KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE
Az ügy tárgya:

A „Club Aliga” fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszáma:

SO/TO/02308-1/2021.

Az eljárás megindulásának napja:

2021. július 28.

Az ügyintézési határidő:

Az eljárás megindulásától számított 45 nap

Ügyintézési határidő meghosszabbítva:

30 nappal

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5)
bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének,
szünetelésének időtartama.
Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Szente Eszter

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu
Telefonszám: 82/795-916

Tájékoztatás előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítéséről:
A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a PRO-MOT HUNGÁRIA
Ingatlanfejlesztő

Kft.

(8171

Balatonvilágos,

Aligai

utca

1.,

a

továbbiakban:

Kérelmező)

meghatalmazása alapján a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar utca 54.) által
benyújtott kérelem alapján és a kérelemhez melléklet dokumentációt áttanulmányozva megállapította,
hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú
melléklet 128. b) pontja [Egyéb, az 1–127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes
beépített vagy beépítésre szánt területen; 300 parkolóhelytől] alapján előzetes vizsgálat, és a
Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.
A Kormányhivatal megállapította, hogy a tárgyi beruházás szerepel az egyes gazdaságfejlesztési célú
és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.
27.) Korm. rendelet 2. mellékletének a 49. pontjában „Szállodafejlesztésre, valamint ahhoz kapcsolódó
építmények, infrastrukturális fejlesztések és kapcsolódó ingatlanfejlesztés megvalósítására irányuló
beruházás” néven, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.
Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989
E-papír: https://epapir.gov.hu→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Megyei Kormányhivatal
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A Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2)
bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét– különös figyelemmel a
tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére – a SO/TO/0230863/2021. ügyiratszámú végzésében 30 nappal meghosszabbította.
A Kormányhivatal a benyújtott dokumentációt és annak kiegészítését áttanulmányozva, a Somogy
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájának (a továbbiakban: Állami Főépítész) SO/08/001565/2021. ügyiratszámú nyilatkozatát is figyelembe véve a SO/TO/02308-65/2021. ügyiratszámú
végzésében tényállás tisztázására hívta fel a Kérelmezőt.
A Kérelmező a tényállás tisztázása keretében 2021. szeptember 24. napján kérelmét ismételten
kiegészítette. A kérelem kiegészítéseként megküldött dokumentumot a Kormányhivatal elektronikusan
is közzétette, amely az alábbi webhelyről tölthető le:
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/filedownload/8a4880ee78643b8b017c2775ed460a5f/110088/639886673027145984/2308_Club_Aliga_ki
eg_2.zip
Az iratokba való betekintésről és észrevételezés lehetőségéről:
Az érintettek a kérelembe és a kiegészítést is tartalmazó mellékleteibe a Siófoki Közös Önkormányzati
Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltségénél (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) valamint a
Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben (H.:
8.00 – 12.00, Sz.: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30, P.: 8.00 – 12.00) tekinthetnek be.
A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál, valamint Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonvilágosi Kirendeltségénél lehet részletes felvilágosítást kapni.
A tervezett beruházással, az engedélyezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket
a fenti hivatalokhoz lehet benyújtani.
A közlemény közzétételére vonatkozó tájékoztatás:
A Kormányhivatal a közlemény kiegészítését a Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali
hirdetőtábláján, valamint a honlapján (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirdetmenyek1) 2021.
szeptember 28. napján teszi közzé.

