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helyezési

en

gedélyezéseÜgyében

HATÁnozAT
Nyírpazony KÖzség Önkormányzata (Nyírpazony,
Arany J. u. 14. továbbiakban: Építtető) a Nyírpazony
Nyírtura között a 4' sz' Íőút 281+320
285+435 km szelvények között megépült

-

-

kerékpárút
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
KÖzlekedésiFelÜgyelőséghez (44oo Nyíregyháza, HaEeltér
í0.) 2012. január 27.-énbenyújtott kérelme

forgalomba helyezési engedélye tárgyában,

a

alapján a következő dÖntést hoztam:

Az építtetifentitárgyban elóterjesztett kérelmének,
annak érdemívizsgálatát kÖvetóen

helyt adok.
A Nyírpazony - Nyírtura között a 4. sz- tőút 281+320

-

285+4.35

km szetvények

között megépült
kerékpárÚt forgalomba helyezését_amely a PegazusTERV
ÉpítőmérnÖkiKft. által 2Oo7t8tervszámon
július

2007'
hóban készítetttervdokumentációja és a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Észak-alfÖldi
Regionális lgazgatÓsága KN5174tgl2oo8. számú, 2008.
szeptember 12-én kelt építésiengedélye
alapján létesÜlt - az alábbi feltételekkel
engedélyezem.
Jelen forgalomba helyezési engedély az atábbi kÖzlekedési
létesítményekrevonatkozik:

Nyírpazony
kerékpárút.

t./

- Nyírtura között

a 4.

sz. tőút 281+320 - 285+435 km szelvények között megépiilt

ÁLTALÁNoS FELTÉTELEK:

A kÖzlekedési létesítményközforgalom előlel nem zárhato,kezelője:
Nyírpazony Kozség kÖzigazgatási határán belrjl:
Nyírpazony KÖzség Jegyzóje (Nyírpazony, Arany
J. u. í4.)

4400 Í\jyí'egryhaza, Hatzel tér 10' 4401 Nyíregyhaza,
Pf.: 77. Telefon: 42l50B-130 Fax: 4a5oL-139
E-mail: ut-szabolcs@nkh.gov.hu Honlap: uin"w.tornanyni""tuf

t"

I
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-

Nyírtura Község közigazgatási határán belÜl:
Nyírtura Község Jegyzője (Nyírtura, Arany J. u. 14.)

Felhívom: útkezelők illetve mindenkorijogutÓdjuk

_

mint a kerékpárút kezelőit, hogy:

o a

megépített kerékpárút terÜletén a biztonságos kozlekedés feltételeit biztosítsa az Út és
tartozékainak rendszeres fenntartásával, télíuzemeltetés során a szÜkséges hÓ eltakarÍtással és
sÍkosság elleni védekezéssel.

Felhívom a figyelmet, hogy

a

kÖzlekedési létesítményekrendszertelen Üzemeltetéséből adÓdó
mindennemű anyagi és joEi felelősség az tJÍkezelljét terheli.

ll./

szAKHArÓsÁct HozzJÁRU LÁsoK

Az érintett szakhatÓságok a híd forgalomba helyezésének engedélyezéséhezaz alábbiak szerint járultak
hozzá:

Felső_Tisza_vidéki Körnvezetvédelmi Felüqvelőséo. Természetvédelmi és Vízüqvi
Felüqvelőséo 3002_3/201 2. számú szakhatósáqi állásfoqlalása:

A

1.I

számon megkereséssel fordult a Felsi-Tisza-vidéki
'Tisztelt Címzett a fenti hivatkozási
Környezetvédelmi, Természefuédelmiés Vízügyi Felügyelőséghez, amelyben szakhatósági

állásfoglalása megadását kérte Nyírpazony Község Önkormányzata (Nyírpazony, Arany J. u. 14.) által
285+435 km szelvények
kezdeményezett Nyírpazony _ Nyírtura között a 4. sz. Íőút281+320

-

között

megépült kerékpárút forgalomba helyezésénekengedélyezéséhez.

A felÍigyelőség a megvalósult létesítményekvégleges forgalomba helyezési engedélyéhez
hozzájárul.
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen Önálló jogorvoslatnak nincs helye, az, az Ügy érdemébenhozott
határozat, illetve az eljárást megsztintető végzésellenijogorvoslat keretében támadható meg.''

A

Szabolcs_Szatmár-Bereq Meqvei Katasztrófavédelmi lqazoatósáq Katasztrófavédelmi
Kirendeltséo 252_3/20í2lKlR.NYH' számú szakhatósáqi áIlásfoqlalása:

2.t

Kormányhivatal KÖzlekedési Felugyelőség Útugyi osztály (4400
által kérelmezett Nyírpazony _ Nyírtura között a 4. sz. fóút 281+320 _
Nyíregyháza, Hatzel tér
285+435 km szelvények kÖzött megépÜlt kerékpárút forgalomba helyezési engedélyének megadásához

Megyei
'A Szabolcs-Szatmár-Bereg
't0')
tűzvédelmi szempontbÓl

HoZZÁJÁRULoK

A kÖzígazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

tÖrvény

(továbbiakban: Ket.) 44. s (9) bekezdése alapján a szakhatÓsági állásfoglalás ellen ÖnállÓ jogorvoslatnak
nincs helye, az a határozat ellen i keretében támadhatÓ meg.'

3

3./ Szabolcs-Szatmár-Bereq Meqvei Rendőr_főkapitánvsáq

február 16-án kelt szakhatósáoi hozzáiárulása:

Vezetőie 4186/2/2EL0. ált. számú 20í2.

fenti hivatkozási számú megkeresésében szereplő Nyírpazony _ Nyírtura kozÖtt a 4. sz. főúÍ281+320
km szelvények kÖzÖtt megépÜlt kerékpárÚt forgalomba helyezésévelkapcsolatosan
megállapítottuk, hogy szakhatÓságom részérőlellenvetés nem merÜlt fel.

'A
_
285+435

A

Nyírpazony

-

Nyírtura kÖzött a 4. sz. főÚt 281+320 _ 285+435 km szelvények közÖtt megépÜlt
hel yezés he z hozzájárul u n k !''

kerékpárútforga lomba

4.l A Miskolci Bánvakapltánvsáq MBK452-2l201 2. számú szakhatósáqi áltásfoqlalása:

,'A

Miskolci Bányakapitányság

a

Szabolcs_Szatmár-Bereg Megyei Kormányhívatal Kozlekedési
Felügyelósége hivatkozott számÚ megkeresésére' a tárgyi üggyel kapcsolatban megállapította, hogy
hatáskörreI nem rendelkezik, ezért a kÖzlekedési hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairÓl szÓlÓ 2004. évi CXL' törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. s (3) bekezdésében foglaltak
alapján a szakhatósági eljárást megszünteti.

Jelen végzésellen Önálló jogorvoslatnak helye nincs, ez a végzéscsak az ugydÖntŐ határozat ellen
benyÚjthatÓ

fel

lebbezés keretében támad hatÓ meg.''

5./ Nyírtura Község Önkormányzata a 2012. március 20_án kelt nyilatkozatában tárgyi tétesítmény
a lom ba h e lyezés é h ez ki kötése k n é l kü l h ozzájárult.

fo rg

6.l Nyírpazony Önkormányzat Jegyzője a

2012. május 224n
létesítményforgalom ba helyezéséhezkikötések nélkü t hozzájáru lt.

kelt nyilatkozatában

tárgyi

tllJ KözMtjKEzELÖl NYILATKoZAToK:
A forqalomba helyezéshez feltétel nélkÜl hozzáiárultak az alábbi kozÚt és kozmiikezelők:

1. A

2.
3.

4'

Magyar KÖzút Nonprofit zÍt. által SZSZB-222l3t2o12. számú útkezelői nyilatkozatban előírtak

alapján.

A Felsó-TiszavidékiVízügyi lgazgatÓság 224-212012. számú nyilatkozatában foglaltak alapján.
A NyírségvízZrt.által2701-2012. számú nyilatkozatában foglaltak alapján.
A Nyírségviz Zrt. -csatornázási ágazat által 2012. március 26-án kelt nyilatkozatában előírtak
alapján'

5. A

6'

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat által 2012. március 27-én kelt 48t25l17l2012. számú

nyilatkozatában fog laltak alapján.
Az E.oN Zrt. által2o12tK122og. számon kiadott nyilatkozatában elóírtak alapján.

7. A

Szabolcs KábeltelevíziÓ Kft. által 2012' junius 13-án kelt 210-01-311-29l1t2o12. számú

nyilatkozatában foglaltak alapján'
Magyar Telekom Nyrt. által 2012. tebruár 19én, és 2012. május 11-én kelt nyilatkozataiban
eloírtak alapján.

8. A
Az

ÉpÍttetőáltal tértivevényeligazoltan megkeresett, de

nyilatkozott TlGÁz Zrt., lnvitel Kft., Nyír-Kábeltelevízió Kft.,
Kft., amely a lapjá n nyilatkozatukat megadottnak tekintem.

a rendelkezésre állÓ

határidŐn belül nem
UPc Magyarország Kft. és MULTINET 2ooo

T

-

lV./ EGYÉB FELTÉTELEK:

Az

ÚtÜgyi hatÓsági

eljárás díiát 22.;40- forintban, azaz Huszonkettőezer-egyszáznegyven

forintban

állapítom meg.
elóterjeszteni'
Döntésem ellen a kÖzlést követó naptÓl számított 15 napon belÜl lehet fellebbezést
Észak-alföldi
A fellebbezést az elsőfokú közigazgaÍási határozatot hozÓ Nemzeti KÖzlekedési HatÓság

Hatzel tér 10') - de a
Regionális lgazgatÓság Közlekedési Alágazatok Főosztályán (4400 Nyíregyháza,
_
Nemzeti KÖzlekedési HatÓság KÖzponti Hivatalához címzetten lehet elŐterjeszteni'
lehetőség'
A fellebbezésnek elektronikus úton történő benyÚjtására nincs

A fellebbezésróla Nemzeti Közlekedési Hatóság KÖzponti Hivatala dönt'

A fellebbezési eljárás díjköteles. Az első fokon

eljárÓ közlekedési hatÓság határozata ellen benyújtott

fellebbezés d íja 1 1 o7o- Ft, azaz Tizenegyezer-hetven forint'
.

Kozlekedési HatÓság
A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti
előirányzat_felhasználási keret
rrnág-y"r Átlamkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú
számlájára befizetni.

lNDoKoLÁs
Építtetó)kérelmet
Nyírpazony KÖzség Önkormányzata (Nyírpazony, Arany J' u' 14' továbbiakban:
FelÜgyelőséghez
nyújtctt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési
_
között a 4' sz' iőút
(Nyíregyháza, Hatzel tér 10. továbbiakban: HatÓságom) a Nyírpazony Nyírtura
engedélye
heIyezési
forgatomba
281+g2o 285+435 km szelvények ktizött megépült kerékpárút

-

iránt.

A kérelmező csatolta kérelméhez:
az épitteto nyilatkozatát, mely szerint

a

létesítményaz építésiengedélyben foglaltaknak

megfelelően épült meg,
valÓ megfelelésról,
a műszaki ellenőr nyilatkozatát, az építésiengedélynek és a kiviteli tervnek
a felelős műszakivezető nyilatkozatát, a kiviteliterv szerinti megvalÓsulásról,
a kivitelező által záradékolt megvalÓsu lási tervet,
minősítési doku mentációt,
a műszaki átadás- átvételi eljárás dokumentáciÓját,

a

Nyírtura KÖzség Önkormányzat

és a Nyírpazony Kozség Önkormányzata, mint

útkezeló

nyilatkozatát,

A forgalomba helyezési eljárásért Építtető a 22.140- forintban, azaz Huszonkettőezer-egyszáznegyven
forÍnt útügyi hatÓsági et;aiasi díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000
számÚ NemzetiKözlekedésiHatÓság

előirányzat-felhasználási

keret számli4ára befizette'

15/2000'
Az utak építésének,forgalomba helyezésének és megszÜntetésének engedélyezésérőlszÓlÓ
Nemzeti
a
előtt
megadása
(Xl. 16.) KöVíM rendjet alapján, a forgatomba helyezési engedély:
közreműködők
Közlekedési Hatóság 2012' február 14én az építésiengedélyezési eljárásban

bevonásával helyszíni szemlét tartott.

5

a kÖzlekedési létesítményeketaz építési
helyszíni szemle célja: annak megállapítása, hogy
kielégíti-ea forgalomba helyezéshez
eloírtaknak megfelelően épíiették-emeg, és azok

A

engedélyben
szÜkséges biztonsági követelményeket'

A helyszíni szemlén részt vevok a

megállapították, hogy
megépÜlt létesítménytmegtekintették és
tz-en tett építésiengedélyben előírtaknak

a

kivitelezés a KN5174t3l2xol. számú, zoóa. szeptember
megfelelően történt.
készítettünk'
A hllyszíni szemlérŐl hivatalos feljegyzést nem

útján 2012' február O2-án hivatalbÓl
szükséges szakhatósági állásfoglalásokat megkeresés
a'aunos szabályairÓl szilÓ 2004' évi
a kozigazgatási hatÓsági eljárás éi szotgáttataí

A

kezdeményeztilk,
CXL tÖrvény (Ket) a4.$-a szerint'

járultak
hatóságomhoz eljuttatott állásfoglalásaikban
Az engedélyezésieljárásba bevont szakhatÓságok
hozzá a forgalomba helyezési eljáráshoz'

A sza

kh

atóság

o

k hozzé1árulás

á n

ak

i

nd o ko lás ai

:

1.1

Útugyi osztály (4400
Megyei Kormányhivatal KÖzlekedési FelÜgyelőség
(Nyírpazony'
Nyírpazony Község onkormányzata
Nyíregyháza, Hatzeltér 10| sz.)iolz. t"urraio'-an

,,A Szabolcs-Szatmár-Bereg

AranyJ.u.14.)kérelmealapjánindítottNyírpazony-NyÍrturarözötta4.sz.Íőilt281+320-285+435
helyezéséh ez szükséges szakhatósági
km szelvények ktizött megépült reréipirútfárgalomba
nyújtott be a Felügyelőséghez'
állásfoglalás megszerzésere irányuló kérelmet

hogy az ell7r7s...a környezetvédelmi'
kérelemmel kapcsolatban a Felügyelőség megállapította,
igazgatasi izolgáltatási díjairÓl szÓló mÓdosított
természetvédelmi, valamint a vízügyi hatÓságieljáráiok
igazgatási
melléklet Yl. táblázal 4.1 pontja alapján
33/2oo5. (xll.27.) KvVM rendelet t. szamu
eljárási
Ft, amelyet a kérelmező megfizetett, egyéb
szolgáltatási díjköteles' A díj mértéke14.000,költség nem keletkezett.

A

Felső-Tisza-vidéki KÓrnyezetvédelmi
tervezett létesítményépítésiengedélyénekmegadásához
Felügyelóség a 15757'3',2oo8' ügyszámú szakhatósági
Felügyelőség, Természetvédelmi és Vízugyi

A
á

ll

á

sfo g a ás áb
l

l

an hozzájár ult

-

terv szerinti változtatása nem sért kornyezetvédelmi'
Tekintettel arra, hogy a tervezett létesÍtmény
a
a felttgyelőség az építésiengedély megadásához
természetvédelmi és vizgazdálkodási érdeke[et,
rendelkezó részben fog la lta k szeri nt hozzájáru}'
szóló 263/2006. (xll.2o') Korm' rendelet
A FelÜgyelóség hatáskörét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
3. számú melléklete állapítja meg'

és igazgatási
környezetvédelmi, természetvédelmi,vízügyi hatósági
lV' 7'
mellékletének
(xll.23J Korm. rendelet 1' sz'
feladatokat ellátÓ szervek kijelöléséról szÓló 34712006
pontja állapítja meg.

A Felügyelóség illetékességéta

eljárás és szolgáltatás általános szabályairÓl
A fellebbezésijogrÓl tájékoztatást a kÖzigazgatási hatÓsági
x"t.) 44. s (9) bekezdésére tekintettel adtam'
szÓlÓ 2004. évi GXL. tórvény (továbbiakb"n'

I

6

A Ket.78. s

-

(1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot

a

FelÜgyelóség részére

megkÜ ldeni szíveskedjen.''

2.1

A

szabotcs-szatmár-Bereq

Meqvei KatasztrÓfavédetmi tqazqatÓsáq Kata,ztrifavédelmi Kirendeltséq

252-3/201 2/KlR.NYH' számÚ szakhatisáqi állásfoqlalásán

ak indoklása:

(4400
,,A Szabolcs_Szatmár_Bereg Megyei Kormányhivatal KÖzlekedési Felügyelőség Útugyi osztály
Nyíregyháza, Hatzel tér 10. szám) tárgyi engedélyezésieljárásában szakhatóságként megkereste
Szabolcs-Szatmár_Bereg Megyei KatasztrÓfavédelmi lgazgatÓság Katasztrófavédelmi Kirendeltség
NyÍregyházi kirend eltségét.

Az Önálló jogorvoslat a Ket. 44. s (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre tekintettel
adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéról.

A helyszíni szemle során megállapítottam, hogy a vonatkozÓ tűzvédelmi követelmények érvényesülnek.

A szakhatóság az ugyintézési határidőt nem lépte túl. A kérelem a hatóságomhoz 2012. február o7-én
érkezett, így az Ügyintézési határidő 2012.02'21-én telik le.
szakhatÓsági állásfoglalást a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátÓ szervezetekről, a tűzvédelmi
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelezó élet- és balesetbiztosításárÓl szolo 25912011. (Xll. 7.)
Korm. rendelete 3. $ (1), a 263t2oo6. (Xll.2o') Korm. számú rendelet 8/A. s (2) bekezdése valamint a
katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéról szóló 43t2011. (Xl. 30.) Korm' rendelet
határozza meg'"

A

3.t

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felt1gyelősége
"A Bányakapitányság
által érkezett szakhatósági nyilatkozat kérésrea rendelkezésre álló adatok alapján a következőket
állapította meg.

Bányakapitányság az eljárást végzésselmegszüntette, mivel megállapította, hogy a Nemzeti
KÖzlekedési Hatóságról szóló 263t2oo6 (Xll. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja alapján
szakhatlsági állásfoglalás kiadására hatáskorrel nem rendelkezik.
A Bányakapitányság állásfoglalását a bányászatról szólÓ 't993. évi XLVlll. törvény 43. s (1)
pontja
bekezdésében kapott feladatkÖrében eljárva, a 26312o06. (Xll. 20.) Korm. rendelet 3. mell- 5'
alapján, a Ket. 44. s (1)-(2) bekezdése szerint adta meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ket. 44. s (9) bekezdése zárja ki.

A

A Bányakapitányság tájékoztatja a T. Címet, hogy a 25112011. (Xll.í.) Korm. rendelet módosította
a 263t2006. (xlt.2o.) Korm. rendelet 3' mellékletébenfoglaltakat. A jogszabály módosítás
eredményeképpen a Bányakapitányság a Köztekedési Hatóság engedélyezésieljárásában csak a
hivatkozott mellékletben fog laltak esetében vesz részt."
Fentiek alapján megállapítható, hogy:
a megépített kÖzlekedési létesítménykielégítik a forgalombiztonsági követelményeket'

-

az engedély kiadásáig eltelt időszak alatt az engedélyezési eljárást akadályozó tényezó

-

merült fel,
a végleges forgalomba helyezés ellen az érintettek kifogást nem emeltek,

rendeltetésszerű használatraalkalmas,

nem

