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Tárgy: „Balástya VIII.-homok” védnevű bányatelek bányászati jog átruházása

Homokhegy Kft.
6764 Balástya
Őszeszék 80.
Jogerőssé vált: 2013. augusztus 24-én
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Homokhegy Kft. (6764
Balástya, Őszeszék 80. adószáma:24327653-2-06; továbbiakban: Átvevő) kérelmére a
„Balástya VIII.– homok” védnevű bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog, Szemerédi
Lászlóról (xxxx; továbbiakban: Átadó) az Átvevőre történő átruházásához
hozzájárul
a következők szerint.
1. A Bányakapitányság a SZBK/244/13/2010. sz. számú határozattal megállapított,
SZBK/1231-9/2013. sz. határozattal módosított „Balástya VIII. – homok” védnevű
bányatelek jogosítottjának az Átvevőt tekinti.
2. Az átadás időpontjában a bányatelek kitermelhető ásványvagyona xxxx m3 homok
(kódszáma: 1453).
3. A Bányakapitányság a bányászati joggal kapcsolatos változást a bányatelek
nyilvántartáson átvezeti.
4. Rendelkezés a biztosítékról.
4.1. A Bányakapitányság az Átvevő által benyújtott tájrendezési költségtervet, az
abban szereplő xxxx Ft biztosítéki összeggel elfogadja.
4.2. A Bányakapitányság a bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó
ajánlatát, amely bankgarancia elfogadja. A Bányavállalkozó a bankgarancia
szerződést a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon
belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a
Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati
tevékenység folytatását felfüggeszti.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitánysághoz benyújtható fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz
5000 Szolnok, Hősök tere 6.
: 5001 Szolnok, Pf.: 164.
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40.000,-Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni és az A110-es kódot,
valamint a határozat számát a közlemény rovatban feltüntetni.
INDOKOLÁS
Az Átvevő 2013. július 30-án benyújtott kérelmében kérte a „Balástya VIII. – homok”
védnevű bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog átruházásához a Bányakapitányság
hozzájárulását.
A Bányakapitányság a bányászati jog átruházásához az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 6.§
(1)-(3) és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 3. § (2)
bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, mert kérelméhez az
Átvevő mellékelte:
-

az Átvevő és az Átadó között 2013. 07. 26-án kelt, Dr. Törőcsik Tamás ügyvéd
által ellenjegyzett megállapodást,

-

az Átvevő nyilatkozik arról, hogy a bányászati jogosultsággal együtt az azzal
összefüggésben az átadót az átadás időpontjában terhelő valamennyi vonatkozó
jogszabályban, szabályzatban, hatósági engedélyben, határozatban, valamint
szakhatósági állásfoglalásban előírt kötelezettségeket a határozat jogerőre
emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontjától átvállalja,

-

az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített
kimutatást,

-

az Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bányászati jog részéről történő
gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja,

-

az Átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelő jogokról (nincs ilyen teher),

-

az Átadó által megépített létesítményekre vonatkozó nyilatkozatát (a bányatelken
belül ilyen létesítmény nincsen),

A Bányakapitányság a bányakárok megtérítésére és tájrendezési kötelezettség teljesítésére
szolgáló biztosíték mértékével kapcsolatban a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdések
figyelembevételével döntött.
A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja 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. melléklete alapítja meg.
A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A
fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1)
bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2013. augusztus 5.

dr. Palicz András
bányakapitány

Kapják tértivevénnyel:
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1. Homokhegy Kft., 6764 Balástya, Őszeszék 80.
2. Szemerédi László, xxxx
3. Irattár
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