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l.00 A

Bakony Szélerőmű Kft' (922.+ Rajka, N{eixner Tanya, KSH szám: 14356.i.1_5-3511-l13-08'
iigyléL azonosító (KÜJ): 102823,160) kérelm,jre a Kis1odi Szélerőmű-park (KTJr: l02232788'
KTJ::l02232803' KTJ'.:102232799. KTJ ':102232117'. EoV koordináták: Xl=l97ó46, Yr=542l30;
X:=l98428, Y:=5,1_5908; X:=l99302. Yl=5.l,l273; Xl=l97384' Y+=5.l1210) létesítéSetárgyában
1]0l/20I

l

' ügyszámon indrrlt előzetes vizsgálati

eljárást megszüntetem.

2.00
3.00

A közigazgatási hatósági eljárás igazgatási szoJgáltatási díja 2_50 000 Ft'
Kft. fe1sZólítáSomra befizeten. Egyéb eJjárási költség

nerr-r

me)yet a Bakony Szélerőmű

merü]t fel.

A döIrtés közlése

3.01 Jelen r,égzéserlrneJme'gkerescm a te\'ékenyscggel érintett települések (Aika' Kislőd' Városlód.
Szentgál' UIkút, Herend, Nagyvázsony' Farkisg;'epii. Csehblinya. Magyarpolány, NéInetbánya)
önkormányzatínak jegyzőit, hogy jelen végzésem kézhezl'ételétkör'etó 8. napon gondoskod.janak a
dcintés nyilvános kozzétételéról éS a kÖZZétételtkövető 5 napon belül rájékoztassák a Fe1Ligyelősógct
a közzététel idópontjáról' helyéról. valarnint a légzésber'aLó betekintési lehetóSég módjától'

3.02 Elrende]em, hogy az ügyfelek táiékoztatísércíélelős személy a VégZéskiadmányozását kÓVetóen

haladéktalanul gondoskodjon a végzésnek a FeitigyelóSég h irdetőtábláj án. internetes honlapján és a
kÓzponti rendszeren való közzétételéról.

4,00

Jogorvoslat

4.01 A szakhatósági íllílsfogl.rlások ellen ktilön

j

o3,crr'os latnak helye

nincs' azokjelen dcintésern eIleni

lelIebbczés keretében támadhatók ne_g.

4.02 Döntésem eLlen. annak közlésétő1 számított {5 napon beliii, az országos KörnyeZetvédelmi,
Terr-nészetvéde lmi és Víztigyi Főfelúgyelőséghez (tol'ábbiakban: Főfelügyelóség) címzett, de
hozzíLm 2 példányban benyújtandó illetéktrlöteles - fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a
Főf"Lü_eyelőség bírálja el' A Főfeiiigyelőség jeien döntést hel1'benhagyhada, megváltoztathatj a vagy
megsemrnisítheti, aVagy a megsemmisítés meiIett új clját'ísra trtasíthat.

INDoKoLÁs
A Közép-dunántúli Körn'vezetvédelmi' TermészetvécleLnli és Vízügyi Felügyelóségen (to\'ábbiakban:
FeJiigyelóség) a Bakony Szé1erórnű Kft. (továbbiakban; Kérelmezó; kereltnere ez ÖKo ZRt. által 20l].
ftbruárj1rban l20/20l0- tervszámon készítette]őzetes vizsgálati dokrrmentáció alapján 20ll' rnár'cius 4-én
11oIl201l. ügyszámorr közigazgatási hatósági eljáriÍs indr-rlt a Kislijdi szélerómű park létesítósc tárgyában.
KéÍjijk' hog} |úlLs. ukba
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kö:iga:gcltási hatósiigi eljtiríts és s:.r.llgóltatás tiltctlrjnos s:abúh,aíról szóIó 200;1. évi CXL.
töIvény (továbbiakban: Ket.) 29' $ (6) bekezdése és a R.3. $ (3) és (a) bekezdésének megfelelóen 2011.
június 20. napján közleményt tett kÓZZé a hivatalában' a honlapján és a közpollti rendszeren keresztül,
továbbá a kcizleményt, a kérelmet és a mellékleteit megküldte az éIintett települések _ Ajka, Kislőd,
Városlőci' Szentgál, Úrkút, Herend' Nagyvázsony' Farkasgyepii, Csehbánya. Magyarpolány, Németbánya jegyzőjének a köZteILileten és a he1yben sZokásos módon tÖrténő közhírré tétel céljából'

A FelügyeJóség

tt

megindítáSáró] az eljárásban éIintett. a Közigazgatírsi és Elektronikus
Közszolgáltatások KöZpontl Hivatala álta] működtetett adatbáZisban szercplő társadalmi szelvezeteket.l
köz'igazgatási hatóstigi eljtirtis ne,qinduldsáról sa'óló érteSíÍés
érdekében \]a:eÍett elektronikus arlall:;ít:'ís
létrehozástíról, ve:etés!rii], valaruint az. atlatl:dzis alapjdn történő értesítésrőlszóló l87l20t]9. (IX. 10.)
Korm. rende]et 2' $ (2) bek. és a Ket.29. $ (l0) bekezdése szerint eljárva a hirdetmény eiektronikus útor-t
torténó megkü]déSéVeI é eSítettem' Az elektronikus értesítéstaz Airnídi Konzervatív Kör' az Aranyszarvas
E'gyesiilet, a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, a Dráva Szövetség, az EgyenSúly
Környezetvédelmi Egyesiilet, a Kelet-Balatoni LégtérvédóEgyesLiIet' a N4agas_Bakorry Környezetvédelmi
Egyesület, a Magyarolszági EghajlatvédeJmi SzÓr'etség, a PLANETA Kclrnyezetvédelmi és Városvéclő
Egyesiilet, a ReReX Kömyezetl'édó Egyesülct, valamint a Zöld Forrís KÓrnyezetvédő EgyesÍilet részére

Ezzel egyidőben aZ eljárás

kÚldtem meg.

A Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület kórie az ügyféli jogállása megállapítísít'a
adva a 60834/20l 3. iktatószímú l'égzésemben az üg1.iéli jogíllást megállapítottam.

A Ket.

kérésnekhelyt

$ (l) bekezdése szerint, törvény vaey kormányrendelet az ü_gyben érdemi dÓntésre jogosult
hatóság számára eloílhaÜa' hogy aZ ott meghltíiloZott szakkérdésben mís hatóság (a tor'ábbiakban:
szakhatóság) kötelezó íllásl-og1a1ásít ke1l beszereznie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki
íllísfoglalíst.amelynek megítélésehatósági ügyként a lratáskörébe taftozik' ennek hiínyában törvény Vagy
kormányrendelet annak l'izsgálatát sZakhatósági üg)ként a hatáskörébe utalja'
,{4.

A kijrnyezenét]eln i, termószetvétlclní, ví:.ii3l'i hcttristí3í és igtt:gutási feludtttokat elltító s:ervek kije ltilé'sé riil
szőló 31'117006. (XII. 23') Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 32/A. $ (1) bekezdése alapján a tíLrgyi
elózetes vizsgílati eljárásban 53ll9/201l. iktatóSZámú ]evelenlben megkerestem aZ iigyben érintett
szakhatósásokat. a .1. szímúlnellékletéLren megelölt feltételek esetérr és szakkérdésekre kiterJedően
szakhatósági állástbglalásuk lnegadása céljábóI.

A

megkeÍesett szakhatósígok közúI a Veszprém Megyei Korrnányhi\,atal NépeséSZSégtie1,iSzakigazqatási
S.z'erve 4915/2'/20l l . tigyiratszírnon: a Gyór-Moson-Sopron \'Iegy'ei Kormínyhivatal Kirlturális
orökségvédelrni Irodíia '1l0/3 l 9 l/2/20l l . tigyiratsziÍmon: a Veszprém Meg;.ei Kormányhir'atal \c!vóny- és
TalajvédeJrni Igazgatósága 28'2l8I9-2l20l l. tigviratSZámon; a Veszprém N1eevei Korrnínyhivatal
Földhivatala 10.123l2l2OI1. iigyiratszárnon; Urkút KÓzség Jeg5,zője 674-21201l. Lig)'iratszámon: Város]ód
és Csehbánya községek Körjegyzője Városlőd kÓZigazgaláSi telti]erét érintően 0l/6'10'3i20ll.
ti_gyiratszírnon; Herend Város Je_syzője l406-z/2al l. számon; Nagyvízsony' Barnire. Mencshety' Pr'rlir.
Vöröstő Községek Kör1egyzője 1325 zlzol l. számon; Herend Város Jegyzője, rnint Szentgái község
tekintetében kr1elölt eljáró szakhatósíg 117z-3l)'01l. számon; Magyarpolány és Kislőd Kőzségek
Köt1egyzójc N{: 375'2/20ll' ügvilatszá ron; Városlőd és Csehbánya községek Körjegyziije Csehbánya
közigazgatási telületét élintően 02llI2-3l201l ' ügyiratszárnon aZ előZetcs r.'izsgálati eljírás lefoLytatísához
sZakhatóSági hozzíjár'ulásít megadta'

A Fejér Megyei

Korrnányhivatal ÉpítéstigyiHivatalának Állami FoépítészeO9-21o-zt2o11. tigyszárnon a
(6) bekezdése éÍtelmébenértesítettea Feltigyelósóget, mint eljíÍó hltóságot' hogy szakhatósági
"s
kÖzremr|íködése során hiínypótiásra szólította fel a Kérelmezót' rnegjelö1ve a hiánypótlás tc.ljesírésének
határidcjét. egyben tíjékoztatl'a a Kérelmezőt a mulasztíts jogszabiilyi kÖvetkezményeiróJ' A hiírnypótlási
határicló a 09-270'5l20l1 ' tigyszímúl'égzésben 20l l . szeptember 25-ig meghosszabbítísra kcrült.

Ket.:15/A.

A Veszprém Megyei Korrnányhivatal Er'dészeti Igazgarósíga 28'3l746O-2D'0l l. |i_eyiratszámÍr lel'e]ében a
Ket' ;15/A $ (1) bekezilés d) pontjára tekintette1 az erdó igén1'be\'étel előZetes elvi engedólyezési
cljárásínak jogerős lezárásáig az eIjárás

Íe

litiggesztését keZdeményeZte'

Fentiekle tekintettel 6i 35:l/201 1. iktatószámÍl végzésemmel jelen eljírást a Ket. 32. (l) bekezdósc alapján
"s
az cljírásban részt rel'ő szakhatós:ig kérésére_ a Veszprém Megyei Kormínyhil'atal
Erdészeti
Igazgatóságiínál folyatlatban lévő erdó igénybevételelőZetes el\,i engedélyezési eljárás jogerős lezíLrísáig
f e liiisgesztettem.

3

EZt köveróen a Fejér Megyei Kormányhivatal ÉpítésügyiHivatllinlk Allami Fócpítésze O9.J7o-7l2OlI.
ügyszámíl levelében a Ket. 45/A. $ (6) bekezdése szerint 20l 1 . Szeptember 30-án ke]t ]evelében érlesítette a
Fe1iigyelőSéget a hiánypótlás elmulasztásáról, kérve a szükséges intéZkedóSek megtételét'

Figyelemmel arra' hogy a Ket' 32. $ (8) bekezdésébenfoglaltaknak megfeleloen a tárgyi eljárásban a
felfüggesztés időtaftama alatt megtett vaIamennyi eljárási cselekmóny hatálytalan, kivéve azokat, arnelyek a
felfüggesztési ok nregSZtintetésére irányu1nak, ezért a Fejér Megyei KorrnárryhiVatal EpítéStigyiHivatalának
ÁlJami Főépítészekéréséneka felfüggesZtés idótaÍama alatt nem tudtam eleget tenni.

A Veszprém Megyei Kormányhivata1 Erdészeti lgazgatósága VE-G-00l/0892-9/2013. iigyiratszámú' 2013'
június l2-én kelt, és a FelÍigyelóségen 2013. június l7-én iktatott szakhatósági ál Lásfoglalísában a Kislődi
szélerőmű-park létesítéSércvonatkozó előzetes vizsgálali eljárásban a szakhatósági hozzájárulását
megtalladta' ana vaLó hivatkozással' hogy a szélerómíi-park kialakítása Során éIintett. hatósági
nyilvántafiáSban, az orszígos Erdóállomány Adanárban szerepló ingatlanokon és terlileteken található erdők
tcÍ\,eZctt igénybevételéhez- a VE-G-001/00892-8l2013 üeyiratszámú határozatában az elvi engedélyt nem
adta meg' A Veszpróm }4eg;'ei Korrnányhivatal ErdéSzeti lgazgatósága tájékoztatísaSzerint ír hetározat
2013. június 7-én jogerőre emelkedett.

A fentieke

tekirrtettel megállapítottarn. hogy a ÍelfiiggesztéSindoka már nem
60890/2013. iktatószárnú végzésemmeLtovíbb loLytattam'

A Ket.3l'

íll lenn'

ezér1 tárgyi eljárást

$ (2) bekezclése szerint. a hatósáe az eljárást rnegszüntetheti. ha az iigytél a kéreImére indult
hiínypótlíSra való felhí\'á_snak nem tett eleqet, és az ene rr-regállapított határidő
meghosszabbÍtását sem kérte, illetve ny ilatkozattéte léne k elmlradísa me_eakadályozta a tényállás tisZtáZását.

eliárásban

a

A Ket. 45/A'

;s

(6) bekezdésében foglaltak szerint, a szakhatóság a hiínypótlás

e

1ÍntLlasztáSáról értesítia

hatóságot, amely - ha az eljárás hivatalbóLi folytatásának nincs helye - az cljárást megszünteti.

A

a Fejér Megyei

Kormánrlrivatal ÉpítésügyiHivatalának Állami
jelzett
hiáni'pótlás elmulasztása miatt a rerrclelkező
Főépítésze09-270-7l201l. ügyszámú levelében
fcntiek figyelembevételével

részben foglaltak szerint döntöttem.

A környa:ctvÚtleltni, Íernlés:atl'étl<,lni,t'ttlcuninÍ a ví:ti11'l,i hatósági aljdrdsok iga:gatúsi s:oIgtilttttcísídíiairó!
szÓló 33/20rJ5' (}:II' ]].) Kr\'\I i-.'ndelet (to\íbbiakban: DíjR.) 2' $ (1) bekezdése szerint igazgrtísi
szolgáltatísi dljat kel1 fiZetÍ]i aZ 1. melléklet I-V' pontjaiban nle_shatározott el.1írrásokért. A DÍR. 1 . llelléklet
I' Íejezetének 49. ponda szerínt jeLen eljárás igazgatási szoleíltatási d1a 2_50.000.' Ft. melyet a Kérelmezó
1

e]szól ításornra bef iZetett.

72'' s (l)bekezdés dd) é's de) pontja. ralamint
pontja alapján jelen hatírozat 2.00 pontjában lendeLkeZtem'

Az eljárási koltség viselésérőla Ket'

a l53. s

(2) bekezclés 2.

A

döntés nyilvános közzétételének jogalapJa a Ket. 80. l (3) bekezdése, Ósszhangban a 29' $ (7)
bekczdésének előír'ásaival' melyekre fi_gve'Lernnlel jclen végzés 3.00 ponqában t'endelkeztem. A dontés
rendelkezó léSZe tartalmaZZa a dÓntés tílgyát' iigyszámírt és az eljáró hatósírg megnevezését'

Kérem a T. Jegyzíít,hogy döntésent kö::étételét köyető 5 ntlpon beliil ttijékoztassa a Feliigyelííségeta
kö::ététel idíípontjáról' helyériÍl,valatnint jeIen végzésbe vuló betekintési Iehetőség módjáról!

A döntés Felúgyelősógcn tönénaj

k ifti_sge SZté Sér ól.

valamint honlapon történő megjelenéséről a Ket' 80. S

(:1)

bekezdése alapj án intéZkedtem.

A

clÓnrósem e1Leni Íéllebbezéslehetóségét a Ket' 98. S (3) bekezdés c) pontja alapján biztosítottarn' :r
tillcbbezés benyú1tásának hetáridejét a Ket.99- .s (l) bekezdés alap.jín hatíroztam meg' A fcllebbezési
cljárásról a Ket. l02. ( 1) ' (7) bcke zdései alapjín ;r Ket. 72' .s ( 1) bekezdés dg) pontJála ligyelemmel a
"s

.1.00 pontban rendelkeztem.

A

Ket.

4.tr. .s

i9) bekezdése Szerint, a szakhatóság szaklratósígi íllástbglalása és r'égzéseiellen Ónílló

jogorr'osLatnak nincs helye' aZ a hi}tí]'ozat, illctve az cliliríist rnegszúlltető l'égzéselleni_iogorvos]at ke]-ctében
tálnaclható meg'

Felhír'orn az érintett iig1,t'elek ligyclnét' hogy a hil'detmc<nv údán közölt döntést' a lrirdetrnény kiiiiggcsztését
köVetó l5. r-raporr kell köZóltnek tekinteni' így ttllebbezést cttől a naptól szírmított l5 rrapolt bel|il Lehet
elótel'jeszte]ri a

Kct.99.

$

(l) bekezdése szerint.

4
Azon ügyfelek esetében' akikkeI a Felügyelóség döntését postai úton köZli, a Ket. 78. $ (l0) bekezdése és
99' $ (l) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezyételtől számított l5 nap áll rendelkezésre jogorvoslati
kérelem benyújtására.

végzéselleni fellebbezés illetéke az illetékekről szóló 1990' évi XC . törvény (továbbiakban: ItV.) 29. $
(4) bekezdése alapján 3000,- forint, kivéve, ha aZ Itv' 5. $ (1) bekezdése alapján az ügyfél teljes személyes
illetékmentességben résZesü1.

A

Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni l5. napot követő napon
külÖn éItesítéSnélkiil jogerőre emelkedik a Ket. 128. $ ( l ) bekezdés a) pontja alapján

A

Felügyeloség a döntéSét a Korm' r. 8. g it,; (]) bekezdése és a kÖmyezet védelménekáltalános
szabályairól szóló l99_5. éVi LI]]. töÍvény 67. $ (2) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r' 5. $
(2) bekezdése és l. számú melléklet IV. fejezet 3' pontja és a Ket. 2l. $ (l) bekezdés c) ponÜa szerinti
illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Tájékoztatom

a

Kérelmezőt' hogy az eljárás során

a

Felügyelóségre megküldött, feleslegessé vált

tervdoktrmentációkat jelen határozatom jogeróre eme1kedését kÖVetó 30. napig megőrzöm. Ezen időpontig a
Feltigyelőségen átvehetók, ajogeróre emelkedéSt követő 30' nap után megsemmisítésükrőI intézkedem.

SzekesfehÉrvár' J0)3. július l0.

Dr. Zay Andrea s.k.

Kiadmánv hiteléül:

igazgató

