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HATÁnotAT
TUFA-CSOBOG Kft. (6520 9zaghalom, Bomkal u, 42I?, _ továbblakban tpÍfrctÖ} a tarvrró által a
BékésMegyel Kormányhlvetrl KÖ:lekodÓrl Frlür gyolÖrÜglher (Béklrcttblt 9ltrvarl Út 107' továbBtkés
bilkban: FelügyelÖaég)
FelüovelÖEéq) 201
2011.
1. azaptsmber 27-én bcnyúJtofr kárelme alapJán a kÖvetk*ó déntárt hozr

tam:

A kérelemnek, annak érdeml vlzagálatát kÖvetlgn, hclytadok,

$zeghalom' száchonyl u. í8. rz. olőttlrromélygápkocrlv{rrkozóhrly ápÍtérét
a következ6 Íóbb müszakl paramtltorokkgl fi olűÍr{:okkrl rngodllyozem.
A kivitelezési munkálatokat a Raum Építö Kft. (6700 Gyula, VErase Endre u, 14,) 2011 augusztugában
kéazult, 0412011. tervszámú cnEedélyezésl tervdokumentáclóJa alapján lehet clvéEaznl,
Felelős teruezö: Hirth József, torvezölengedély gzáma: KE-T/04-1g9.

í. Helvszlnralz| klalakítáe / VÍzgzlnlea ór maoeqglí!von!!y3Eg[é!
Az 5 féróhelyes merőleges beállásÚ várakozÓhely a Kazinczy utcal burkolatszélhoz igazodlk, egy

mozgáskorlátozottak számára kialakltott. A váiekozóhelyek széleesége 2,5 m (a mozgáskorlátozoit
helynél 3,5 m), a meglevö 5,0 m széles útburkolathoz 5,5 m mélységbenépülnek ki.
A várakozÓhelyeket a határolÓ zÖldterülettŐl max. í2 cm magarrágrl kiemelt szególlyel kell elválasztani a terv szerint,
Az épÍtésselösszefüggésben felújltásra kerül a Széchenyi utcai kapubejárÓ és járdaburkolat, va_
lamint kerékpártárolÓ kialakÍtás is tÖrténik melyek nem épÍtésiengedély kÖteles munkálatok,
azonban az érintett közútkezellk hozzájárulása szükséges.
A kÖzlekedési létesÍtményekvízszintes és magassági vonalvezetését, a esatlakozási Ívsugarakat
az engedélyezési terv szerint kell megvalÓsÍtanl.

-

A közlekedési létesÍtményeket a jÓváhagyott terv szerinti alábbi pályaszerkezettel kell megépÍteni, a várakozóhely burkolata:
e 8 cm beton térkó burkolat
2 cm 2l5 zúzalékágyazat
20 cm CKT alapréteg

.
.
.
.

15 cm homokos kavics ágyazal
meglevo altalaj

A burkolatok szerkezete mindenhol legalább a fentivel megegyező teherbÍrású és a vonat-

kozó Útügyi MÍiszaki Előírásoknar megtetelo rétegrendű lehet.'
A fenti pályaszerkezettől eltérni kizáróIag az útkezelője, illetőleg az l. fokú közlekedési hatóság előzetes hozzájárulásával szabad.
3.

csapadékvíz_elvezetés
A csapadékvíz elvezetését az engedélyezésiterv szerint ke|l megoldani a meglévő helyi adottságok fi gyelembe vételével'

4. Forqalmi rend kiatakítás
A forgalmi rendet a jÓváhagyott terv szerint kell kialakítani legkésőbb a forgalomba helyezés idő_
pontjáig.
Utügyi osztály
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Váror Önkormányrrtr tulajdonában

lévÖ 1351 hrez-ú tarülctek lgényboüétaléüc'ltortánlk--túi{donórl noúijtiütriit
2-án' 9333412011, erámonidtá mog, a: abbEn rlóÍfrrlt É*tr**ra ttotatGa
e.

iór],

Áovrmber

A Klvltelozéa során be ltoll tartanl az érlntgtt irekhatl**gok, tlthlrelÖk, kÖ:m{J.ügamaltctÉh
rlábblakban részleteeett elóÍrátalt'

hox{ÜruAz épÍtési/bontáalmunkákbél EzármazÓ dlfírlz lavegÖtorhalárt (porhatárt) az alárhctó lag|obb
technika alkalmazácáya! mog kelleló:nl, a léhctö lögklrobb méitexorg xáticeóxilniini*_-_
Gondoekodnl kEll az ápítéa/6ontás Eorán kEletkazÖTracinóclttigió gpTt*Jítrutíááát6Éiiignagyobb
arány!
ismételt falhaaználáaáról' vagy hagznoEÍtárrq tÖrtÉnó átrdárárél,
Be kell mutatnl az épÍtés/bont|atgt.yil.m$n kalatkczgtt cpltg*uóntácl-üutteoekok íaJtált, mannyi-

ségpt valamlnt

a'q

módJát (,Épltéal/Bontarl'nútiadákn'iv'nt

rtó'rio"1''r',jilü.1j;

!919l.éel
csatolni kell a helyszÍnsn
Íal nem habznált'épÍtéal.bontált nuttioltotí awjiiiji Éiloto krrrlÖlátvételi bizonylatok (szállltÓlavél, mérlegoléoljogy' ctb,1 m*rólJiipbu*ni*'ii' le"glcgióbü$',g*
lomba helyezési e[áráslg.
l3l"_1_111!!!t_9:ig|.á_ilqs-foglalás ollon ÖnállÓ Jogorvorlatnak nlncg helye, az a határozat, llletvE az
|Uárast megszontetÖ végzéaellenl jogoryoslat kgrEtében támad hatÓ rÍreb'
A jogolvoslatl eljárás d1jtl:19xr'qloéagt eilasÍogla.lás rendElráio icizl?iek l, pon{|ában íoglaltak
megtámadása cgcté.n,7 000-Ft, a lt pontJában Íóglaltak vonatltgzárában 60 g'oo Ét,"mttyii i fi.
szántúli {ltlvpz*vedelml, Természetvédelmi esVízugyt FeltlgyelÖaég Í\,'áóyar-Allámklrícstárnál
vezetett 10034002'01711916'00000000 sz$ryrl előlrán!:at-folh'áganálásl az?mu1iri kell bcflzetni. Az igazgatási szolgáltatágl dÍJ beflzEtésétlgazolÓ doiumentumot a fellabbezéinez kall
caetolni.

S.zolnokl Bányakapltányság, szolnok 2011 november 7-én kolt SZBI(3g1g-a2a11 sz' szakhatÓsági állásfoglalása szerint:
Az épÍtéssorán a fÖld alatti szénhidrogén vezeték ér|ntettsége esetén a munkélatokat csak az
üzembentartÓ elözetes hozzájárulásavál és szakfelügyeletevöt szabad végezni. Az érintett közműkezelókkel közmÚegyeztetést le kell folytatní. A nyiiátxozatokban foglaltaT(áf be kelt tartanil
Az. épÍtéshezfelhasznált ásványi nyersanyag csak éngedéllyel rendeit ázo nverianyag*iit1'.16

lelyról származhat az ásvá nyi nyersa n ya g tulajdonjogának í{azolásával.
Az építéshezfelhasznált ásványi nyersanyag ósak eTrgedélfel rendelkezó nyersanyag_kitermelő
helyről szá rmazhat az ásvá nyi nyersanyag- tu lajdonjog ána k ilazolásával.
épi!éssorán kitermelt ásványinyersanyagoi a oot<umentáciÓban foglaltak szerint használhatja
$
fel, értékesítéseesetén az engedélyesnekmég kell szereznie a nyersaTryag tulajdonjogát,
Az elszállÍtott, értékesítettásványi nyersanyag után a kérelmezŐ óanya;áraieroi rotátös flzetnl.
rulÓ szat<hatÓságot<:

PolgármesteriHivatal,Szeghalom201í'm11.sz.szakhatÓságiál.
lásfoglalása.

Rendőrkapitányság, Szeghalom 2011. november 7-én kelt 04070/42gg-2t2o11.ált. sz. szakha_

tÓsági állásfog lalása'

Tűzoltóság, Szeghalom 20't1. november 18-án kelt 655/2011. tpk. sz. szakhatÓsági állásfoglalása.

Az eliárásban érintett kÖzútkezelők:
o Polgármesteri Hivatal, Szeghalom 2011. november 2-án kelt 9333-3/2011. sz' közútkezelii

'

hozza'1árulása'

Magyar KÖzút NZrt. Békéscsaba,2011. október 3-án kelt BEK-1467t3t2o11. sz. közÚtkezelői
hozza'1árulása,

Az eliárásban érintett közmű-Üzemeltetők:
o lnvitelZrt. Békéscsaba2011. júlíus27-énkelt750. sz. közmű egyeztetésijegyzőkönyve'
o BékésMegyeíVízművek, GyomaendrŐd2011. augusztus 22_én kelt BMvzRTt27-1165t2o11.
sz. nyilatkozata,

. E,oN Zrt. Dgbreeen 2011, eugua:tur 31"én kclt DRK' Kaa200/2011, r;, tlt.m*ltÉtál nyltatkozata
. ÉGAz-DÉcÁzzrr, szoghalom 201í, r:eptember 26"án krlt F71s7l"17g0-212ő1írz' kÖ:mÜ.
nyilatkozata

A közÚtkozolől' kö:m0-ü:emrlt*t6l llhwo.rzolgllhtll hoz*{lrullrok rr mgrdályozé:l
tcrvdokumontácló rúrrétkápo*llt lllotvr rr Épltt{t6rcndolkr:Üitru tllnrk, Ax liokbdn ető.
Íüakat a klvltelozár rorán br kslltrÉrnl.

Azóng€d6iffiényezÉpÍftetlkerrlérábakar0l,Aker*lókÖtclasa

2'
3,

4,
5.

6.
7.
8.

Jogszabályokban alöfrt kazolárl, llzemoltetlal' íanntaÉltlíaladgtokrt allltnl,
Az épÍtéscsak JogcrÖr, végrahaJthatl óg érvényol ÓpltÉr angudály, valrmlnt Jóváhegyott, engedélyezési záradékkal ellátott engedélyozáel tcrv blttokábán kézdhstó mcg, A ziiadrko[
terveket kórelmeaó a határorat JogorÖra amgllcgdúeg után kapJa mrg,
Az engedélyben foglaltaktÓl eltérnl 'az utak épÍtóaánek, Íoilalomba helyczárÉnck éa magszüntetéséne.k engedálye:ésáról azÓló 1512000, (Xl' 16,) KöVIM rondgleibEn moghatározott
klvételtöl BlteklnNa - ném lehat, Eltáréa éB€tén a gtokaÜgt* rnldoEÍtáEokat fettuntaIÖ engedÉ.
lyezési tervdokumentácll benyÚJtáaával altéráal engcdályt kcll kÓrnl a Fel0gyelöaégtől, FelhÍ.
vom Eplttető figyelmét' hogy jogerÖa engedélytll eltórl klvltelegág ecgtán-á xorutt kÖzlekedésról szÓló't988. évl l, tÖrvény 29lA. $ (1) bekezdáce alapJán a Felugyolóeég határozattal
bÍrság megfizetásére kÖtelezhetl'
Az épÍtésicngcdély idegon lngatlan blilokbavétollre nem Jogoaít, az épltáeeel Ögczefoggésben támaszthatÓ polgárlJogl Qrnyt nam dönt el éc nem mentegít ogyéb, Jogazabályban etolrt
engedély megszanésének(pl, üzemoltetöl hoerájárulárok ÓrvÓnyccaégl ldcJe meghocrzebbÍtásának) kötelezetteége alÓl.
Jelen épÍtésiengedély jogorösaé és végrehajthatÓvá válárátÓl czámltgtt 3 évlg Órvényer, Az
épÍtésiengedély érvényesoégildeJe - az árvényeeségiidó leJárta elótt - két alkalommal,2-2
évre meghosszabbÍthatÓ, A hoEszabbÍtás iránti kérelomhez cgatolni kell az érlntett rjtkezelök
és közmű-0zemeltetők hoezáJárulÓ nyilatkozatait' valamint a tervezŐ nyllatkozatát arra vonatkozÓan, hogy az általa elkészÍtett terv a iratályos jogszabályoknak, Útligyl müszaki elóírásoknak megfeiel.

Az épltéstkÖvetóen megvalÓsulási tervet kell kÓszíteni. Az ÉpÍttetónek a forgalomba helyezés
engedélyezése iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja elltt legalább 30
nappal, de legkésöbb a müszaki átadás_átvételi eljárás lezárását kÖvetö 30 napon belül kell
benyújtania a Felügyelóséghez'
Amennyiben a tervezett épÍtésimunkálatok geodéziai jelet érintenek' gondoskodni kell annak
védelméröl, vagy ha szükséges, áthelyezéséról. A védelmi, áthelyezési munkálatokról elózetesen értesÍteni kell a jel tulajdonosát is, illetve töle engedélyt kell kérni.
Amennyiben a teruezett ópÍtmény az épÍtettkörnyezet alakításáról és védelmérő! szóló
í997. évi Lxxvlll. töruóny (Etv.) 58. $ (7) bekezdésének,llletóIeg az épÍtőlpart klvltelezésitevékenys{grő! szóló 191/2009. (lx. {5.) Korm. rendelet 29.s ({) bekezdésének hatálya
alá tartozik' Eplttető köteles a klvitelezós megkezdósót a í91/2009. (lx. í5.) Korm. rendelet 29. $ (2) bekezdése és 4. számú mel!éklete szerinti tartalommal a Hatóságnak legalább a kivitelezés tervezett megkezdése előtt í0 munkanappal- bejelenteni.

a közlést kÖvetö naptÓl szárnltott 15 napon belül a Nemzeti KÖzlekedési Hatlság
KÖzpontjához cÍmzett, de a Feltigyelőséghez 2 példányban benyújtott fellebbezést lehet elŐterjeszteni.
DÖntésem ellen

A fellebbezés elektronikus titon nem ny(tjthatÓ be. A fellebbezésrőt a Nemzeti Közlekedési Hatlság

Központja dönt.
A fellebbezési eljárás a 26/1997. (Xll. 12') KHVM rendelet 2. s. fi) bekezdése szerint díjkoteles. Az l.
tokon eljári krzlekedési hatlság dÖntése ellen benyújtoft fellebbezés díja az eljárási dÍj 50%o-a, azaz
18 600 Ft. A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyÚjtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Kozlekedési Hatlság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-0000Ó000 számú ,,elŐirányzatfelhasználási keretszámlájára" befizetni.
A befizetés megtörténtének igazolását a fellebbezéshez kell csatolni'

tNDoKoLÁs
Az Építtetőfent részletezett módon kérelmet terjesztett elő a FelügyelŐségnél tárgyi közlekedési létesítményépítésénekengedélyezésetárgyában.
Az Építtetőcsatolta az utak építésének,forgalomba helyezésénekés megszüntetésének enge"
délyezésérőlszólÓ 15l200o. (Xl. '16') KöViM rendelet alapján előírt mellékleteket.

Az tlgyben kelotkezott valamennyl

lratot magvlasgáltam, e vonatkoeÓ Jogrzabályl Elölrálokat, Ütügyl
mtlszakl szabályozást átteklntettem áa a kÖvetkEzőkat állapÍtottam megi
A tervezŐ rendelkezlk az épltmányre elóÍrt tanuczéslJoeorult$gg*l'
ÉpíttetŐ az útügyi hatÓeági eljáráa díJát a Hetlaág rgllgre magniltto,
szeghalom Várog ÉpÍtéEogylHlvatala 2011, november 28"án krlt 10466/2011, rr, nyllrtkozata Ezerint az építéehglyétll s:olgálÓ lngatlan szeghalom Váror én$nybcn lávó tellpülÉrrendezésl terve (toleptlléa*:arkozgtl lcrv, ezabályozáal terv ár hrlyl Épltárl rzrb*ly:at} ;egrlnt
kÖetorület ÖvezetébEn fekezlk, mely területen a megkereeárábln mcelclÖlt munkálEtok slvé-

-*

gezhetlk,
A tervdokumentáciÓ formailag' tartalmllag kbÉgÍtlar utrlc ápít*rÓnek' fotralomba holyeaésének és megsz0ntetésónek cngedélyezésérÖlgzÓlÓ 1s/2000' (xl. 16') KÖVIM randalatbÉn glÖÍrt
feltételeket, a rendelkezö rérzben rÖgzÍtett elóÍrágokkal mcgÍalal r von.tkozÓ Jogczabályokban' út0gyi müsaaki elóÍrácgkban fgglaltaknak,
A torvezett épÍtéshezaz érintett szakhatÓaágok, Út- és kÖzmúlkezElók mgEadták hozráJárulácukat,

TiszántúllKTVF Gyula:
A kérelmezö által folytatott tevékenyeéga Raum ÉpÍtö Kfi. tgrvdokumcntáclÓja

alapJán, faltétcleim

betartása esetén teljesíti a vÍzvédolmi,lavegŐvldelmi, zajklbocsátásl ég hullgdékgazdálkodáei kÖvetelményeket, Í9y környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyl azampontbÓl a kÖrnyezetre
várhatÓan nem gyakorol olyan hatást, amely a vonatkozÓ jogezabályokban maghatározott mértéket
meghaladná, továbbá kÖrnyezetvédelmi szempontbÓl a parkolÓ m0ltÖdtetéEe aorán Jelentós környezeti hatás nem feltételezhetó' ezért az engedély kiadásához a hozzáJárulásomat - a rendelkezÖ
részben elŐírt feltételekkel _ megadtam.
A felügyelŐség hatáskörét és illetékességéta kÖrnyezetvédelml, természEtvédelml, vlztlgyi hatÓ_
sági és igazgatási feladatokat ellátl szervek kijelöléséról szllÓ tÖbbszor mÓdosÍtott 347/2006. (xll.
23.) Kormányrendelet állapÍtja meg.
SzakhatÓsági állásfoglalásomat a Nemzeti KÖzlekedési HatÓságrÓl szÓló módosÍtott 26312006'
(Xll.20.) Korm rendelet B/A. s (2)-(3) bek., illetve a 3. sz. meliéklat 8. alapJán biztosÍtott jogkörÖm_
ben eljárva, és az itt meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint a közigazgatási hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairÓl szÓlÓ mÓdosÍtott 2004' évi CXL' törvény (a to_
vábbiakban: Ket.) 44' s (6) bekezdésében előírt módon adtam meg.
Jelen szakhatÓsági állásfoglalás kiadására irányu|l eljárás igazgatási szolgáltatási dÍja _ a kÖrnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vÍzügyi hatÓsági eljárások igazgatási szolgáltatási dÍjairÓl
szÓló, módosÍtott 33/2005. (Xll' 27') KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. számú mellékleténekVl. 4.1. pon$a szerint - 14000 Ft' a kÖrnyezeti hatások jelentŐségének vizsgálatára vonatkozÓ 1. számú mellékletVl. 15.1' pontja szerint- 133 000 Ft' amelyeta kérelmezŐ szabályszerűen megfizetett.

A dÖntés elleni önállÓ fellebbezést a Ket. 44. s (9) bekezdése nem teszi lehetővé.
A jogorvoslati eljárás dÍját a KvVM rendelet 6/A s (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Szolnoki Bányakapitányság, Szolnok:
A tervezési területen ásványvagyon védelmi szempontok nem érintettek, környezetében védendó
fÖldtani értékek,300 m2-nél nagyobb alapterületű' bányászati mÓdszerekkel kialakÍtott föld alatti
térségeknem ismertek. A terv épÍtésfÖldtaniszempontbÓl megalapozott, földtani veszélyeztetettség vizsgálata tekintetében _ figyelemmel avlzzári rétegre, a felszÍnen folyásra alkalmas képzödmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csÚszásra alkalmas felületek), felszínmozgás
veszélyeztetés - a tervezési terÜleten kÜlön rendelkezések nem indokoltak.

A rendelkezó rész 1. pontjában foglalt feltételt a bányakapitányság abányászatról szÓlÓ 1993. évi
XLV|ll. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtásárÓl szÓlÓ 2o3l1998. (Xll. 19.) Korm' rendelet
(Vhr.) 19/A. $ (8) bekezdése alapján írta eló, mivel a benyújtott dokumentáciÓ nem tartalmazza az
érintett közműkezelők

közmű-egyeztetési nyilatkozatát.
hozzá1áruláshoz adott 3.- 4. feltétel a Bt. 1', 3. $-án, va|amint a Bt. végrehajtásáról szÓlÓ
203/'1998. (Xll. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 1/A. $-án alapul. ,,Az építésre,a tereprendezésre, illetve
vízgazdálkodási célbÓl végzett mederalakításra hatÓsági engedéllyel rendelkező a tevékenysége
során kitermelt ásványi nyersanyagot az engedélyébenmeghatározottak szerint használhatja fel,
Vagy azon a külön jogszabály szerint tulajdonjogot szerezve azt hasznosíthatja, vagy értékesítheti''.
A kitermelt ásványi nyersanyagot más helyen hasznosítani vagy értékesítenicsak az állami va-

A

gyonról szólő 2007. évi CVl. törvényben és az állami vagyonnal való gazdálkodásrÓl szÓlÓ
25412007 ' (X. 4 ) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő tulajdonszerzést kÖvetóen lehet.

(2) bol(ézdé8e
A Bt. 20,
20, 5
?0,
bokazdéae elrplán
alrpJán btnyrjÖndaKBt
bány{lradáket l(űBlaÜ
ltűBlor fEatnl
fi:qtnl (6' ítltátrl):*d)
ftltátll):-d) tgrm*rxBl
tgrm*rx&l vagy
$ (?)
Jogl
|ogl ezemály' llletve Jogl e:emályllággol ngm rond*lka:Ö tlrrrrág
tlrrr*lg ar álhlr kltcn"n*lt a*ván'l
nyersanyag éa geotermlkua enaryla utűn,'
A Bányakapltányaág íelhlvJa a ftgyalmrt.rn' hogy ! Bt,41, 3 (í) beltlraÓr llrp1ln,A bányafel.
Ügyelet azt a jogi vagy terméczatar rzrmályt, valrmlnt Jogl rzrmÜlylrlg nllküli grld'rÉgl Únasá.
got' akl vagy amely Jogosulatlanul bánylrzrti tavlkrnyrÖgrt vÖglr vrgy vÜgrrtct, blrrággrl lúJt.
hat]a éa
hatJa
és altll{Ja
eltlltla a tevékenyEég íolytrtárától, vrlrmint kötrlsrl r looarulrtlrnul kltrrmalt áÉak maqfl-

zetéaére,'',

A Vhr' 26' $ (1) Elapján a ,'Bt, 41, $.hln Í0glrlt mnd*llt****ckrn rlrpuló blmlE örr*rg*nrlE íelsl
határa 1o
10 000 000 forlnt, Ha a bÍrrűg
bÍrrág klnnblrlnrk drplát
rlrpl*t klprrÜ
kÖtrlrzet
ltiprrÜ logrllrnrr
Jogrllrnrr lllrpotot l kÖtrlrzett
a kltűzÖtt határldöre nem euülntgtl m.g' v.!y e logrártürt bmáhlhn tlkövotl' á bÍrÜá! lrmátrltln lr
kiszabható, Az lgmételt bÍrcág
bÍroág íalró hrtárr g0
90 000 000 forlnt''
fsrlnt''
Fentiekre teklntottel a rendglkazl rá*rbpn foglrltrk r:rrlnt nyllatko:tunlt' A E:skhatéa*gl álltrÍoglalást a bányáaeatrÓl szÓlÓ 1993' ávl xlvlll, tÖnványbon hglrlt
&glrlt h*ilrkér' a 267/200B' (Xll, 2o.)
Korm' rendelet által biztosított
biztosÍtott lllotékggrég
lllEtékggrlg alapJán
ediuk lel'
kl'
alaplÚn;dtuk
Az Önálló Jogorvoslatot a kÖzlgazgatárl hrtó$gl*{tráa át r:olEáltatár általánor ruabályrlrÓllzÓlÓ
2004. évi CXL. törvény 44, $ (9) bckgrdÓro alapján zártuk kl, a* * legrrgbályl
Jegrrgbályl hclyra hlvatkozágsal
adtunk tájékoztatást a Jogorvoelat lohotörágárÜl,

A íenti indokok alapján az Éplttetó kérelmg tárgyában a rendelkezÖ rlazbon foglaltak gzgrlnt hetároztem,

A Fel0gyelőség hatáskÖre és llletékosaáge a Kgt' 20' s (1)boltezdósén, a közÚtl közlekedégrőlrzÓlÓ
1988. évi l. tÖrvény 29, $ (7) bekezdágén, a Nemzgtl KÖzlekedáal HatleágrÓl azÓlÓ 283/2006. (Xll,
20.) Korm. rendelet 9. s (2) bekezdéEén, lllatve az utak 6pítÓaánek, íorgalomba helyezéaánok éo meg.
gE0ntetésének engedélyezéséröl EzÓlÓ 1512000, (Xl, í6.) KöVIM rendelEt 3.s (2) bakezdósón' llletékgssége a fÖvárosi és megyel kormányhlvatalokrÓl ezÓlÓ 288/2010. (xll, 21') Korm' rendelet 1.$ (1)
bekezdésén, a 2.s (1) bekezdés 17, pontJán és a (3) bakaedésénalapul,

DÖntésemetaKet.29.s(1)bekezdése,a71.$(1)bekezdése,a1o2.$(1)bekezdése,a104,$(1)

bakezdése, továbbá a Nemzeti Közlekedésl HatÓságrÓl saÓló 263/2006. (xll. 20.) Korm. rendelet, az
fioi'galonnba helyezésének ás megsztlntetégének engodélyezéEérél
utak építésének,
szÓló 15/2000.
(Xl. 16.) KöV|M rendelet, az utak forgalomszabáiyozásáról ég a kÖzúti Jelzések elholyezésóröl gzólÓ
2011984. (Xll. 21.) KM rendelet, a közÚtijelzŐtáblák
megtervezégének, alkalmazáEának és elhelyezésének követelményeiröl szóló 83l2Q04. (Vl. 4.) 6KM rendelet elŐÍráeai figyelembevételÓvel hoztam
meg.

Az engedélyezési eljárás során az alábbi Útugyi Műszaki Elöírások elöírásait vettem figyelembe:
KÖzutak tervezése
e-UT 03.01.11.
Betonkö burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése
e-UT 06.03.42.
A jelzótáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
e-UT 04.02.'t1.
A parkolási létesítményekgeometriai tervezése
e-UT 03.02.31.
A fellebbezés lehetŐségét a Ket. 98. s (1) bekezdése, illetŐleg a 99. $ (1) bekezdése alapján biztosÍtottam. A fellebbezési eljárás dJiára az útügyi hatÓsági eljárások díjairÓl szóló 26/1997. (Xll. 12.)
KHVM rendelet 2 s (1) bekezdésénekrendelkezéseivonatkoznak.
Békéscsaba,2o11. december 22.
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A határozatot kapják:
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KarsaiMihály
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Érintettek kü lön jegyzé k szeri nt (tértivevénnyel), l rattár.

osztályvezető

Érintettlllata:

1,

TUFA-CEOBOG Kft, Bzaghrtom,

2, Raum Építö Kft, €yulr,
3. Folgármeaterl Hlvatcl' 8rffhrlom,
4, Tlczántúll KTVF Gyulr,
5, Bányakapltánycá!'szolnok'
6. Rendörkapltányrág, $zcghrlom,
' Tüzoltlaág, Szcahalom,
8, Magyar xóiot NErt, BÉliálgabai
9. lnvltelZrt, Békéaerabr
7

0' Bákésjr/egyel VÍzmÜvck, Qyomt*ndrÖd,
11, E,ON Zrt, Dabrccan.
Zrt' 8zrghalam,
'12, ÉGÁZ.DÉG/É
1 3. ÉrlntettlngatlantulaJdonórok,
1

