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HIRI~ETMÉNY
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. * (2) bekezdésének értelmében, ezúton
tájékoztatom a lakosságot, hogy a CARGILL Takarmány Zrt. 5300 Karcag, Madarasi út 0399
hrsz. alatti székhelyével azonos című telephelyére, mint alsó küszöbértékű veszélyes
anyagokkal foglalkozó
jelenleg is működő
üzemre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedély megadásával kapcsolatos eljárás során közmeghallgatás megtartására kerül sor.
—

—

A közmeghallgatás helye:

Karcagi Polgármesteri Hivatal
1. es számú tanácskozóterem
5300 Karcag, Kossuth tér 1. I. emelet

A közmeghallgatás időpontja:

2017. április 27. 15:00 óra

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye: 5300 Karcag, Madarasi út 0399
hrsz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Cargill Takarmány Zrt. karcagi üzeme haszonállatok és hobbiállatok számára gyárt és
forgalmaz takarmányokat, eledeleket. A telephelyen működik a beérkező alapanyagok és
késztermékek minőségellenőrzését végző akkreditált laboratórium is. A gyártáshoz egyéb
kiszolgáló tevékenységek is kapcsolódnak, mint például a raktározás, elosztás, karbantartás,
gőz előállítás, valamint irodai irányítási és adminisztrációs tevékenységek is.
A Rendelet 8. ~ (1) bekezdésének megfelelően elkészült a veszélyes üzemrc vonatkozó
biztonsági elemzés, amelyben az üzemeltető a Rendelet 8. ~ (2) bekezdésének értelmében
bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével és annak hatásai
elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, valamint azt az üzemi szervezeti
és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.
A biztonsági elemzés 2017. április 19. napjáig megtekinthető Karcag város honlapján
(www.karca~.hu), illetve személyesen a Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda
Hatósági Csoport irodájában (5300 Karcag, Kossuth tér 1. I. em. 26-os iroda).
Abban az esetben, ha a biztonsági elemzéssel kapcsolatban észrevételük van, azt 2016. április
20. napjáig írásban, Karcag Városi Önkormányzat Jegyzőjéhez címzett levélben postai úton,
vagy a fentebb me~elölt irodában tehetik meg.
Karcag, 2017 marcius 28
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(jj,Dobos László:)
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