KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról
Az ügy tárgya:

Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhely rehabilitációs célú kotrása és a Felső-zátonyi
mellékág kövezés természetvédelmi célú korrekciója előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy iktatószáma:

4695/2017.

Az eljárás megindításának napja:

2017. október 30.

Az ügyintézési határidő:

Az eljárás megindítását követő naptól számított 30 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be: - többek
között 

a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból
történő beszerzéséhez szükséges idő,



a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő,



a szakhatóság eljárásának időtartama,



az eljárás felfüggesztésének időtartama,



a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Muck Péter

e-mail: pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
Telefonszám: 72/795-170

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése:
A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatal (a továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 125. pontja [„Állóvíz- és holtágszabályozás
(védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül)”] alapján előzetes vizsgálat,
és a Pécsi Járási Hivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.
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A Környezethasználó neve, székhelye:
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.; a továbbiakban: Környezethasználó)
A tervezett tevékenység jellemzői:
A

projekt

keretében

egyrészt

meg

kívánják

valósítani

a

Telelő-Duna

és

a

Felső-zátonyi

mellékágrészleges kotrását, a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával. Másrészt
átalakításra kerülnek műtárgyak, amely átalakításától a vízforgalmi és áramlási viszonyok, a hosszirányú átjárhatóság, a Telelő-Duna vízpótlási viszonyainak javulását várják, fenntartható műtárgy
kialakítással. Tervezik továbbá a keresztgát átépítését is 30 méter hosszon a korona szint
csökkentésével.
A beavatkozás eredményeként a mellékágak vízháztartásának javulása várható, beleértve a nagyobb
állandó vízmélységet, víztömeget melynek eredményeként lassulnak a sekélyebb területek kedvezőtlen
„benövényesedési” folyamatai.
A beavatkozás eredményeként a víztest ismét olyan átfolyó rendszerű mellékággá fog válni, amelyen a
mostaninál alacsonyabb dunai vízállás esetén is átáramlik a folyó vize.
A tervezett tevékenység helye és területigénye:
A rehabilitációval érintett terület szinte teljes egészében Dunaszekcső külterülete, Báta érintettsége
mindössze a Báta 0301 hrsz-ra a Duna főmederre korlátozódik.
A rehabilitációval közvetlenül érintett területek VT-1, Má-2, Ev-1 besorolásúak. A teljes terület Natura
2000, az Országos ökológiai hálózat része, hullámtér.
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Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Pécsi Járási Hivatal
ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település
jegyzőjénél betekinthetnek. A betekintés módjáról a Pécsi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőnél lehet
részletes felvilágosítást kapni.
A Pécsi Járási Hivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus
úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:
https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/10121/-5892735917022591338/publicLink/4695.zip
A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Pécsi Járási Hivatal lehetséges döntései:


ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel,
határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható;



ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az
összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti
kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a
létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;



amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából
jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit;



ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya
alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb
engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Pécsi Járási Hivatal a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelmet és
mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezetten érintett települések
jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen, és
a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.
A Pécsi Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos
kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány
tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a
Pécsi Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni.
A Pécsi Járási Hivatal a közleményt 2017. november 10. napján a 7621 Pécs, Papnövelde 13-15. szám
alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) teszi
közzé.
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