
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  

Címzetes Főjegyzője 

 
 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városüzemeltetési Iroda 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

Tel.: 85/501 – 043, Fax.: 85/501 – 055 
Ügyfélfogadás: hétfő: 7:45 – 16:15 h, szerda: 7:45 – 11:30 h, péntek: 7:45 – 13:50 h  

 

 

 

Ügyiratszám: 11507-3/2021. Tárgy: Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, 

Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti hulladékkezelő 

telepen tervezett nem veszélyes hulladék 

hasznosítási tevékenységre vonatkozó környezeti 

hatásvizsgálati eljárás indítás közzététele. 

 

K Ö Z H Í R R É   T É T E L 

 

 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a 

Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a Saubermacher - Marcali 

Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti telepen tervezett nem veszélyes hulladék 

hasznosítási (komposztálási) tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás 

indítása tárgyában kiadott közleményt.  

 

A tárgyi ügyben az SO/TO/01477/2021. ügyiratszámon a környezetvédelmi hatóság által 

kiadott közleményt a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali, Rákóczi u. 11. sz. alatti 

hivatali épületében található hirdetőtáblán, a Marcali, Künzelsau téren felállított közterületi 

hirdetőtáblán és a https://marcali.hu honlapon közzé teszem.   

 

A közlemény megtekinthető ügyfélfogadási időben (hétfő: 7:45 – 16:15 h, szerda: 7:45 – 

11:30 h, péntek: 7:45 – 13:50 h) a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, 

Rákóczi u. 11. földszint 9-es iroda helyiségében.  

 

Marcali, 2021. július 12. 

 

   Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző megbízásából: 

                            

 

 

                                                             Pápainé Dr. Káplár Orsolya Csilla 

                                                                                           aljegyző 

https://marcali.hu/




I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Pápainé Dr. Káplár Orsolya


Egyedi azonosítója: papaine.kaplar.orsolya@marcali


Beosztása: Igazgatási irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Marcali Polgármesteri Hivatal


Szervezet megnevezése: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-07-12T14:44:51+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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