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HATÁROZAT

Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) SZBK/1894-21/2013. számú a MOL
Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18,; továbbiakban: Bányavállalkozó) részére, a
„Kétsoprony-III. - szénhidrogén” védnevű bányatelek megállapító határozatát (továbbiakban: Határozat)
hivatalból
módosítja
a következők szerint:
3. A bányatelek földrajzi fekvése: Békés megyében Kétsoprony és Kamut települések
közigazgatási területén.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a (75.000 Ft),
amelyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 egyszámlájára kell
előzetesen befizetni és a befizetés igazolását a fellebbezési kérelemhez mellékelni. A befizetési
bizonylaton a határozat iktatószámát és az „A044” kódszámot is fel kell tüntetni.
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INDOKOLÁS
A Bányakapitányság Bányavállalkozó kérelmére Határozatában a „Kétsoprony-III. - szénhidrogén”
védnevű bányateleket állapítót meg.
A Bányakapitányság a Határozat kiadásakor nem a bányatelek megfelelő földrajzi fekvését írta be, ami
Békés megye Kétsoprony és Kamut települések közigazgatási területei.
Ezért a Bányakapitányság hivatalból módosította a Határozat Rendelkező részének 3. pontját a 2004. évi
CXL. tv. (Ket.) 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése, a
fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és
2. melléklete állapítja meg.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében módosította, illetékességét a 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2014. január 22.

Dr. Palicz András
bányakapitány
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