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Város Önkormányzata
kérelméreSzeghalom város belterÜletén a
Fáy utcai 4B9l17 helyrajzi számú
közterÜleten 9 férőhelyes szgk.
várakozÓhely és gyalogos járdaburkolat
építésénekengedélyezése.

Tárgy: Szeghalom

HnrÁRozAT
Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) - továbbiakban ÉpÍttetor9119rő) a BékésMegyei Kormányhivatal KÓzlekedési FelÜgyelőségéhez - továbbiakban: FelÜgyelóség (5600 Békéscsaba,Szarvasi út 107.) 2011. szeptember 12-én benyújtott kérelem alapján a -t<'ovetxe-zo

dÖntést hoztam:

Az Építtetőkérelmének,annak érdemivizsgálatát kovetóen helyt adok,
Szeghatom város belt-erületén a Fáy utcai 48gt17 helyrajzi számú közterületen _ a 489/5 helyrajzi
számú ingatlanon lévő óvoda mcltctt - az önkormanyzaÍ tutajdonában és keze|ésébenlévő'heiyi
közút burkolatához közvetlenü! csatlakoztatva 9 férőhelyes személygépkocsivárakozóhety,
valamint 48,8 méter hosszúságú gyalogos járdaburkoiát építését
a következő főbb műszaki paraméterekkel és előírásokka! engedélyezem.

A munkálatokat a Körös-Road MérnÖki Tervező, Kereskedelmi és SzolgáltatÓ Kft. (5520 Mezőberény,
Petőfi S. u. 5. által 2011. augusztus hÓnapban készített76t2o11. munkaszámú engeaélyezeii
tervdokumentáciÓja alapján lehet elvégezni.
Felelós tervező; Káro|yi LászlÓ, tervezői engedély száma: KÉ-Tto4-372.

Az enqedélvezett építménvekfőbb műszaki iellemzői:

1.

Helvszínraiziéskeresztmetszeti kialakítás. vízszintes és maqassáqivonalvezetés
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Férőhelyek száma: 9 db kocsiállás.
Felállás rendje: kÖzút forgalmi sávjára meroleges.
ParkolÓhelyek mérete: 2,5 x 5,0 m (8 db)
3,5 x 5,0 m (1 db, mozgásukban korlátozott személyek részére)

Járdaburkotat
Rendeltetése a
kielégítése.

Fáy utcai Óvoda előtti közterÜleten

a

biztonságos gyalogosforgalmi igény

Hosszúsága: 4B,8 m
Szélessége:1,5 - 2,0 m

A

burkolatok vízszintes és magassági vonalvezetését a rencJelkezésre állÓ építésiterülethez, a

meglévő burkolat_ Ós terepszÍntekhez igazodva kell kialakítani.

gyi osztály
H-5600 Békéscsaba' szarvasi út 107.
Telefon: (+36 66) 549-300 Fax: (+36 66) 549-333 E-mait: ut-bekes@nkh.gov.hu
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8,0 cm térkő burkolat
2,0 cm homokágyazat
20,0 cm Ckt. Útalap

20,0 cm homokos kavics ágyazat
1 réteg geotextília
tömörített altalaj
4,0 cm térkő burkolat
2,0 cm homokágyazat
'l0,0 cm Ckt. útalap
1 o'o

.'

i:#"T!'"l*x"liu:"tnt*"'
tömörített altalaj

A

burkolatok szerkezete mindenhol legalább a fentivel megegyező teherbírású és a
vonatkozó Útiigyi Műszaki Előírásoknak mlgfetelő rétegrendű lerrlt. Á fenti pályaszerkezettől
eltérni kizárőlag az érintett helyi közúi kezelője, illetőleg a Felügyelőség elózetes
hozzáiár ulás áva l sza

ba

d.

A csa padékvízvízelvezetése
A tervezési terület csapadékvíz-elvezetésétaz engedélyezési terv szerint,
oldalán részletezett módon kell megvalÓsítani.

a műszaki leírás 8.

Forqalmi rend kialakítása
helyszínrajzon feltÜntetett forgalmi rendet a jÓváhagyott terv szerint, legkésőbb a forgalomba
helyezést megelőzo helyszíni szemle időpontjáig kell kialakítani. A fényvisszavetó fóliás jelzőtáblák
kihelyezése, az építésideje alattiforgalmi rend kialakítása során figyelembe kellvenni:
. a kozúti kÖzlekedés szabályairÓl szolo 111975' (ll, 5') KPM-BM számÚ együttes rendelet,
. a közúti jelzótáblák méreteiről és mÜszaki kÖvetelményeiről szóló 4t2001. (l. 31. KÖVIM

A

.
.
5.

rendelet,

az utak forgalomszabályozásáról és a közÚt jelzések elhelyezéséról szÓlÓ 2011984. (Xll' 21')
KM rendelet, továbbá
a kÖzúti jelzótáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeirol
szÓli 83/2004 (Vl. 4.) GKM rendelet elóírásait'

Terület iqénvbevéte!:
Az engedélyezett munkálatok Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő
489117 helyrajzi számú közterületen végezhetők el.
Szakhatósáqok. út-ésközműkezelők. eovéb üzemeltető előírásai
A kivitelezés során be kell tartani az ér:intett szakhatÓságok, út-, közmŰkezelok
részletezett előírásait:

Szakhatósáo neve. hozzáiárulásának

alábbiakban

száma, előirása:

ányakapitányság, Szolnok. lktatószám:
szBK2B03-2l2011, dátuma 2011. szeptember 27' Eloírás:,,Szeghalom Város Önkormányzata
(5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8,), mint építtetokérelmet nyÚjtott be a BékésMegyei
Kormányhivatal Közlekedési FelÜgyeloségéhez (a továbbiakban: Kozlekedési FelÜgyelőség)
Szeghalnm város belteiltlétén a Fáy rrtcai 489/'17 helyra1zi számú közterÜleten 9 férőhelyes
személygépkocsi várakozÓhely és összesen 4B,8 méter hosszúságú gyalogos járdaburkolat
épitésénekengedélyezésetárgyában. A Magyar Bányászati és Foldtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitánysága (a továbbiakban: Bányakapitányság) mint az adott Ügyben terliletileg

illetékes elsőfokÚ bányászati és foldtani szakhatóság a benyÚjtott dokumentáciÓt megvizsgálva a
szakhatÓsági hozzájá,rulását az alábbi feltételekkel adja meg: 1. Az építéssorán-a fold alatti
szénhidrogénvezetékek érintettsége esetén a munkálatokat csak az üzembentartÓ előzetes
hozzé|árulásával és szakfelÜgyeletével szabad végezni. z. nz Écaz-DÉG^zFÖldgázelosztÓ 7rt'.
Szeghalmi Üzemegységének(5520 Szeghalom, Bocskai u' 53.) azF7157-1350-2t2011. számú

közmŰ egyeztetési nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani. 3. Az építéshezfelhasznált ásványi
nyersanyag csak engedéllyel rendelkező nyersanyag-kitermelo helyről származhat az ásványi
nyersanyag tulajdonjogának igazolásával. 4. Az építéssorán kitermelt ásványi nyersanyagot a
dokumentáciÓban foglaltak szerint használhatja fel, értékesítéseesetén az engedélyesnek meg
kell szereznie a nyersanyag tulajcJonjogát 5 Az elszállÍtott, értékesítettásványi nyersanyag után
a kérelmezo bányajáradékot koteles fizetni. A szakhatÓsági eljárás során nem merÜlt fel eljárási
költség' A szakhatÓsági állásfoglalás ellen kÜlÖn fellebbezésnek helye nincs, ez csak az érdemi
határozat elleni fellebbezésben támadható meg.''

Az építésienqedélv ki3dásához előírás nélkül hozzáiáruló szakhatósáqok:
- Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos tűzottoiaga, szeglralorn. trtatÓszám: 63012011.
tpk., dátuma 20í 1. oktÓber 6.
- Szeghalmi Rendőrkapitányság Közrendvédelmiés Közlekedésrendészetiosztály, Szeghalom. ktatÓs zám: 0407 0 l 3668-1 l20 1 1 l ált., dátu ma 20 1 1 . szeptember 27
- Városi ÉpítésügyiHatóság, Szeghalom. lktatÓszám: 9338/2011., dátuma:20'l1. oktÓber6.
l

.

Erintett közútkezelő neve' hozzáiárulásának száma:
Szeghalom Város Polgármestere, Szeghalom. lktatÓszám: 6864-61201 1 ., dátuma 201 1 .
szeptember 27.
Szeghalom Városi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője, Szeghalom. lktatÓszám:
6864-412011., dátuma 201 1. szeptember 27.

-

- E. oN Titász Zrt, Régióközpont' Debrecen. lktatÓszám: K38828l2011. dátuma 2011.
szeptem ber 5. A hozzéiáru lás eló írásokat tarta lmaz.
- BékésMegyeiVízmÍivek Zrt.Észak BékésiTerületi Mérnökség, Gyomaendrőd. lktatószám:
BMvzRTl27-105312011., dátuma 2011. július 27. Ahozzájárulás Íeltételeket tartalmaz.
_ lnvitel Távközlési Zrt., Békéscsaba.Egyeztetési sorszám: 746., dátuma 2011. július 29. A
hozzájár ulás feltéte ket ta rta az.
- Égaz-oegaz Földgázelosztó zÍt. BékéscsabaiKirendeltség Szeghalmi Üzemegység,
Szcghalom. lktatÓszám: F7157-1350-4l2011., dátunra 2011. oktÚber 3. A lt<szzájárulás
feltételeket tartalmaz.
_ Körös Volán Autóbuszközlekedési zrt. Békéscsaba.lktatÓszám: 13.oo233_o12t2o11.,
dátuma 2011. szeptember 30'
- Szeghalom Városi Polgármesteri Hivatal címzetes Főjegyzője' Szeghalom. lktatószám:
le

l

m

6864-512011., dátuma: 201 1. szeptember 27.

A

közútkezelői, közmű_üzemeltetői' egyéb üzemeltetői hozzdjárulások az engedélyezési
tervdokumentáció részétképezik. Az azokban előírtakat Építtetőneka kivitelezés során be
kelltaÉani.
7

.

Az építésimunkálatok véqzésévelkapcsolatos eqvéb előírások
. Az engedélyezett építményekÉpíttetőkezelésébekerÜlnek. A kezelő kÖteles a jogszabályokban
elóírt kezelési, Üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellátni.
. Az építéscsak jogerós, végrehajtható és érvényesépÍtésengedély, valamint jÓváhagyott,
engedélyezési záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában kezdhető meg. A záradékolt
terveket kérelmező a határozat jogerőre emelkedése után kapja meg.
. AZ engedélyben foglaltaktÓl eltérni - az utak építésének,forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséról szilÓ 1512000. (Xl. 16.) KöV|M rendeletben meghatározott
kivételtól eltekintve - nem lehet. Eltérésesetén a szÜkséges módosításokat feltüntető
engedélyez'ési tervdokumentáciÓ benyújtásával eltérési engedélyt kell kérni a Felugyelőségtol.
Felhívom Építtetófigyelmét, hogy a jogerós engedélytől eltéro kivitelezés esetén - eltérési
engedély hiányában - a kÖzúti kÖzlekedésról szólÓ 198B. évi l' törvény 29lA' s (1) bekezdése
alapján bírságot kell fizetniel
o Az építésiengedély idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építésselösszefÜggésben
támaszthatÓ polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb - jogszabályban _ eloírt
engedély megszerzésénekkötelezettsége alÓl.
. Jelen építésiengedély jogerőssé és végrehajthatÓvá válásátÓl számított 3 évig érvényes. Az
építésiengedély érvényességiideje - az érvényességiidő lejárta előtt - két alkalommal, ? - ?
évre meghosszabbÍthatÓ. A kérelemhez csatolni kell az érintett utkezelö és közmtj-üzemeltetok

hozzájárulő nyilatkozatait, valamint

a tervező

nyilatkozatát arra vonatkozÓan, hogy

elkészített terv a hatályos jogszabályoknak, Útügyi műszaki elóírásoknak megfelel.
Az építéstkÖvetően megvalÓsulási tervet kell készíteni.

az általa

r
. Az Építtetőnek a forgalomba
r

helyezés engedélyezése iránti kérelmet a forgalomba helyezés
tervezett időpontja elŐtt legalább 30 nappal, de legkésőbb a mrlszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását kÖvető 30 napon belÜl kell benyújtania a FelÜgyeliséghez.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi lrodája (Szeged) a2O11. oktÓber
1'l-én kelt 490/4358/00112011' számú nyilatkozatában megállapította, hogy a tervezett
munkálatok sem műemléki érdeket, sem nyilvántartott régészetilelőhelyet nem érintenek, ezért
az Ügyben nem rendelkeznek szakhatósági hatáskörrel. Azonban felhívja Építtetőfigyelmét az
alábbiakra:

1. A

kulturális örökség védelmérol szÓlÓ, mÓdosított 2001. évi LXlV. törvény (továbbiakban:
Kötv.) 24. $-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészetilelet vagy emlék kerül elő,

a régészetiörökség védelme érdekébenerrol a

.
o

területileg illetékes múzeumnak (Békés
Megyei Múzeumok lgazgatósága,5600 Békéscsaba,Gyulai Út 1.) bejelentést kell tenni a
munkálatok felfÜggesztésévelegyidejűleg, a talált leleteket a felelos őrzés szabályai szerint
megőrizve, lehetőséget biztosítva a munkálatokkal érintett terÜlet áfuizsgálására, illetőleg az
esetlegesen elokerülő régészeti jelenségek feltárására.
2. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82' s (2) bekezdése alapján
orökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Amennyiben a tervezett építésimunkálatok geodéziai jelet érintenek, gondoskodni kell annak
védelméről, Vagy ha szÜkséges, áthelyezéséről. A védelmi, áthelyezési munkálatokrÓl
előzetesen értesÍtenikell a jel tulajdonosát is, illetve tóle engedélyt kell kérni.
AmennYiben a teruezett épitmény az építettkörnyezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi Lxxvlll törvény (Étv.) 58. S (7) bekezdésének, illetőleg az építőipari kivitelezési
tevékenységrőtszóló 191/2009. (lX. 15.) Korm' rendelet29. s (1) bekezdésének hatálya aIá
taÉozik, Epíttető köteles a kivitelezés megkezdését a 191/2009. (lx' 15.) Korm. rendelet 29.
S (2) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti taÉaIommaI a Hatóságnak - legalább a
kivitelezés megkezdése előtt 10 munkanappal _ bejelenteni.

DÖntésem ellen a kÖzlést kÖvetö naptll szárnilrlll 15 ttápÓtt belüt a Nemzetl RÜzlekedést Hatlság
KÖzponti Hivatalához cÍmzett, de a HatÓsághoz (5600 Békéscsaba, Szarvasi ()t 107') 2 példányban
benyÚjtott fellebbezést iehet elöterjeszteni. A feiiebbezés elektronikus (lton nern nyújthatÓ be. A
fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési HatÓság Központi Hivatala dÖnt.
A fellebbezési eljárás a tÓbbszÓr mÓdosított 26n997. (Xll' 12.) KHVM rendelet 2.s. 0) bekezdése
szerint díjkoteles. Az l. fokon eljári közlekedési hatóság dontése ellen benyÚjtott fellebbezés díja az
eljárási díj 50 %-a' azaz 26.800,- Ft.
A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyÚjtásával egyidejűleg kell a Nemzeti KÖzlekedési HatÓság
Magyar Áltamkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú ,,előirányzat-fethasználási
keretszámlájára " befizetni. A befizetés megtorténtének igazolását a fellebbezéshez kell csatolni.

lttooxot-Ás
Az Építtetoa fent részletezett módo n 2O1L szeptembe r 12-én kérelmet terjesztett elo a Felligyeloségnél
Szeghalom város belterÍJletén a Fáy utcai 489117 he|yrajzi számú kÖzterÜleten - a 4E9l5 helyrajzi szántÚ
ingatlanon lévo Óvoda mellett - az onkormányzat tulajdonában és kezelésébenlévő helyi kÖzÚt
burkolatához kÖzvetlenÜl csatlakoztatva 9 férőhelyes személygépkocsi várakozóhely, valamint 48,8
rrlétér hÖsszúsá9úgyalÖgrs iárdaburkolat épÍtásánFk engsclályezése tárgyában.
A kérelemhez - hiánypÓtlási ÍelhÍvást kÖvetoen - csatolta az utak építésének,forgalomba helyezésének
és megszÜntetésének engedélyezésérőlszÓlÓ 15/2000. (Xl' 16.) KÖV|M rendelet 12' $-ában elóírt
mellékleteket.

Építtetőkérelme alapján

az

Ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam,

a

vonatkozÓ.

jogszabályi elöírásokat, ÚtÜgyl mÜszakl szabályozást áttekintettem és a következöket állapltottam meg:
. A tervező rendelkezik a tervezett építményekreelóírt jogosultsággal.
. Építtetó az útÜgyi hatÓsági eljárás díját a Nemzeti Közlekedési HatÓság részéremegfizette.
o A tervdokumentácio formailag, tartalmilag kielégíti az utak építésének,forgalomba helyezésének
és megszüntetésének engedélyezéséről szÓló 1512000. KöV|M rendeletben előírt feltételeket, a
rendelkezo részben rÖgzÍtett elÓírásokkal megfelel a vonatkozó jogszabályokban, útügyi
elóírásokban fog laltaknak.

A

tervezett építésimunkálatok elvégzéséhezaz érintett szakhatóságok, Út_ és közműuzemeltetok
k hozzdjár ulásaikat'

m e g a d tá

Az UPC Magyarország Kft. (1092 Budapest, Kinizsi út 30-36.) üzemeltetoi

hozzájárulását az utak
építésének,forgalomba helyezésének és megszÜntetésének engedélyezésérolszolÓ 1512000. (Xl. 16.)
KöV|M rendelet 6. s (5) bekezdése alapján tekintettem megadottnak.

Az érintett szakhatÓságok hozzájárulásainak indokolása:
Szolnoki Bányakapitányság, Szolnok. ,,Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4-8') mint építtetó kérelmet nyújtott be BékésMegyei Kormányhivatal Közlekedési
FelÜgyelőségéhez Szeghalom város belterületén a Fáy utcai 489117 helyrajzi számÚ kÖzterÜleten 9
férőhelyes 9 férőhelyes személygépkocsi várakozÓhely és összesen 48,8 méter hosszÚságú
gyalogos járdaburkolat építésének
engedélyezésetárgyában' A Közlekedési Felügyelöség a
26312006' (Xll. 20.) Korm. rendelet 3' melléklete, valamint a 15l20o0. (Xl. 16.) KöV|M rendelet
alapján bányászati, fÖldtani és ásványvagyon védelmi szakkérdésekben 2011. szeptember 21-én
megkereste a Bányakapitányságot. A Bányakapitányság az el1árása során az alábbiakat állapította
meg: A tervezési területen ásványvagyon védelmi szempontok nem érintettek, környezetében
védendő foldtani értékek,300 m2_nél nagyobb alapterületiÍ, bányászati módszerekkel kialakított fÓld
alatti térségek nem ismertek. A terv építésfÖldtaniszempontbÓl megalapozott, fÖldtani
veszélyeztetettségvizsgálata tekintetében _ figyelemmel a vízzárÓ rétegre, a felszínen folyásra
alkalmas képződmények meglétére,tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felÜletek),
felszínmozgás veszélyeztetés - a tervezési területen külön rendelkezések nem indokoltak'
A rendelkező rész 1. pontjában foglalt feltételt a bányászatrÓl szóló 1993. évi XLV|ll. törvény (a
továbbiakban: Bt.) végrehajtásárÓl szÓló 20311998. (Xll. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19/A' s (8)
bekezdése írja elő. A benyújtott dokumentáciÓ tartalmazza az ÉoÁz-oÉcAz ralagazelosztó Zrt.
Szeghalmi Üzemegységének az F7157-1350-2120'11. számÚ közmű-egyeztetési nyilatkozatát (2.
feltétel)' AhozzéÍjáruláshoz adott 3' - 4' feltétel a Bt. 1., 3' $-án, valamint a Bt' végrehajtásárÓl szÓlÓ
2o3l199B. (Xll. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 1iA. $-án alapul. ,,Az építésre,a tereprendezésre, illetve
vízgazdálkodási célból végzett mederalakításra hatisági engedéllyel rendelkező a tevékenysége
során kitermelt ásványi nyersanyagot az engedélyben meghatározottak szerint hasznáIhatja fel,
Vagy azon a külon jogszabály szerint tulajdonjogot szerezve azt hasznosíthatja vagy értékesÍtheti"A
katermelt ásványi nyersanyagot más helyen hasznosítani vagy értekesíteni csak az állami vagyonrol
szilÓ 20a7. évi CVi. törvényben és az áilami vagyonnal valÓ gazdálkodásrÓl szÓlÓ 254t2007. (X. a.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően tulajdonszerzést követően lehet' A Bt. 20. s (2)
bekezdése alapján bányajáradékot köteles fizetni (5. feltétel): ,,d) természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság az általa kitermelt ásványi nyersanyag és
geotermikus energia Lltán." A bányakapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a Bt. 41. s (1)
bekezdés alapján ,,A bányafelugyelet azt a jogi vagy természeÍes személyt, valamint jogi
személyiségnélkijli gazdasági társaságot, aki vagy amely jogosulatlanul bányászati tevékenységet
végez vagy végeztet, bírsággal sÚjthatja és eltiltja a tevékenység folytatásátÓl, valamint kötelezi a
jogosulatlanul kitermelt értékmegfizetésére." A Vhr. 25. s (1) alapján a ,,Bt. 41. $-ban foglalt
rendelkezéseken alapuli bírság összegének felső határa 10 000 000 forint. Ha a bírság
kiszabásának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett a kitűzött határidőre nem szünteti meg,
Vagy a jogsértéstismételten elköveti, a bÍrság ismételten, is kiszabhatÓ' Az ismételt bírság felső
halára 30 0o0 000 foint'"
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztunk. A szakhatÓsági
állásfoglalást a bányászatról szólÓ 1993. évi XLV|lI' törvényben foglalt hatáskör, a267t2006. (Xll'
20.) Korm. rendelet által biztosított illetékességalapján adtuk ki.
Az'onálló jogorvoslatot a közigazgatási hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairÓl szÓló
2'004. évi CXL. törvény 44 s (9) bekezdése alapján zártuk ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással
adtunk tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéról. A 2004. évi CXL. tv. 78. s (1) értelmében kérjuk'
hogy érdemi határozatu nkat részÜnkre meg kÜ ldeni szÍveskedjenek.''
Szeghalom Város önkormányzat Hivatásos Tűzottósága, Szeghalom: ,,BékésMegyei

Kormányhivatal KÖzlekedési FelÜgyelosége (5600 Békéscsaba,Szarvasi Út 107.)
BEluol292l4l2011. iktatási számÚ végzésébena tárgyi engedélyezésieljárásban szakhatóságként
kereste meg hatÓságomat a Nemzeti Kozlekedési HatÓságrÓl szólÓ 26312006. (Xll. 20.) Kormány
rendelet 3. számÚ mel|éklet 1. pontban foglaltak alapján.

A megkereséshez csatolt

engedélyezesi

dokumentáciÓk áttanulmányozása és a helyszín megtekintése során szerzett tapasztalatok alapján
az a VonatkozÓ tűzyédelmi előírásoknak megfelel, melyek alapján a rendelkező részben foglaltak

szerínt döntottem. Az onálli jogorvoslatot

a KET. 44. g

(0) beltezdése alapján zártanr ki és e

jogszabályi helyre tekintettel adtam tájékoztatást a jclgorvoslat lehetőségéről. Jelen szaklratÓsági
állásfoglalás határnapja KET 33. $ (8) bekezdése szerint2011' 10.06., mely Ügyintézésihatáridőt
szakhatóságom nem lépte túl. HatáskÖrÖm és illetékességem a tűzvédelmi hatósági feladatokat
ellátÓ szervezetekról és a tűzvédelmi hatÓsági tevékenység részletes szabályairól szoli 26112009.
(Xl' 26.) Korm. rendelet 3. $ (1) bekezdésében' a Nemzeti KÖzlekedési HatÓságokrÓl szÓlÓ
26312006. (Xll.20') Kormány rendelet 3. számÚ melléklet 1. pontban, valamint a hivatásos
Önkormányzati tŰzoltÓságok illetékességiterületéről szÓló 1112007' (Iv.24.) ÖTM rendelet 1. $ (1)
pontjában foglaltakon alapszik.''
Városi Epítésügyi Hivatal, Szeghalom: ,,A fentiekben körÜlírt helyrajzi számú ingatlan Szeghalom
Város Érvénybenlévő telepÜlésrendezési terve (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi
építésiszabályzaÍ) szerint közterÜlet Övezetén fekszik, mely terÜleten a megkeresésben megjelölt
munkálatok elvégezhetok. Az el1árást a közigazgatási hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szolo 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le. A
KET 44. $-ának (9) bekezdése tartalmazza a fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseket.
SzakhatÓsági állásfoglalásom az építésügyiés az építésfelügyeletihatÓságok kijelÖlésérŐl és
működési feltételeirol szÓlő 34312006. (Xll.23.) Korm. rendelet 1.s (1) bekezd. a.) pontjára
hivatkozással adtam ki.''
A fenti indokok alapján az Építtető kérelme tárgyában a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

rendelkezŐ részben szerepló dÖntés meghozatala során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairÓl szólÓ 2004' évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 20. $ (1)
bekezdésében,a kozÚti kÖzlekedésről szÓlÓ 1988. évi. l. tv.29. $ (7). bekezdésében,a Nemzeti
közlekedési HatÓságrÓl szóli 26312006. (Xll. 20.) Korm' rendelet 9 s (2) bekezdésében, valamint az
utak építésének,forgalomba helyezésének és megszÜntetésének engedélyezéséról szólÓ 15/2000. (Xl.
16.) KÖV|M rendelet 3 s (2) bekezdés b. pontjában biztosított hatáskörömben, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokrÓl szilÓ 28\l2o10. (Xll' 21.) Korm. rendelet 1 s (1) bekezdésében megjelölt
illetékességiterületemen jártam el.
Dontésemeta Ket.29' s (1) bekezdése,a71. $ (1) bekezdése, a 102. $ (1) bekezdése' a 104. $ (1)
bekezdése, az utak építésének,forgalomba helyezésének és megszÜntetésének engedélyezésérőlszÓló
1512000' (Xl' 16.) KöViM rendelet 11-19' $-ai, az utak forgalomszabályozásárÓl és a kÖzúti jelzések
elhelyezéséről szÓló zal1984. (Xll. 21.) KM rendelet, a közúti jelzótáblák megtervezésének,
alkalmazásának és eihelyezésének kÖvetelnrényeiiői szÓlÓ 83/2004. (Vi. 4.) GKt'/ rendelet eiőírási
figyelembe vételével hoztam meg.
Az engedélyezési eljárás során az a|ábbi Úttigyi Műszaki Elöírások előírásait vettem figyelembe:
o KÖzutak tervezése
Ut Z-1.201:2008.
r Parkolási létesítményekgeometriai tervezése
Út z-l.210:2005.
. Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete
Út z-l '502:2010.
o Betonkő burkolatÚ pályaszerkezetek tervezése és építéseÚt z-z.zlz:zooz.

A

Afellebbezés lehetőségét a Ket. 98. s (1) bekezdése alapján biztosítottam, figyelemmel a 99. $ (1) és a
102. s (1) bekezdéseire.
A fellebbezési eljárás díjára az útt'gyi hatÓsági eljárások díjairÓl szilÓ 2611997. (Xll. 12.) KHVM rendelet
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s (1) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.

Békéscsaba , 2011. október 27
mb. igazgatÓ
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A határozatot kapiák:
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