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Szeghalom' szabadság téJ 4_8') _ továbbiakban ÉpÍttetó - általa Békés Megyei Kormánvhivátal K'ózr"l"jes"r"r"-óv"É.iiZi9i1sooo áikjil;;;. #"rvTsi ut roz 1 -

|""".1:il:*o" 
Felügyeloiég - zolz tea,ruÁ,r ió:j'i"i".y"";i",t kérelem alapján a köVetkezÖ döntést

Az Építtető kérelmének' annak érdemi Vizsgálatát kÖVetően helytadok,

szeghalom Város belterületén a^z Érmellék zug l. utcában 164,99 méter hosszúságÚ, Valamint az
Íil}?lT"íi3'jl;il!il",L1ÍÍ;'- -ei"i n""J.j.?öj, i,ö - .,o méter közöttírá{lo'j 

"ler"""egt
a következő főbb műszaki paraméterekkel és előírásokkal engedélyezem.

A kivitelezési munkálatokat a.KÖV'MET MérnÖki Tervezó és- szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba,GyümÖlcsÖs Lr' 25') által 2012. febr'ár no."pj."-iie.iit"ii Jrzqs lnoi)'Áun[""'5,i'u'uffi"ryuru.i
[g.;'T:á}.',:i?!elvegezni' 

retetos tervezái uojj""á'nitl""''t"'ezöi engedéIy nyilvántart:ásr száma:

1. Terve4ési osztálv
. UtkategÓria: BelterÜleti mellékutaldlakÓutak. Tervezési osztály jele: B. Vl' d.. Kornyezeti kÓfutmény' D.. Ieryezésl sebesség: 30 km/óra

,. 
ru"A tervezett szjlárd burkolatÚ' onatto_ szat<asitrat reffizó kÖzutak Szeghalom Városonkormányzata tula]'donában es kezeleseoeí Év7 iiÁ"rril utcai helyi kozÚthoz 

"..'utt"xo'n"r, 
a.országos kÖZúthálózattal kÖzvetlen x"p"'oiutut Áiil.e"n."e ourt<otatáx 

"L.'i"L."e._'"s"*ágiVonalVezetését, a csatlakozások 
'befordu|ásl 

i"ú"i"ii" i""o"lkezésre állÓ építési terÜlethez, azok
il53'*'1|jn,o"'*o'"t 

és terepszintjénez;g"ioova"l_io"jr-."gy.tt engedélyezési terV szerjnt kell

Érmellék zuq l. utca

Ü9yiratszám:
Ugyintéző:
Telefon:

BE/UOl227 t14/2012
Paulik Mihály
06 66 549 317

. KezdiszelVény:

. Végszelvény'

. Teljes hossz:

0+000 km
0+ í 64' 99 km
104,99 m

Utügyi osztály
H-5600 Békéscsaba' szarvasi út 1o7'

Te efoni (+36 66) 549-3OO Fax: (+36 66) 549_333 E_mail: u!bekes@nkh.gov.hu



Ermellék ZLlo ll' utca

. KezdÓszelvény:
, Végszelvény:
. fe4es hossz:

0+000 km
0+ 128,5 km
128,5 m

4.

5.

Keresztmétszeti kialakítás és pálvaszerkezet

. Burkolat szélessége: helyszÍnrajzok szerinti szakaszo|ással 4,0 - 3'0
méter között VáltozÓ

. oldalesése: egyo|dali 2,5 %

. Padka szélessége:

. oldalesése:

Pálvaszerkezet:

0'6 _ 1,0 m (burkolatszé|esség függvényében)
5,0 %

Az utakat a jÓVáhagyott terV szerinti, alábbi pályaszerkezette] keIl megépÍteni:

. 6'0 cm Ac 16 aszfalt kopÓréteg

. 5,0 cm FZKA klékelés

. 20'0 cm FZKA zÚzoftkő Útalap

. 15,0 cm homokos kavics ágyazat

. tomÖrített alta|aj

A burkolat szerkezete mindenhol legalább a fentivel megegyező téherbírású és a Vonatkozó
ÚtÜgyi Műszaki Előírásoknak megfelelő rétegrendÚ lehet.
A fenti pályaszerkezettől eltérni kizárólag az út kezelőjének' illetőleg az l. fokÚ közlekedési
hatóságnak az előzetes hozzájárulásával szabad.

A csapadékvíz elvezetése
A pályaburkolatokrÓl lefolyó csapadékVíz elvezetését a jÓ\,áhagyott terV szerint kell megValÓsítani'

Forqalmi rend kialakítása
A helyszínrajzon feltuntetett forgalmi rendet a jÓVáhagyott terv szerint' legkésöbb a forgalomba
helyezést megelóző helyszíni szemle időpontjáig kell kialakítani. A jelzőtáblák kihelyezése során
íjgyelembe kell Venni:
. a kÓzÚti kÖzlekedés szabályairól szÓIÓ 111975. (ll.5.) KPM-BM számÚ együttes rendelet,
. a közÚti jeIzotáblák méreteiról és műszaki követelményeirő| sző|i 4/2001' (l- 31. KÖVjM

rendelet,
. az utak forgalomszabályozásáról és a kÓzút jelzések elhelyezésérő| szólő 20l1984. (Xll. 21 ')

Kl\i] rendelet elóírásait.

Terűlet iqénvbevéteI
A tervezett közlekedésl létesítmények épÍtése az önkormányzat tulajdonában és kezelésében léVó
1.' 16. és 30. helyrajzi számÚ kÖzutak területének jgénybevételéVel történik.

szakhatósáqok. útkezelő. üzemeltetők előírásai
A kivitelezés során be kell tartani az érintett szakhatÓságok' útkezelŐ, Üzemeltetők alábbjakban
részletezett előÍrásait-

Az enoedélVezési eliárásban közreműkÖdő szakhatÓsáook állásfoo lalása j:

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok. Ügyiratszám:
szBKJB12-2l2012' DátUm 2012' március 26' Eloírás: ',Szakhatósági állásfoglalás Szeghalom Város
beIterÜletén az érmel]ék zug l' és érmellék zug ll. elnevezésú utcákban szilárd burkolatú helyi
kÓzutak építésének engedé]yezóséhez- A SzoInoki Bányakapitányság (a továbbiakban:
Bányakapitányság), mint az adott Úgyben terúletileg illetékes elsofokú bányászati és fÖldtani
szakhatóság a benyÚjtott dokumentáciÓt megvizsgálva a szakhatósági hozzájáru]ását az alábbi
fe|tételekkel adja meg'

6.

7.



1' Az építés során a fÖld al3tti.6Zén hidrogén Vezetékek érintettsége 66etón a nrUnkál3tokat csek azÜZe"r]bentanÓ ejöZetes hozzájárulasáva'í es .-i."jül"r"ie*| Szabad vege7ni' 2' Az ÉCAz-D F G AZ F old gáze |o szLó Z Í1'.' Béké s cs a ba i Kl;" j;jÉ'é.- "'!
Szeghalom' B";J;l ;; 5i ] ,, r?151;öi_jöj'i"i".a"'o"í:9l"l'l Üzemegysegenek 

'5520
fogláltakat be kell tartani '3'.Az 

épitéshez r"rr'""..jli''*'[x'fliÉ?Jffi:t5.iJyli['"x,ái,ulrendelkezcj nyersanyag-KlteÍmelc! heiyröl .'";;";;;i." l -;. t,oi,é. .",á-"" ii*."ri "!Ji".yinyersanyagot a dokumentácjóban íogláltak szerint használhatja fet. 4' Az elszállított' értékesítettásVányi nyersanyag Után a kerelmezo oanv"iaáoátot lá]"É" Ti)"t. iA szakhatósági eljárás során.1e1 merir] íer er1arasi tlriság' n.szakhatÓsági álrásÍoglalás ellenonáljó jogorvosjatnak nincs hel.ye' az a határoiat' it|etve ai er'arast megszüntetö Végzés elleniJogorvoslat kereteben támadhatÓ meg',

Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
_lga7'g?tóság szeghalmi KatasztrófaVédelmi Kirendeltség,szeghalom. Ügyiratszám: lll zzoízdzecÁRrriHÁi.'-'öjt"., 2012. március 23' Előíras:''szeghalom' Ermellék zuo l es Ermellék zug tt uicaban 

"íii"noo 
szilárd burkolatÚ helyi kÖzutaképítéséhez - a rÖvtvrf tl"'nor,i, tá'u'_o É' s."",ririllo'Éi"1ruoo ,uku..."ba' GyuÁolcsos u.25' sz' ) UT245-1/2012' számÚ 

'engedélyterve 
ur"p1aí_ irl.ujoulmi szempontbÖl hozzáiárulok. AzaÍábbi feltétellel: a tervezett toziórgatmu ut"r, Él'"rreili."á es 1+ szám alattj szakaszánakkozejében a tüzcsap nvilvántartásun-k a|apján 2 Jo i"rá ra"tti tüzcsap található. Amennyjben aközforgalmú út épÍtesi munkálatai 

" 
t,i'"."ii nyo.u"""uu" 

"i""k azt a hivatásos tljzoltósáqgalegyeztetett helyre át kell helvezni' Az áthelyézéséi ó;;i# a gépjármÚ-fecskendrvel tört-éncjmegkÖzelíthetőséqét biztosita;i, vízhazamál ''eráii.r -igá)or;l 
kell' Jelen szakhatÓsági eljárás

Jl9,9--u"' XClll törvény atapjan iltetexment".l 
"l",j.iiáií.!g nem merult fej' Az eljárást aKozlgazgatási hatÓsáol eliárás és.szo]gáltatás art"ü'.ói1'"oJ-rl"""iror szolo 

_zoo+ 
á"i'&iiáiiJ"y(továbbiakban: KET) sza'bálvai atap1a-n totytatüm r" 

-i"xHi 
'aa s-ának (9) bekezdése alapián

il5;j:íiin"[':J3: :lxi:',,'""',:t"'l"iíá['"l..'" n;y;'"'' 
" 

"n"ia.";l "'',"iő:: 
:ij"#.,

. Vésztó Város Jegyzője, mint t. tokú
Dátum ' 2012' máÍcius 27. Szeghalmi Rendőrkaoitá nység KözrendVédelmi és Közlekedésrendészeti osztálv.szeghalom. Ügyiratszam: O4a7ai1117-1l2o12' áli. Dátum: 2012' március 13.

EUAz-l'JEGo. Földqázelosztó z't. aere"""ffi
Szeghalom' a.) Üoyiiatszám; rllsz-zoi-úióii. b;i;;,;;;'r'Y"'ruár 03. b.) Ugyjratszám:F7157 -205-212012. Dátum: 2o12. február 1o'

' E oN Titász ZtI., Debrecen. lktatÓszám: DRK. K7177t2o1L Érk ikt. Sz.: 14gl2o12. 02' 20.DátUm: 2012. február 22
' lt1itet Távközlési zrt., Békéscsaba' Egyeztetési sorszám: 118' Dátum: 2012. Íebruár og'o Békés Megyei Vízműve*_ z*. É"."'É-eotJ"i 

-i"rtir"ii 
Mérnökség, Gyomaendród.U gyiratszám: BMvzRr 27 -263/20 12.. 

':ilÍj,"l"i 
Város Polgármestere, Szeghalom. Ügyiratszám: 2344-312012. Dátum:2012.

A közmű_üzemeltetői. tulaidonosi hozzájárulások az engedélyezési tervdokumentáció részétképezik' Az azokban előíÉ;kat Épitt"iá",ji 
" 

i.l"'t"rJ=-o" .T*".' be kell tartani.

ff j:x"^1:'::1"I^,*:1T:l"_| .,L:q*lom Város Önkormányzata kezelésébe kerÜlnek'
["j::,["]"l"^.^: 

j:n._.*ályo.kban eroirt"xeieüsi, uze.J[ü;i';;;;ilÍá:ifi:',T:i"l'il:',T- ^

3í""j.ii:'::l!'l""*:::,::Pj:|.'{lil':': :y:lÉ. 'Joi* ;;;;;;; ;:ffi:;ii:"".'ű*-
i1g:l:]t:T.'::3:*".1T:!_:1í,:u "nguoely"'e.i 

iá' or[áxjo"i"[Jjoi"i.'il",i],l")3ffinJ*"jliterveket kéreJmezö a határozat ioo.r"i" Á-'"ir.-".l.; '';; ;::::: "'
^' ^6^^.]<l''L^_ .. ,ogerore emelkedése után kapja meg.. 
*:":i,n",:?]'.:"":,':9l1l1l:]-:]i"r 9'-_"]1!;P1iu.l"![ áYgato".oa r.relyezésének es
ff.Tí:i'"jiffl:j^""9*I"i::::Órszoro rsizóoo-rxl' j-o ixovi#il""'j;];,#;fffi""ia"[';;
:I"u::':",j":]'":o:Y,""^; :::']:'n:t eneú9 "*tá''; ;;íi;"{"J ffi;"ffll:Ti3iiffiá1:

hatóság, Vésztő. Ügyiratsz ám: É/ 54-1 t2O 1 2/ 5.

8.

engedélyezési tervdokumentácjÓ benyújtásával 
"rié,e.i ".g;jélii*"'1 *",#'5iJ'i!'!:[::LlL:



FelhÍVom Epíttető fjgye]mét' hogy ]ogerÓS engedélytŐl eltérő kiVitelezés esetén a kÓZútj
kÖZlekedésről szó]Ó 1988' éVi l. tÖrvény 29/A. s (1) bekezdése alapján bírságot kell fizetnieI. AZ épÍtési engedé]y idegen ingat]an birtokbavételére nem jogoSít, az építéSsei CjSSzefÚggé5ben
támaszthatÓ polgárj Jogi igényt nem dont ej és nem mentesít egyéb - jogszabályban - eloírt
engedély megszezésének kÓteIezettsége a|ól'

. Jelen építési engedély jogeróssé és Végreha'ithatÓVá VálásátÓI számított 3 évig érvényes. Az
építéSi engedély érvényességi idele _ az éfvényességi ido lejáfta e]őtt - két alkalommal, 2-2
éVre meghosszabbíthatÓ. A hosszabbítáS iránti kérelemhez csatolni ke|l az érintett ÚtkezelÓk és
kÖzmű-ÜZemeltet(jk hozz4áru|o nyilatkozatait' valamint a terVezo nyilatkozatát arra Vonatkozóan'
hogy az á|taIa eIkészített terV a hatályos jogszabályoknak, ÚtÜgyi műszaki elŐírásoknak megfelel'

. Az építést követően megvalósulási tervet kell készíteni'

. Az Építteiőnek a forgalomba helyezés engedélyezése iránti kérelmet a forgalomba
helyezés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal, de legkésőbb a műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárását követő 30 napon belül kelI benyújtania a Felügyelőséghez.

. Amennyiben a tervezett építési munkálatok geodéziaj jelet érintenek, gondoskodni kell annak
Védelméről' Vagy ha szükséges, áthelyezésérol' A védelmi, áthelyezési munkálatokrÓl előzetesen
értesíteni kell a jel tulajdonosát is, illetve tőle engedélyt kell kérni.

. Amennyiben a tervezett építmény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVl|l. törvény (EtV.) 58. s (7) bekezdésének, illetőleg az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (lx. í5.) Korm. rende|et 29.$ (1) bekezdésének hatáIya a|á
tartozik' EpítÍető köteles a kivitelezés megkezdését a 191/2009. (IX. 15.) Korm' rendelet 29.
s (2) békezdése és 4. számú melléklete szerinti tartalommal a Felügyelőségnek - legalább
a kivitelezés tervezett megkezdése előtt í5 nappal- bejelenteni' Építtetőnek a 29. s hatálya
alá nem tartozó, de építésügyi hatósági engedély köteles építési tevékenység esetén a
térvézett építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló
megnyitásának napját a kivite|ezés megkezdését köVető 8 napon belül a 6. számú
melléklet szerinti tartaIommal be kell jelentenie a Felt!gyelőségnék.

. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kutturális Örökségvédelmi Irodája (Szeged) Vl-P-
00111771-212012. Ügyiratszámú, 2012. április 6-án kelt. végzésében megá||apította, hogy a
tárgyi munka sem műemléki érdeket, sem nyilvántartott Íégészeti lelohelyet nem érint, ezén a
szakhatósá9i eljárást megszüntette. Tájékoztatásul felhíVja a Ílgyelmet' hogy a kulturá|is Örökség
Védelméről szÓlÓ, módosított 2001. évi LXIV' törvény (továbbiakban: Kötv.) 24. s-a alapján,
amennyiben a foldmunkák során régészeti lelet Vagy emlék kerÜl elo, a régészeti örÖkség
Védelme érdekében errÓl a terÜletileg illetékes múzeumnak (Békés l\4egyej MúZeumok
IgazgatÓsága' 5600 Békéscsaba' Gyulai út 1.) bejelentést kell tenni a munkálatok
felÍüggesztéséVel egyidejűleg, a talá|t leleteket a felelős órzés szabá|yai Szerint megorizve'
lehetoséget biztosítva a munkálatokkal érjntett terÜlet átvizsgálására' illetŐleg az esetlegesen
elÓkerüló régészetj je|enségek feltárására' A bejelentésj kÖtelezettség e|mulasztása a KötV. 82'
s (2) bekezdése a|ap1án ÓrÓkségvédelmi bírság kiszabását Vonja maga után.

DÓntésem ellen a kÓzlést kÓVetŐ naptÓl számítoft 15 napon belijl lehet fellebbezést elŐterjeszteni'
A fellebbezést a FelÚgyeloségnéI (5600 Békéscsaba, szarvasi Út 1a7.) - de a Nemzeti KÓzlekedésÍ
HatÓság KÓzpontjához Címzetten (1066 Budapest, Teréz körÚt 38') - lehet eliterjeszteni. A
fellebbezésril a Nemzeti Kozlekedési HatÓság Kozpontja dÓnt.
A fellebbezési eljárás a 26/1997' (Xll' 12.) KHVM rendelet 2. $. (1) bekezdése szerint díjkoteles. Az l.

fokon eljárÓ Úttjgyi hatÓság dontése ellen benyÚjtott fellebbezés díja az eljárási díj 50 %-a, azaz 37 800,-
farint. A jogoNoslati eljárás daát a fe ebbezés benyÚjtásáVal egyidejűleg kell a NemzetÍ Kozlekedési
HatÓság Magyar Államkincstárnát vezetett 1Oo32000-a0289926-00000000 számÚ ,,előirányzat-
fel h a sz n é l ási keretsz á m l áj á ra'' befiz etn i'
A befizetés megtofténtének igazolását a fellebbezéshez kelI csatolni.

INDoKoLÁs

Az ÉpÍttetó fent részletezett mődon 2012. február 29_án kérelmet terjesztett elő a Felugyelőségnél
Szeghalom Város belteruletén aZ önkormányzat tulajdonában és kezelésében Érmellék zug l. és
Érmeílék zug ll. ejnevezésű utcákban 164'99 valamint 128'5 méter hosszúságú szilárd burkolatú helyi
kÖzutak épíiésének engedélyezése tárgyá ban.
A kérelemhez - hiánypótlási felhivást köVetóen - csatolta az Utak építésének' forgalomba helyezésének
és megszüntetésének engedélyezésérol sZóló '15l2000' (Xl' 16') KÖVjM rendelet 12' $-ban elŐirt
melléklet3ket



AZ EpÍttet(' kerelme alapján. az Úgyben keletkezett Va|amennyi iratot megVizsgáitam, a VonatkozÓ]ogszabalyI erdírásohat' r'tüqyr m.rszJii .'u o" 'yo' uii u t'"iili"rt".r., u. u hovetkezoket áljapltottan meg'. A tervezó rendelkezik az épÍtményekre eloirt tervezesr 1ogosultsággal;. Epíttetó az Útügyi hatósagi eljaraJJÚai 
" 

rl"ij.ig ;.'ére megfjzette;. Az engedélyezési tervdokúm:]"':r.:. 
|"ll"lÁ"n' 

"iartalmilag 
kielógÍti az utak epÍtésének,forgalomba helyezéSének és megszünteteseneik eng.edélye-zésérol' szotÓ rö)Iöoo' txr loiKöViM rendeletben előírt feltetele[et á i".o"ir,".o .es'_nón rcigziieti eloirasát_tá-megtelel aVonatkozÓ jogszabályokban, ÚtÚgyi múszaki 

"i,iira'otoun 
foglaltaknak'

A tervezett Útépítóshez az érintett szakhatÓságok, ljzemeltetok megadták hozzájárulásukat'
Az-gr]!!ejt 9z?khatósáook-!lzz:Ü{q|éqa|!al( indoko|ása:lc5'Lo Varos Jegyzóje 'A Békés Megyei KormánVhiVatal Közíekedési Felügyelrsége (56oobekescsaba. Szarvasi Út 1o7') altal Íolytatott'szegnatom'Érmerrer, za-i es ÉrmJd!;;f utcákbantervezett szilárd burkolatÚ iakÓutak ' epite.e""i 

-".g"jály"."." 
Ügyében megkereies errezetthatÓságomhoz szakhaiósági arlasfograraJ kád;.l 

"ejlj"i,oi'n' 
építtetÖ. Valamint az eljárássaj érintettingatlanok tulaidonosa s!9s1"r9-.' w9;- Ö;i"#;;;",a' ezért szeghalom Város CímzetesFöjegyzö'le' mint a hatáskör gyakorlÓja t<izarasi ot<ot jJteit"tt o" e. ké;";";;";;tÓ.ágl eljáráslefolytatására másik hatÓság 

1ri"roresái' Á-t;; ;;;.ffs_zilárd burkolatÚ helyj kdzÚt épitese nemellentéte szeghalom Vároj ÖÁtormanyzat xep"""ioi".üL"t9nek helyi építési elöÍrásokrÓl szólÓ712010' vl. 1.) számú onkormányzati' re.o"r.ij.# 
"i"i'r"*ivaL toüuoá megr!i!],i"?"or...go.telepirlésrendezési es epítesi'kÖVetár.e'yóior Jáij zrii$z (Xll. 2o.) Korm' róndelet előirásainakes az épített körnVezet alakításáról 

". 
u"á"t.neról.'or-isöi eul LXXVIll' tÖruény rendelkezéseinek.Fentiekre tekjntetiel a rendelke^ző 

'e.'n"n- 
roli"rt"l .l"ri"ni'oont,lttu'. ; ;;;il;1j...;]'áIjsrogtataskjadására irányulÓ kérelem z21z' 

^1iiii"é 
z1. ;;pj;; il;;;tt hatÓságomhoz' tehát áll;sÍoqlaIásom aközigazgatási hatósáoi eliárás és szolgáltatás általános szaoatyairoi_szóiJ'ióöi. lii"öii ,o.e"y(továbbiakban: xet' t is. 's 

1s.) l"x".oEre'o* önlil;átt 15 napos ügyintézési határjdÓn belülkerült kiadásra. figyelembé véve a Ket' ss' s ieib",,"'jjs alapján az ügyintézési jdŐbe be nemszámítÓ idötartamokat' Döntésemet a xet +l. i iéi o"t"iil"" e"' á r.re.'"t':'xoiÉ1"ae1ii_r""to.ag.orszÓlÓ 263/2006' (Xll. 20') Korm' rendálet 3] '.lj'l"'"rrexr"te 
atapian' ;;;;."A' 'ig".g",..,

sz.lgéltatásj dij mértékét az epítesügyi n"to"aloi .-ini' J.arnatosaj;i-a 
"á_ki.ioöi 

,"u,;ara.en
megilletó' továbbá az éoítési, á no.,'tásl e" a-ná")náiuto*ercri o"1"Énte.r"ünJir,"Jiá'iJ"rg",.",szolgáltatási dÜrÖI szólÖ 24l2a11' (vtl' zr l st/l"nlulfiü*íjüli"xo"n, BM rendelet) z' 5 1t; üetezcesállapitottam meg. A ioqorvoslati et1arai j,lai 

" 
Ér',l".i i"Li'z s r'1 r bekezdése atapján Áataroztammeg' onállÓ jogorvoslatot a Ket. 44' s lgl d"x".oJ." 

'jrr" ti H"ioJ"b"Á ü,á-."ü;I5{"iil,e1".."g"ta Rendelet' az építésÜoVj es az epiteitetúgy;r"ti r'."tá."gix'iü"lÖléséről és m[jködési íeltételejrol szÓlÓ343/2006. (Xll' 23') Koirjl' 
'-"no"r,jt 

alÁpiüJ''n'e"g 'l 
"'""o"^ "'

Szarvas Város Önkormá nvzatának Hivatásos Túzoltópara ncs noksága, szarvas. ''Békés MegyeiKormányhivatal KözlekedÉsi . Felügye|lsége liá'o_ó"-'öe*e."."o"] ' srá'".i 1'iili sz')BE/Uol227l3/2o12. iktatásj számu vélzesbe1 
" ti'iyi eniedetyezesi 

"1ara"o"n 

-.."tn"iá"agkent
kereste meg szakhatósáoomat a Nemzeti Kozleleáesi Hl'toságolrot szoto zósl-2iöö.-iirr zorKormány rendelet 3. számÚ melleklet l p".]o". 

_i"gr"tilt 
atap1an' A megkereséshez csatoltengedélyezési dokumentációk- áttanulmanyolása á. 

"'-ör..ag* TŰzvédelmÍ szabályzatrÓl SzÓIÓ2812011' (lX' 6') BM rendelet 1touaoni"r,óán, ó rczi csi aa s foglaltak figyelembevételéVel tettfeltételem alaqán a rendelkezcj reszben foglaltak 
"-ri'nt 

o"ontott".. Az öná||Ó jogorvoslatot a Ket' 44'$ (9) bekezdése a|apián zártam't<i es e_;og"szabJtvir'"rvr" i"'r't"tt"l adtam tájékoztatást a joqorvosjatlehetóségérÖl. Jelen szakhatóSági arrasrágLlás h;ail'"i,;" iiEi 33' s (8) bekezdése szerint' iolz' ae'24, mely ügylntézési határjdót-szakható.ago._n;;-lö"n_'t,:r. rjatár"ro-';;;l";;k;'.;;g". 
"

259/2011' (Xll' 7') Kormánv rendelet]. t"l"'uÍ á tu'ujluiií"r-')to.agi feladatokat ellátó szervezóiek' ésa tÚzvédelmi hatÓsáqi tevéi(envseg resz]ótes .'"o"ry"Ji ..oTj 1. s (1) bekezdésenek b) pontján es aNemzetj Közlekedesi HatÓsaoÁkro'í szoro zoslz-ooa iiir")o. iiior'"nl,rendelete 3. számÚ melléklet 1.pontban' Valamint a KataszirJfavedetmi xirenoeitságil 
'rr"t"ri"..egi 

terJletérol szólÓ 43/2o1 1' (Xl. 30')BM rendelet 1. s és 1' számÚ mellékletb"" i"gl;ii;k;; ;i""p*k:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szolnoki Bányakapitánysága, szolnok. ,,Szeghalom VároSorkormányzaia {5520 szeoha'lom' Szabadság ter z'-s ,-ij;u' ut nyújtott ou 

'. -áÉ*éJ 
r'r"gv"iKormányt'ivatal Koz|ekedesitelügye'osegener'Sr"ó',"r# 

"!.. belterü|etén az É.mel'ék zLo l' ésErmellek zUg ll' elnevezés[j utcái.oan Jz;rara o:.ÉoratJ láiyi l".'i"l á':ieá!n 
"'.n]o'eluo"r"."

tárgyában' A KÖZlekedési Felügyeloség 
" 

zoáÁoo' iiii'io'j xl,r' rendelet 3' mel|éklete' Valamjni á



15/2000' (Xl' 16') KÖViM rendelet alapján bányászati' íÖ|dtani és áSVányvagyon VédeIrni
SzakkérdéSekben 2012' márclus 9_én megkereste a Bányakapitányságot. A Bányakapitányság aZ
eljárása során az alábbiakat állapította meg; A tervezési területen ásványvagyon Védelmi szempontok
nem érintettek' kÓrnyezetében védendő fÓldtani édékek, 300 m2-nél nagyobb alapterÜletű, bányáSzati
módszerekkel kiaIakÍtott föld alatti térségek nem ismertek' A terV építéSföldtani szempontbÓl
megalapozott, fÖldtani Veszé|yeztetettség Vizsgálata tekintetében _ figyelemme| a vizzárÓ réiegre, a
felszínen folyásra alkalrnas képzodmények meglétére, tektonikai jelenségekre (Vetok' csuSzásra
alkalmas felületek), felszÍnmozgás Veszélyeztetés - a tervezési területen kÜlÖn rendelkezések nem
indokoltak' A benyÚjtott dokumentáció tarLalmazza az Écez-oÉcAz FöldgázelosztÓ Zrt' Békéscsabai
Kirendeltség Szeghalmi Üzemegységének az F7157-2O5-2l2O12. számú kÖzmű egyeztetési
nyilatkozatát' (2' feltétel)' A hozzájáruláshoz adott 3'-4' fe|tétel a Bt' 1'' 3' s-án' Valamint a Bt'
Végrehajtásáról szólÓ 203/1998. Xll' 19' Korm' rendelet (Vhr.) '1lA' $-án alapu| ,,Aki az ásványi
nyersanyagot tereprendezésre Vagy mederalakításra VonatkozÓ épÍtési, talajvédelní Vagy vízjogi
engedély alapján folytatott tevékenysége során termeli ki' a kitermelt ásványi nyersanyagot az
engedélyben foglalt tevékenységéVel Óssze nem fljggi célra akkor használhatja fel, ha annak
tulajdonjogát az állami VagyonrÓl szÓli tÓrvény rendelkezései alapján megszerezte'" A nemzeti
VagyonrÓl szilÓ 2011. éVi CXcVl' tÖrvény (NVt') 4. s (1) bekezdés c) pontja a|apján az ál|am
kiZárólagos tulajdonába tartozik a ÍÖld méhének kincsei természeteS eIofordulási helyükÓn. A
Bányakapitányság felhíVja az engedélyező hatóság' Valamint az engedélyes Íigyelmet arra, hogy a
kitermelt ásványi nyersanyag a l\4agyar Állam tu|ajdonában marad, azon az engedélyes nem szerezhet
tulajdon'iogot, így a tulajdonjogbÓl fakadÓ részjogosítVányokat, mint a tulajdonnal va|ó rendelkezés (p|'
a kjtermelt ásványi nyersanyag értékesítése)' a birtoklás és hasznosítás )ogát, az engedélyes nem
gyakorolhatja. A Bt. 20. s (2) bekezdése aIapján bányajáradékot kÖteles fizetni (5' feltétel): ,,d)
természetes Vagy jogi személy, i|letve jogi személyiségge! nem rendelkezó társaság az általa kitermelt
ásványi nyersanyag és geotermikus energia után''' A Bányakapitányság felhíVja a Ílgyelmet arra, hogy
a Bt. 4'l. s (1) bekezdés alapján 

'' A bányafelügyelet azt a jogi Vagy természetes személyt, valamint
jogi szenélyiség nélki.jli gazdasági társaságoÍ, akÍ Vagy amely jogosulatlanul bányászati tevékenységet
Végez vagy Végeztet, bírsággal sÚjthatja és eltÍltja a tevékenység folytatásatól, Valamint kotelezi a
jogosulatlanul kitermelt éfték megfizetésére." A Vhr. 25' s (1) alapján a ,,Bt. 41. s-ban foglalt
rendelkezéseken alapulÓ bírság Ósszegének felsŐ határa 10 000 000 forint. Ha a bírság kiszabásának
alapját képező jogellenes állapotot a kitelezett a kitŰzitt határidőre nem szÚntetÍ meg, Vagy a
jogséftést ismételten elkÓveti, a bírság ismételten is kiszabhatÓ. Az isnételt bírság felsó határa
30 000 000 forint'" Fentiewe tekintettel a rendelkezo részben foglaltak szerint nyilatkoztunk. A
szakhatósági állásfoglalást a bányászatrÓl szÓló 'í993' éVi XLVIll. tÖrvényben Íoglalt hatáskör, a
26712006. (Xll' 20.) Korm. rendelet által biztositoti iIletékesség alapján adtuk ki' Az önálló jogorvoslatot
a közigazgatási hatóságj eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szólo 2004. éVi CXL. torvény 44.
s (9) bekezdése alapján zártuk ki' s e jogszabályi helyre hivatkozással adtunk tájékoztatást a
jogorvoslat lehetóségérÓ|' A 2004. éVi CXL. tV' 78' s (1) értelmében kérjük' hogy érdemi határozatukat
részünkre szíVeskedjenek megkülden j'''

Fejtétel nélkÜl meqadofi közútkezeloi és kÓzmŰ-Územeltetói hozzáiárulás:
Városi Polgármesteri Hivatal, Szeghalom. a') Ügyiratszám: 2344-712012. DátUm:2012' március 13.
b') Ügyiratszám: 2344-21201?. DátUm'' 2012' Íebruár 24. c') Ügyiratszám: 2344-412012. Dálum:2012'
f ebruáÍ 24.

A fentjek alapján az Építteto kérelme tárgyában a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam'

A rendelkezo részben szereplő dÓntés meghozatala során a kÖzigazgatási hatÓsági e|járás és
szolgáltatás általános szabályairÓl szÓlÓ 2004' évi CXL' tÖrvény (továbbiakban: Ket') 20. s (1)

bekezdésében' a kozúti kÖzlekedésrŐ| szÓlÓ 1988. éVi. l' tV. 29. s (7) bekezdésében' a Nemzeti
KÖzlekedési HatÓságrÓl szÓli 26312006' (Xll. 20.) Korm. rendelet 4. s (5) bekezdés 2'1. pontjában'
Valamint az utak épÍtésének, forga]omba he|yezésének és megszÜ ntetésének engedélyezésérÓl szÓlÓ
15/2000' (Xl. 16') KÖVil/ rendelet 3- s (2) bekezdés b) pontjában biztosÍtott hatáskörÓmben' a fÓVárosi
és megyei kormányhivatalokri| szili 28812010. (Xll' 21') Korm' rendelet 1' $ (1) bekezdésében
megjelölt illetékessé9i területemen jáj1am el'



DÓntesemet a Ket' 29' S (1) bekezdése' a71 s (1) bekezdéSe_, a 102. $ (1) bekezdése' a 1oa. s (1)beke'déSe' tovabbá a Nen'-lzeli KÖzlekeo". H"]o';g;;;';;álo )os'zooo (Xll' 20') Korm' renderer, azutak épitésének' foroalorrba nelyezesenek és ;;g;;"i*;"x engeoelyezeseio'r ..oro r s))óoo 1xr16 ) KÖVil\l rendelet, az utak forgalomszabarv"'á.áá o. 
" 

r.o.,iii .1etzeset elhelyezésérói szÓtó 2ol1984'(xll ' 21') KM rendelet' a l<az:u1i 
'.ie1z'ot^a9l4r,;;gt"'"'Jii!t , 

"tx"t.".a.ának és elhelyezésénekkÖVetelményejről szólÓ ó3/2o04' 1v. a-; c^v ,.".o"j"t 
"tijáéiiigyelemoevetetevel hoztam mLg.

Az engedélyezési eljárás során az atebbi Útügyi Műszaki Elóírások elŐírásait Vettem Íjgyelembe:
. Közutak tervezése e-UT 03.0'l.1 'í

e-UT 06.03.2'tUtépÍtósi aszfaltkeverékei e-UT 05.02.11-15. Szjntbenj kÖzÚtt k méretezése és tervezésá e-UT 03.03.21. KÖzÚti jelzőtáotat' n jé@

Ö'fJi:i:í.. lehetoségét a Ket.98. s (1) bekezdése, illetóleg a 99. s (1) bekezdése alapján

A fellebbezési eliárás dílára az úti:)gyi hatósági eljárások díjairÓl szölÓ 26t1gg7 ' (xll.12.) KHVM rendelet2' s (1) bekezdéséner rándelkezésej vonatko-znat<

Békéscsaba' 2O1?' május 02.

Dobókő
mb' jgazgató nevé

Karsai Mihály
osztályVezetó

A határozatot kapiák:
1. Érintettek kÜlÖn jegyzék szerint (tértivevénnyel)
2. lrattár


