MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

VBK/1830-3/2014.
ügyintéző: Horváth Attila
:+36 88 576 634
: +36 88 576 644
E-mail: attila_horvath@mbfh.hu
Tárgy: „Rábapaty II. kavics és Rábapaty III. - kavics” bányatelek közös határpillér kitermelés
egyesített műszaki üzemi terv jóváhagyása
Alpok Kavics Kft.
9622 Szeleste
Berzsenyi u. 38-40.
Jogerőssé vált: 2014. augusztus 12-én
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az Alpok Kavics Kft.
(9622 Szeleste, Berzsenyi u. 38-40.; továbbiakban: Bányavállalkozó), mint „Rábapaty II. kavics” és „Rábapaty III. - kavics” védnevű bányatelek jogosítottjának a „Rábapaty II. - kavics” és „Rábapaty III. - kavics” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt
bányaüzemre beterjesztett, a két bányatelek egymással érintkező határpillérének egyesített
kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv hatálya (teljesítési ideje): 2017. július.15.
2. A Bányakapitányság a kitermelésre kerülő határpillér hosszát a GM-bm-36-2014
(2014.07.03.) számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg, mely
alapján a határpillért a Rábapaty II. – kavics bányatelek 11. – 1. töréspontok (Rábapaty
III. – kavics bányatelek esetében a 2. – 3. töréspontok) között fejtik le.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Rábapaty 0122/2 és a 0122/3
hrsz. a GM-bm-36-2014 (2014.07.03.) számú tervtérkép jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett termelés: kavics (kódszám: 1460) xxxx m3 a tervidőszak alatt.
5. A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
6. A Bányakapitányság a határozatot hirdetményi úton közli. A határozat a Bányakapitányság
hirdetőtábláján történő kifüggesztést követő 5. napon közöltnek tekintendő.
A Bányakapitányság a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. § (4) bekezdése alapján egyszerűsített határozatot hozott.
Veszprém, 2014. július 14.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

: (06-88) 576 630
: (06-88) 576 644

8200 Veszprém, Budapest u. 2.
: 8210 Veszprém, Pf.: 1098
e-mail: vbk@mbfh.hu

VBK/1513-6/2014.

Kapják: (tértivevénnyel)
1. Címzett+számla (jogerőre emelkedés után a jóváhagyott MÜT 1 példánya).
2. Észak - Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Szombathely (tájékoztatásul hivatali kapun).
3. Márkus Lászlóné, xxxx ingatlantulajdonos.
4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).
5. Irattár.
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