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A HHE Sarkad Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.,  KÜJ: 103448679) ügyfél képviseletében eljáró Eco-
Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft.  (1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31.)  2022. december 19.
napján kérelmet nyújtott be –  az  HHE-Nyékpuszta Főgyűjtő állomás és az FGSZ Ecsegfalva szakaszoló
állomás  közötti  mezőbeni  szénhidrogén-vezeték  lefektetése  és  üzemeltetése kapcsán  –  a  területi
környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján 2022. december 20. napján előzetes vizsgálati eljárás indult.
Az Eco-Green Környezetvédelmi  és Innovációs Kft.  (1038 Budapest,  Gyöngyvirág utca 31.) kérelméhez
csatolta  az  általa,  valamint  Zsólyomi  Tamás  és  Mihics  Dalma  által  elkészített  előzetes  vizsgálati
dokumentációt.

A tervezett  beruházás –  a  Corvinus projekt  megvalósításával  összefüggő közigazgatási  hatósági
ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé,  valamint  a  Corvinus  projekt
kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022. (VIII. 11.) Kormányrendelet alapján
– nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A tervezett  tevékenység a környezeti  hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati  engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 95.  pontja
alapján  a környezetvédelmi  hatóság  előzetes  vizsgálatban  hozott  döntésétől  függően  környezeti
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

Kérem, hogy a levelem megérkezését követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján – az eljárás határidejére
(2023. február 22.) tekintettel – haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjon a közlemény
közterületen  és  a  helyben  szokásos egyéb  módon  történő  közhírré  tételéről.  A  közlemény közzétételét
követő 21 napon belül lehet közvetlenül a területi környezetvédelmi hatóságnál észrevételt tenni az üggyel
kapcsolatosan.
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A Khvr.  3.  § (4) bekezdése alapján a jegyzőnek a  közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül
tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról és helyéről, ezeken felül
a kérelem és mellékletei elektronikus példányába való betekintési lehetőség módjáról is.

Kérem továbbá,  hogy  az  előzetes vizsgálati  eljárás  határidejének betartása érdekében szíveskedjen az
rendelkezésére álló határidőket megtartani.

Együttműködését előre is köszönöm.

Gyula, 2023. január 16.

Dr. Takács Árpád
főispán

nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.
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