Tárgy: A Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft.
Meggyeskovácsi 415/6, 0315/16 hrsz. alatti
baromfitelepének teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálata
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HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Főosztályunkon a
Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft. Meggyeskovácsi 415/6, 0315/16 hrsz. alatti baromfitelepének teljes
körű környezetvédelmi felülvizsgálata vonatkozásában.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgyának rövid ismertetése
A Rábamenti Agrár és Szolgáltató Kft. (9756 Ikervár, Ifjúsági u. 1.), a Meggyeskovácsi 415/6, 0315/16
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hrsz. alatti baromfi telepen 2 db épületben összesen 2592 m alapterületen tojótyúk tartó telepet
üzemeltet.
Az állattartás a 1823-3/4/2011. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltak
szerint történik. Az engedély 2021. augusztus 31-ig érvényes azzal a kikötéssel, hogy az engedélyben
foglalt követelmények és előírások ellenőrzése céljából legkésőbb 2016. augusztus 31-ig be kell nyújtani
a tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját. A teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 2016. augusztus 23-án benyújtásra került.
A telepen az állatok tartása ketreces, száraz technológia alapján történik. Az épületekben az állatok
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telepítési sűrűsége átlagosan 750 cm /db/ketrec. A tartási felületek teljes egészében trágyaszalaggal
vannak ellátva. Az istállókban keletkező trágya összegyűjtésére és kitárolására szalagos rendszer
szolgál. A trágya kiszállítás hetente három alkalommal történik a kijelölt környező mezőgazdasági
területekre, vagy az Ikervár 013/33 hrsz.-on lévő trágyatárolóba. Az állatok itatása és etetése
automatikus rendszerrel történik. A baromfi telep maximális kapacitása: 58040 férőhely.
A hatásterület határai/vélelmezhető határai
Az állattartó telep Meggyeskovácsi község bel- és külterületi részének találkozásánál, a község délkeleti
részén a Rába bal partján található. A legközelebbi épület északra 130 m-re található. A telepet
mezőgazdasági művelésű földterületek határolják.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283

2

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Főosztályunkon az alábbi helyen és időpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 217. szoba
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

30

8 -12
30
8 -12, 13-16
30
8 -12

Felkérem az érintett település jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Főosztályom földszinti hirdetőtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.
A hirdetményt kapja:
1. Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - 9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.

Szombathely, 2016. augusztus 26.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Szentiványi Beatrix
főosztályvezető - helyettes

