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K Ö Z L E M É N Y

A VE/30/00148-23/2023. ügyiratszámú közleményben foglaltak módosulásáról.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnál (továbbiakban:  Kormányhivatal) az  Biggeorge 4.
Ingatlanfejlesztő  Ingatlanbefektetési  Alap (székhely:  1023  Budapest,  Lajos  u.  28–32.,  KSH
törzsszám: 18129030, KÜJ: 103116664 a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából benyújtott kérelem
és a  mellékletét  képező  „Előzetes  környezeti  hatásvizsgálat  a  Balatonszemesi  Gyermekfürdő
strand  mederrendezésének  vízjogi  létesítési  engedélyéhez” elnevezésű dokumentáció  (a
továbbiakban: Dokumentáció) alapján előzetes vizsgálati eljárás indult.

Az eljárásról – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése szerint
– a VE/30/00148-23/2023. ügyiratszámú közleményt tettem közzé a Kormányhivatal honlapján,
mely közlemény elérhetősége az alábbi:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek/vevkh-kornyezetvedelmi-
termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-ve-30-00148-23-2023-szamu-hirdetmenye

Az R. 3. § (3) bekezdés e) pontja szerint a közlemény tartalmazza az ügyintézési határidőt.

A VE/30/00148-44/2023 ügyiratszámú végzéssel – a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. számú törvény 67. § (2) bekezdése alapján – az eljárás ügyintézési határidejét
30  nappal  meghosszabbítottam.  A  Kormányhivatal  által  elektronikus  úton  közhírré  tett
dokumentáció a következő linken érhető el:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/
8a4880ee84eb7b310185c99507155eb1/136914/1287722201849661490/148-2023_k

%C3%A9relem2.zip 

Tekintettel  arra,  hogy  az  eljárás  ügyintézési  határideje  megváltozott,  a  fent  hivatkozott
közleményben foglaltak az alábbiak szerint módosultak.

Az eljárásra vonatkozó   ügyintézési határidő:   75 nap.

Fentiekre tekintettel az ügyintézési határidő 2023. február 20. napjáról 2023. március 22. napjára
módosult.

A  jelen  közleményt  közhírré  teszem  a  Kormányhivatal  honlapján,  valamint  az  R.  3.  §
(4)  bekezdésére  figyelemmel  megküldöm  a  beruházással  érintett  települések  jegyzőinek  a
közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétel céljából.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36.

telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
KRID: 346 009 700
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A  kiadmányozási  jog  gyakorlása  a  fővárosi  és  vármegyei  kormányhivatalok  szervezeti  és
működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MVM utasítás alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető
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