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Tárgy: Határozat kijavítása.

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság a Somogy megyei Gyékényes település közigazgatási területét
érintő, „Hetven-kúti dűlő” elnevezésű területen az ásványi nyersanyag-kutatást engedélyező
PBK/1636-2/2014 iktatószámú határozatot az alábbiak szerint

kijavítja:
A PBK/1636/2014 iktatószám alatt lefolytatott bányahatósági eljárás kérelmezője, a PBK/16362/2014 iktatószámú határozat címzettje, valamint a határozattal engedélyezett ásványi nyersanyagkutatás jogosítottja a TAX Royal Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 8700
Marcali, Pacsirta utca 6. cégjegyzékszáma: Cg.14-09-314276, rövidített elnevezése: TAX
Royal Bányászati Kft.
A határozat többi része változatlan. A kijavítást tartalmazó határozat az eredeti határozathoz
csatolandó. A kijavítás ténye a PBK/1636-2/2014 iktatószámú döntés eredeti példányára
feljegyzésre kerül.
A jelen határozat jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS
A marcali székhelyű TAX Royal Bányászati Kft. 2014. június 30-án ásványi nyersanyagkutatási engedély kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a Somogy megyei
Gyékényes település külterületén fekvő 011, 013, 014/4, 015, 016, 017 és 018 helyrajzi számú
ingatlanokat érintő, „Hetven-kúti dűlő” elnevezésű területre, kavics és homok ásványi
nyersanyagok kutatására vonatkozott.
A Bányakapitányság a kérelem nyomán lefolytatott eljárás eredményeként, a PBK/1636-2/2014
iktatószámú határozattal engedélyezte a tárgyi ásványi nyersanyag-kutatást, azonban a határozat

PBK/1636-3/2014

címzettjének, valamint az engedély jogosítottjának TAX Royal Kft-t jelölte meg, TAX Royal
Bányászati Kft. helyett.
A fentiek miatt, a Pécsi Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 81/A. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, a (2) bekezdés c) pontja szerint a PBK/1636-2/2014 iktatószámú
határozatot a jelen határozattal, a rendelkező részben foglaltak szerint kijavítja.
Az eljárásban a Pécsi Bányakapitányság hatásköre a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény 43. és 44. §-aiban, illetékessége pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (4) bekezdésében és a rendelet
1. mellékletében foglaltakon alapul.
A határozat kijavítása ellen a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 81/A. § (3) bekezdése zárja ki.
Pécs, 2014. július 22.

dr. Riedl István
bányakapitány
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