},\iédi koda20l7 . szeptember lI-én nyúj-
tott be hiránypótlást a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A környezeti hatúsvizsgálati és az egységes környezethaszndlati engedélyezési eljdrásról szőlő
31412005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése alapján kérem aT. Jegyzőket, hogy a jelen
levelem mellékleteként megküldött dokumentációba az érintett nyilvánosság számára szívesked-
jenek betekintési lehetőséget biztosítani.

Jelen levelemmel intézkedem a fentiekben hivatkozott dokumentáciőnak (2017. szeptember 7-én kelt
hiánypótlás és mellékletei) a Környezetvédelmi Hatóság honlapján történő közzétételéről.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési sza-
bályzatáről szőlő 3912016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a
kiadmrinyozásról szóló 27 l20 I 6, (XII. 3 0.) utasítása alapján történt.
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