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TÖRÖKBECSE
Intézkedve a Beodra-karlovai „Italtex intimo“ Kft.Törökbecsei út sz.n.2014.07.1-én benyújtott
kérelméről, amely a Beodra-karlovai 8953-as telken levő„Italtex intimo“ Kft gyár komplexus
Környezeti hatásfelmérési Tanulmányának jóváhagyására vonatkozik, Törökbecse község
településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részlege, A
környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 24.szakasza ( „ SZK Hivatalos Közlönye“, 2004/135 és
2009/36), és Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1. bekezdése („
JSZK Hivatalos Lapja“1997/33 és 2001/31) alapján, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
I. JÓVÁHAGYJÁK a Beodra-karlovai 8953-as kataszteri telken meglevő „Italtex intimo“
Kft.Törökbecsei út sz.n. projekthordozó Környezeti hatásfelmérésről szóló
Tanulmányát, amely mindenben A környezeti hatásfelmérésől szóló törvénnyel, és
más előírásokkal összhangban lett kidolgozva,
II. A Beodra-karlovai „Italtex intimo“ Kft, Törökbecsei út sz.n. projekthordozó köteles
végrehajtani azokat a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyek a jelen Határozat
első szakaszában leírt Környezeti Hatásfelmérési Tanulmányban vannak feltüntetve,
mégpedig :
a) Köteles a munkálatok ideje alatt rendszeres, időszakos vizsgálatokat folytatni a
munkakörnyezet feltételeiről, valamint a munka-és az életkörnyezetre való
hatásokra vonatkozó intézkedések alkalmazásáról,
b) A különleges körülmények alatt folytatott munkálatokról szóló Szabályzat és A baleset
esetére kidolgozott Terv összeállításával: elrendeli a baleset kikerülésére, a
bekövetkezett baleset, és a projekt ideje alatt és utána bekövetkezett balesetek
következményeinek elhárítására vonatkozó intézkedéseket,
III. Köteles lehetővé tenni A környezeti hatásfelmérési Tanulmánnyal és egyéb szabályokkal
előrelátott környezeti hatásfelmérési program végrehajtását, a munka-és az
életkörnyezet feltételeinek időszakos vizsgálásával.A folyamatos kísérés révén kapott
adatokat köteles továbbítani A Környezetvédelmi Ügynökségnek, és a községi
környezetvédelmi felügyelőnek.
IV. Az üzem és az üzemeltetés rekonstruálásakor, azok műszaki jellemzőinek
változtatásakor, megfelelő, és az érvényes szabályok alapján kiállított engedélyekkel
és jóváhagyásokkal szükséges rendelkeznie. A bekövetkezett változásokról értesítenie
kell a községi környezetvédelmi felügyelőt.

Indokolás
A Beodra-karlovai „Italtex intimo“ Kft. Törökbecsei út sz.n. projekthordozó 2014.07.1-én
benyújtott kérelme alapján amely a Beodra-karlovai 8953-as kataszteri telken levő„Italtex
intimo“ Kft gyár komplexus Környezeti hatásvfelméréséről szóló Tanulmány jóváhagyására
vonatkozik, Törökbecse község településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és
környezetvédelmi részleg végrehajtotta A környezeti
hatásfelmérésről szóló törvény
rendeleteivel előírt eljárást ( „ SZK Hivatalos Közlönye“, 2004/135 és 2009/36), amelyben meg
van biztosítva az érdekelt felek, szervek/szervezetek és az érdekelt köznyilvánosság részvétele.
A 2014.07.24-én meghozott IV 05-501-38/3-as számú Határozat alapján megalapították azon
Műszaki bizottságot amely véleményezni fogja A környezeti hatásfelmérési Tanulmányt.
A Műszaki bizottság felülvizsgálta a Törökbecse község területén, a 8953-as telken meglévő
„Italtex intimo“ Kft., Törökbecsei út sz.n. komplexum Környezeti hatásfelméséri Tanulmányát, az
érdekelt felek, szervek/szervezetek és az érdekelt köznyilvánosság véleményét, és a végrehajtott
eljárást követően , a törvénnyel összhangban megküldte a 2014.09.03-án összeállított IV 05501-38/5 számú jelentését, A környezeti hatásfelmérési Tanulmány osztályozásával és annak
jóváhagyásának ajánlatával.
A Műszaki bizottság oldaláról végrehajtott eljárás és ajánlattevés után meg lett hozva a
rendelkező résszel azonos Határozat.
Jogorvoslati záradék:
Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható meg az illetékes bíróságnál, 15 napon belül a
Határozat kézbevételétől számítva összhangban Az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvénnyel.

ÖNÁLLÓ SZAKMUNKATÁRS,
Dragan Rauški, okl.építészmérnök
Kézbesíteni:
- a projekthordozónak,
- az érdekelt szerveknek,
- a tömegtájékoztatási eszközöknek,
-az irattárnak.

