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H A T Á R O Z A T  

 

Szentkirály Község Önkormányzata (6031 Szentkirály, Kossuth u. 13.) – a továbbiakban: Építtető – 

által, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához – a továbbiakban: Hatóság – 2020. december 23-án 

benyújtott kérelem alapján indult hatósági eljárás során az alábbi döntést hoztam: 

 

Építtető kérelmének helyt adok és – a 2019. november 15-én kelt, BK-05/UO/806-20/2019. számú 

határozat alapján – 

 

Szentkirályon, az Arany János utcában kiépített szilárd burkolatú helyi közút 

forgalomba helyezését engedélyezem 

 

az alábbi előírásokkal: 

 

1. Az elkészült közlekedési létesítmény Szentkirály Község Önkormányzat kezelésébe kerül. 

2. A kezelési, üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásáról a kezelő köteles gondoskodni. 

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. január 7-én kelt, 

36600/112-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt feltételeket az üzemeltetés 

során be kell tartani: 

„- Tilos a felszíni és a felszín alatti vizekbe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó 

anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt). 

- Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a 

vízvédelmi hatóságnak.” 

4. Az érintett közműszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozataiban foglalt feltételeket az üzemeltetés 

során be kell tartani. 

 

Döntésem a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a 

döntést sérelmező fél a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.  

A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályánál (6000 

Kecskemét, Szent István krt. 19/a.), de a Szegedi Törvényszékhez címzetten lehet előterjeszteni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes 

személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában 

a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

I N D O K O L Á S  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Útügyi Osztálya BK-05/UO/806-20/2019 számú határozatában engedélyezte Szentkirályon, 

az Arany János utcában szilárd burkolatú út építését. 

A közlekedési létesítmény megépítését követően, az Építtető 2020. december 23-án előterjesztett 

kérelme alapján forgalomba helyezési engedélyezési eljárás indult fenti számon a Hatóságnál. 

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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A hatósági eljárás során az alábbiak kerültek megállapításra: 

1. A műszaki átadás-átvétel eredményesen lezárult, a forgalomba helyezési eljárásba bevont és 

nyilatkozó szervek, üzemeltetők és egyéb érintett ügyfelek a forgalomba helyezés ellen nem 

emeltek kifogást. 

2. Az Építtető átadta a Hatóság részére a megvalósulási terv 1 példányát. 

3. Az elkészült közlekedési építmény az építési engedélyben és a jóváhagyott engedélyezési 

tervben foglaltaknak megfelelően épült meg, melyről a Hatóság a 2021. január 14-én 

megtartott helyszíni szemle során meggyőződött. A szemle alkalmával tett megállapítások a 

BK/UO/29-3/2021 számú jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre. 

4. Az elkészült létesítmény kezelését Szentkirály Község Önkormányzata végzi. 

5. Az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, kielégíti a forgalombiztonsági 

követelményeket, a forgalomba helyezésnek akadálya nincs. 

6. A forgalomba helyezéshez az érintett szakhatóságok feltétel nélkül hozzájárultak. 

7. Az Építtető az útügyi hatósági eljárás díját, 27.600,-Ft-ot a Hatóság által megadott 

számlaszámra befizette. 

 

 

I. Szakhatóságok hozzájárulásai: 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/112-1/2021. ált. 

(2021. január 7.)  

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) a 

Szentkirály Községi Önkormányzat (6031-Szentkirály, Kossuth út 13.) kérelmére a Szentkirály, 

Arany János utcában szilárd burkolatú út forgalomba helyezési engedélyezési eljárás ügyében 

Hatóságomat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. táblázat 4., 5. és 6. pontja alapján az 

engedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés 

annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére, 

az ivóvízbázis védelmére, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó 

követelményeknek. 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott 

szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:  

Vízvédelmi szempontból a létesítmény forgalomba helyezésére vonatkozó kizáró ok nem merült 

fel. 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

-123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről. 

-83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

-219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratok érdemi vizsgálatát 

követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem. 

A szakhatósági eljárásért a kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. mellékletének 4. pontjában 

meghatározott összesen 14.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam ki. 

Az önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112. §, valamint a 116. § (1) és (3) bekezdése alapján 

zártam ki. 



3. 

 

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése, és az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. táblázat 4., 5. és 6. 

pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 

10. pontja állapítja meg.” 

 

- Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 03010/10361-4/2019. ált. 

(2021. január 18.) – feltétel nélküli hozzájárulás 

„Az építési engedély kiadásához a rendelkezésre álló adatok alapján a szakhatósági hozzájárulás 

feltétel nélküli megadását akadályozó körülményt nem találtam, ezért a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

Alkalmazott jogszabályok: 

I. általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1,4), 

II. Hatóságom hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. § (1) 

bekezdésének előírásai alapján állapította meg.” 

 

II. Az eljárásban érintett útkezelő: 

- Szentkirály Község Polgármestere – 1373-9/2020. (2020. december 31.) 

 

III. Az eljárásban érintett közműszolgáltatók – Építtető által a kérelem mellékleteként benyújtott és 

ismert tartalmú – nyilatkozatai: (E-közmű: 962705322) 

- NKM Áramhálózati Kft. (2020. december 16.) 

- NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. (2020. december 9.) 

- Bácsvíz Zrt. (2020. november 27.) 

- Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (2020. november 27.) 

 

IV. Az építési engedély kiadásához előírás nélkül hozzájáruló szakhatóság  

- Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

Fenti szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a forgalomba 

helyezési eljárásba nem vontam be. 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

A közlekedési hatóság hatásköre és illetékessége a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

(Kkt.) 29. § (7) bekezdésén, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontján, 

valamint a (3) bekezdésén, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén és az utak 

építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendelet 3. §-án alapul. 

 

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 15. 

§ (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 18-21. §-ai, az utak 

forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet, a 

közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet előírásai figyelembevételével hoztam meg. 

 

A döntés ellen jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára, a 114. § (1) bekezdésére, a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 



4. 

 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam 

tájékoztatást. 

 

A Hatóság döntését a Kkt. 29. § (7) bekezdésében előírt határidőn belül hozta meg. 

 

 

Kecskemét, 2021. január 22. 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

 

 

dr. Sandra Jacqueline 

osztályvezető 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Érintettek (külön jegyzék szerint) 

2. Irattár 
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