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Tárgy:

Ügyintéző.
Telefon:

biztonsági jelentés megküldése a
nyilv áno s s ág bizto sítás a érdekéb en
Farkas Eszter tű, főtörzsőrmester
92l549-396

/

BalaiczTilffi---
polgármester

Zalaegerszez
Kossuth Lajos utca I7-19.
8901 " AC§ - Ltoo ,,

Tisztelt Polgármester Úr !

Ertesítem. hogv a Zala Megyei Katasztt,ófar,édelmi lgazgatósáe (a továbbiakban: Hatóságt.
mint a katasztró.favéclelenu,(íl és a ho:zá kapcsolódó egyes tön:érylek mrldosítástiról s:óltj
20l ]. ő,i CXXI/III. tön,ény (a továbbiakban: Kat.) IV. fejezete alkalrnazásában eljáró hatósá_s

a MOL Nyrt. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonhatmadika u. 18.) Zalai Finomító,
8900 Zalaegerszeg, Zrinyi u. 6. sz. alatti telephelyű íblső küszöbértékű r,eszéll,es anl-agokkal
tbglalkozó iizem biztonsági jelentésének védendő adatokat nem l. fialmaző s,áltozatát
37000 733/2017.ált. igyszámon kézhez kapta. Az üzemeltető kérelme a nrár meglévő felső
ktiszöbértékíi veszélyes anyagokkal foglalkozó izem biztonsági jelentésnek a yeszélves

cttll,ctgokkctl kapcsolatos súlyos balesetek elleni véclekezé.v,tíl s:óló 219 20] 1,(X 20.) Kortlt.
rencleler (a továbbiakban: Rendelet) 1 1. § (3) bekezdése szerinti 5 éves soros
í'elülr,izsgálatábó1 adódó katasztrófbvédelrni engedélyezésére vonatkozik.

A Kat.33. \S (1) bekezdése szerint aveszélyes anyagokkal fbglalkozó üzem telephelye szerint
illetékes polgármesternek az üzerrreltetől,el és a hatósággal együttműködve külön
jogszabái.u-ban meghatározottak szerint biztosítania kel1. hog," a lakosság véleménl
rrl.ilráníthasson az új veszélyes anl,agokkal íbglalkoző ttzent építésére vagy a már működő
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzerrr ter,éken.vségének jelelitős r,áltoztatására vonatkozó
engedél_r- kiadása előtt.

A Rendelet 22.. § (3) bekezdése alapján a Kat, 33. s\ (1) bekezdése alá nem eső

engedélykérelem esetében nerrr kell közrneghallgatást tarlani, de a polgármester a biztonsági
jelentéshez tett észrevételeket a lrirdetn,énvi közzététel lezárását követő 8 napon belül
nregküldi a hatóság helyi szervének. Á hiidéTméryn ffizzétételre vonatko ző eljárási rendet a

Rendelet 21. ,s-u tartallnazza,
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Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem Polgármester IJrat, hogy a Rendeletben
meghatározottak szerint a hirdetményi közzétetel iránt intézkedni szíveskedjen, és a
biztonsági jelentéshez tett észrevételeket a hirdetményi közzététel lezárását követő 8 napon
belül a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek megküldeni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a vódendő adatokat nem tartalmaző biztonsági jelentést a Zalaegerszegi
Kaíasztr őfavédelmi Kirendeltségnek egyidej űle g megküldtem.

Zalaegerszeg,2[I7 . mércius 27 .
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Készült
Egy példany
Kapja

: MOL Nyr1. Zalai Finornító, Biztonsági Jelentés nyilvános r,áltozat ( 1 db CD t

2példényban
Ilapl2oldal
1. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth u, 17-19.)
2.Irattér


