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HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a SWIETELSKY Magyarország Kft.
(1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em., adószám: 14300327-2-44, továbbiakban:
Engedélyes) kérelmére a Zagyvarékas 046/4, 046/6, 046/7, 046/8, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15,
046/22 hrsz-ú ingatlanokat érintő, SZBK/321-18/2014. számú határozattal engedélyezett, CSK-H017/M4 nyilvántartási számú célkitermelőhely (továbbiakban: Célkitermelőhely)

tájrendezését elfogadja és a célkitermelőhely megszüntetését megállapítja

az alábbiak szerint:
1. A Célkitermelőhely létesítésére és megszüntetésére vonatkozó, SZBK/321-18/2014. számú
határozattal

jóváhagyott

komplex

műveleti

tervben

foglalt

feladatok

teljesítését

a

Bányafelügyelet befejezettnek tekinti.
3

2. A Célkitermelőhelyen kimutatott kitermelhető haszonanyag mennyisége xxxx m homok volt,
3

ebből kitermelésre és beépítésre került xxxx m . A területen visszamaradt készlet nagysága
3

xxxx m homok.
3. A Bányafelügyelet jelen határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik a CSK-H-017/M4
nyilvántartási számú Célkitermelőhely bányafelügyeleti nyilvántartásból történő törléséről.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni.
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INDOKOLÁS

Engedélyes 2015. december 8-án a Célkitermelőhely tájrendezési munkáinak befejezését jelentette
be a Bányafelügyeletnek, és egyben kérte a Célkitermelőhely megszüntetését.
A bejelentéséhez Engedélyes mellékelte a Célkitermelőhely területén végzett tevékenységet és a
kialakított végállapotot ismertető dokumentációt, mely végállapot térképet és szelvényeket, valamint a
készlet kimutatást tartalmazta. A Bányafelügyelet az elvégzett tájrendezést helyszíni szemlén
ellenőrizte, melynek megállapításait az SZBK/3108-4/2015. számú jegyzőkönyvben rögzítette.
A helyszíni ellenőrzés, a kialakult végállapotról megküldött térkép és az ahhoz csatolt szelvények
alapján a Bányafelügyelet megállapította, hogy:
-

a Célkitermelőhelyen a nyersanyag kitermelés befejeződött, a terület rendezett kialakítása
tájba illő, biztonságellenes állapot nem maradt vissza,

-

a Célkitermelőhely területéről kitermelt nyersanyagot az M4 sz. autópálya Abony –
Fegyvernek I. építési szakasz 96+055 km – 109+460 km közötti szakasz földműveinek
építéséhez használták fel,

-

a kialakított rézsűk dőlésszöge, a tájrendezett területek lejtésviszonyai a komplex műveleti
tervnek megfelelően kerültek kialakításra,

-

a deponált meddő és humusz visszaterítésre került,

-

a kialakított terepfelszín a komplex műveleti tervben tervezett mezőgazdasági művelési ág
visszaállítására alkalmas.

A Bányafelügyelet a Célkitermelőhely tájrendezésének elfogadására és megszüntetésére indított
eljárásban az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) és (5) bekezdése szerint értesítette. Az ügyfelek az eljárás során
nyilatkozatot, észrevételt nem tettek.
A

Bányafelügyelet

a

Célkitermelőhelyen

kialakított

tájrendezési

végállapotról

beterjesztett

dokumentáció és a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (Aptv.) 17/D. § (4) bekezdése alapján - a rendelkező
rész 1.-3. pontjaiban foglaltak szerint - a Célkitermelőhely tájrendezését elfogadta és a
Célkitermelőhelyet megszüntette, mert:
-

az Engedélyes az érintett területet a jóváhagyott komplex műveleti tervben foglaltaknak
megfelelően helyreállította,

-

az érintett ingatlanok kialakítása az eredeti rendeltetésüknek megfelelő hasznosításra
alkalmas.

Engedélyes a 3000 Ft általános eljárási díjat megfizette.
A jogorvoslat lehetősége Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés illetékét az 1990.
évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.
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A Bányafelügyelet határozatát az Aptv. 17/B. § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta,
illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2015. december 16.
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