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Jogerőssé vált: 2013. július 9-én
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megállapítja, hogy
Medovarszky György e. v. (xxxx, továbbiakban: Bányavállalkozó) az „Újkígyós I. homok” védnevű bányatelken (Újkígyós 052/1 hrsz.) a bányabezárását, tájrendezését
végrehajtotta, a bányászati tevékenységet befejezte.
1. A tájrendezett bányatelek területének nagysága: 0,045000 km2 (4 ha 5000 m2).
2. A Bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben foglaltak szerint a terület tájrendezését
elvégezte, a területeket újrahasznosítási állapotba hozta (horgásztó).
3. A tájrendezést követően a tulajdonos az érintett ingatlannal szabadon rendelkezik.
4. A bányaüzem bezárását a Bányakapitányság az Újkígyós I.- homok bányatelek
területén megállapítja.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek
van helye.
A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2013. június 6-án az „Újkígyós I.- homok” bányateleken lévő bányaüzemre
vonatkozóan, az SZBK/1492-2/2013. számú határozattal jóváhagyott bányabezárási műszaki
üzemi tervében előírt tájrendezési munkálatok befejezését és a bánya bezárását jelentette be a
Bányakapitányságra.
A Bányakapitányság a bányatelken a bányabezárásának, tájrendezésének megállapítására
irányuló eljárását megindította, mivel a kérelem megfelelt a jogszabályban előírtaknak.
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Az elvégzett tájrendezési és bányabezárási munkák ellenőrzésére a Bányakapitányság 2013.
június 19-én a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján helyszíni szemlét tartott, melyről a
Bányavállalkozót előzetesen írásban értesítette. A Bányakapitányság a szemle során
megállapította és a helyszínen felvett jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a műszaki üzemi
tervben jóváhagyott tájrendezési és bányabezárási feladatokat a területen a Bányavállalkozó
végrehajtotta, a bányaüzem területének kialakítása a végleges hasznosítási célnak - horgásztó
- megfelelően történt. A Bányakapitányság a helyszíni szemle megállapításait az SZBK/16014/2013. számú jegyzőkönyvben rögzítette.
A Bányakapitányság az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 36. § (1) és 42. § (1) bekezdései, valamint
a törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 22. § (4).
bekezdése alapján a rendelkező rész 1. - 4. pontjaiban foglaltak szerint határozott, mert az
érintett terület a tervezett újrahasznosításra alkalmas, ott biztonság ellenes állapot vissza nem
maradt.
A bányatelek tejes területe (Újkígyós 052/1 hrsz.) kivett művelési ágú.
A bánya rendelkezik a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 12495-003/2008. számú, 2013. június 30. érvényességi idejű környezetvédelmi
működési engedélyével.
A Bányakapitányság a bányatelek tájrendezésének és bányabezárásának elfogadására irányuló
eljárásba szakhatóságot nem vont be, mivel a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2)
bekezdés alapján, a 3. mellékletben foglalt bevonási feltétel nem állt fenn.
A Bányakapitányság a bányatelek jogi jelleg törlésére jelen határozat jogerőre emelkedését
követően intézkedik.
A Bányavállalkozó a 3000 Ft általános eljárási díjat megfizette.
A jogorvoslat lehetősége a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés
illetékét az 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.
A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét
a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2013. június 20.
dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. Medovarszky György, xxxx
2. Botyánszki Pál, xxxx
3. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége,
5701 Gyula, Pf: 99. (tájékoztatásul)
4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).
5. Irattár.
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