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H A T Á R O Z A T 

 

A BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 

5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20., Cégjegyzékszám: 04-09-003298, Adószám: 11053727-2-04, Statisztikai 

számjele:11053727-3900-113-04, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11053727#cegkapu, rövidített 

elnevezése: BÉKÉS DRÉN Kft.) által 2019. november 29-én előterjesztett – „Vizes élőhelyek rehabilitációja 

és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című projekt (a tiszakécskei Holt-Tisza három 

holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzése és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi 

műtárgy megépítése) kivitelezési munkáira vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott 

időszakokra történő felmentés iránti – kérelemre 

 

engedélyezem 

 

a zajterhelési határértékek túllépését az alábbiak szerint: 

 

1. A kérelmező adatai: 

neve:   BÉKÉS DRÉN Kft. 

KSH száma:  11053727-3900-113-04 

székhelye:  5630 Békés, Petőfi S. u. 20. 

ügyintéző neve:  Hegyi Gergő – építésvezető 

KÜJ szám:  100 213 001 

 

2. Építési tevékenység 

Megnevezése: A tiszakécskei Holt-Tisza vizes élőhelyeinek rehabilitációja, az 1., 3., 4. számú 

tóegységeinek mederrendezése  

Címe (helye): Cserjeirtás, nádvágás: 071, 069/2, 094/1 hrsz. 

 Kotrás, tereprendezés: 070, 071, 6408-6404, 6403/2, 6402, 069, 094/1, 0123/1 

hrsz. 

 Tanösvény: 6408, 6410/2, 6411/2, 6414, 6413, 6414/2, 6416, 6418-6421, 

6424,6425, 6428, 6430, 6432-35, 6437, 6440/1, 440/2, 6439, 6442, 6446, 6443, 

6447, 6453, 6454, 6457-6459, 6462, 6456, 070, 071 hrsz. 

 Vízkivételi mű: 039/2, 038 hrsz. 

Kivitelezési idő: 2020. január – 2021. május 
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3. Felmentési kérelem indoka, időtartama 

Indokolás: Építési zajterhelési határérték alóli felmentési kérelem a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében. 

A határérték túllépés oka: A rehabilitáció alatt végzett tereprendezési, kivitelezési tevékenység végzése 

során, a helyszíni és technológiai adottságok miatt több ponton a zajterhelés meghaladja a környezeti zaj- 

és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. 

számú mellékletében foglalt határértékeket.  

Időtartama: a teljes kivitelezési időszak alatt.  

 

1. holtág:  2020. január 6. – 2021. május 28. közötti időszakban 

cserjeirtás, nádvágás: 31 nap 

tanösvény kiépítés: 200 nap 

   3. holtág: 2020. január 6. – 2021. május 28. közötti időszakban 

cserjeirtás, nádvágás: 26 nap 

 

4. Az építési tevékenység rövid leírása, ismertetése 

A kivitelezési tevékenység célja a Holt-Tisza vizes élőhelyeinek rehabilitációja, természetközeli állapotú 

élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok fenntartása, javítása. A projekt fő eleme az 1-es, 3-as és 4-es 

holtágak kotrása, a holtágak között lévő műtárgyak, elzáró szerkezetekkel történő rekonstrukciója. A 

holtágakból kikerülő iszap a tavak környezetében kerül elhelyezésre, a kiszáradást követően további 

tereprendezés alkalmával alakul ki a végleges partvonal.  

Az 1-es holtág kotrása a legjelentősebb szintű beavatkozás, mivel a holtág középső szakasza kerül 

kiszélesítésre, egyöntetű szélességűvé kialakítva a holtágakat. A partrendezés során tanösvény is kialakításra 

kerül.  

A holtágak vízutánpótlása szükség esetén a Tisza 277,65 fkm (039/2, 038 hrsz.) szelvényében épülő 

vízkivételi művel oldható meg. 

 

A munkálatok során meghatározó zajforrások: 

 

1. holtág (2020. január – 2021. május) 

Ütemek Zajforrások Időtartam Műszakrend 

I. Cserjeirtás, 

nádvágás 

1 db kotró szárzúzó adapterrel, 2 db 

traktor cserjeirtóval 
31 nap 

0-24 óra, éjjeli időszakban csak 

a kotróberendezés működik 

II. Szivattyúzás 1 db Körös 500 szivattyú 15 nap 0-24 óra 

III. Kotrás 2 db kotró 138 nap 0-24 óra 

IV. Partrendezés 2 db kotró, 2 db dózer 26 nap 6-22 óra 

V. Műtárgy 

rekonstrukció 
1 db kotró, 1 db döngölőbéka 41 nap 6-22 óra 

VI. Tanösvény 

kialakítása 
2 db kotró, 1 db homlokrakodó 200 nap 6-22 óra 

 

3. holtág (2020. június – 2021. március) 

Ütemek Zajforrások Időtartam Műszakrend 

I. Cserjeirtás, 

nádvágás 

1 db kotró szárzúzó adapterrel, 2 db 

traktor cserjeirtóval 
26 nap 

0-24 óra, éjjeli időszakban csak 

a kotróberendezés működik 

II. Szivattyúzás 1 db Körös 500 szivattyú 16 nap 0-24 óra 

III. Kotrás 2 db kotró 60 nap 0-24 óra 

IV. Partrendezés 2 db kotró, 2 db dózer 36 nap 6-22 óra 

 

4. holtág (2020. szeptember – 2021. március 

Ütemek Zajforrások Időtartam Műszakrend 

I. Cserjeirtás, 

nádvágás 

1 db kotró szárzúzó adapterrel, 2 

db traktor cserjeirtóval 
40 nap 

0-24 óra, éjjeli időszakban 

csak a kotróberendezés 

működik 
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II. Szivattyúzás 1 db Körös 500 szivattyú 23 nap 0-24 óra 

III. Kotrás 2 db kotró 52 nap 0-24 óra 

IV. Partrendezés 2 db kotró, 2 db dózer 30 nap 6-22 óra 

 

Vízkivételi mű (2020. január – 2021. május) 

Ütemek Zajforrások Időtartam Műszakrend 

I. Meglévő 

vízkivételi mű 

bontása 

1 db kotró  45 nap 6-22 óra 

II. Új vízkivételi 

mű építése 

2 db kotró,1 db dózer, 1 db 

juhlábhenger, 2 db tehergépkocsi 
130 nap 6-22 óra 

 

5. Építési tevékenység működési rendje 

A 4. pontban részletett műszakrendek alapján. 

 

6. Tervezett zajcsökkentési intézkedések  

1. holtág: 

A tanösvény kialakítása és műtárgy rekonstrukció során munkavégzés a zajszempontú nappali időszakban 

(6-22 óra) történhet. 

A cserjeirtási és nádvágási munkálatok során a zajszempontú éjjeli időszakban (22-6 óra) kizárólag a 

kotróberendezést szabad használni. 

A partrendezési munkálatokat a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) szabad végezni. 

 

3. holtág: 

A cserjeirtási és nádvágási munkálatok során a zajszempontú éjjeli időszakban (22-6 óra) kizárólag a 

kotróberendezést szabad használni. 

A partrendezési munkálatokat a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) szabad végezni. 

 

4. holtág: 

A cserjeirtási és nádvágási munkálatok során a zajszempontú éjjeli időszakban (22-6 óra) kizárólag a 

kotróberendezést szabad használni. 

A partrendezési munkálatokat a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) szabad végezni. 

 

7. Túllépéssel érintett és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. sz. mellékletében megadott 

zajterhelési határértékek alóli felmentéssel érintett ingatlanok a felsorolása 

 

1. holtág: Tiszakécske 58, 52/1, 37, 918/2 hrsz. 

3. holtág: Tiszakécske 0229/5, 0229/37,0229/38, 0229/40, 0222/9-0222/11 hrsz. 

 

Egyéb védendő épületek vonatkozásában építési fázisonként a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. 

sz. mellékletében megadott zajterhelési határértékeket kell betartani. 

 

A zajkibocsátási (zajterhelési) határértékeknek az épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint 

felett 1,5 m magasan kell teljesülniük. 

 

Előírások: 

1. A munkálatok megkezdése előtt a túllépéssel érintett ingatlanok tulajdonosait a munkafázisok 

kezdetéről és időtartamáról értesíteni kell. 

2. Ezen határozat „6. Tervezett zajcsökkentési intézkedések” fejezetében leírt intézkedéseket be kell 

tartani. 

3. Kerülni kell a gépek üresjáratát. 

4. A munkaszervezés során figyelni kell a munkagépek térbeli elkülönítésére, amellyel a zajterhelés 

csökkenthető. 

5. A felmentéssel érintett lakóingatlanok környezetében a munka megkezdését követő 1 héten belül 

szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végezni az MSZ 16150-1:1998. sz. szabványnak és a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
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módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének megfelelően, a környezeti 

zajvizsgálati jegyzőkönyvet haladéktalanul be kell nyújtani hatóságunkra. 

 

 

* 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1.  az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata: 

 

 A Békés Drén Kft. 5630 Békés, Petőfi S. u. 20. szám alatti székhelyű gazdasági társaság által 

benyújtott „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” 

című projekt (a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás 

elvégzése és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy építése) kivitelezési 

munkáira vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakra történő 

felmentési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

 

* 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

Jelen határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, 

mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali 

kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

– elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybevételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 110.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

A kérelmező az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

A fellebbezésről lemondás esetén, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt 

lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az elsőfokú döntés közlésekor, ha a 
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fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről, az utolsóként 

kézhez kapott lemondás hatósághoz való megérkezésének napján válik véglegessé a döntés. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Tiszakécske Város Önkormányzata (székhely: 6060 Tiszakécske, Körösi út 2., KÜJ: 102 716 391) által 

2019. augusztus 13-án előterjesztett, 2019. szeptember 9-én és 2019. szeptember 17-én kiegészített – a 

Tiszakécske, Tisza-parti keskeny nyomközű gyermekvasút részleges bontási, átépítési és új szakasz 

megvalósítása tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását. 

 

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú 

mellékletben szerepel. 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 86. b) pontja – „Vasúti pálya (amennyiben nem 

tartozik az 1. sz. mellékletbe) helyi vasúthálózat elemei (magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, 

villamos, és különleges pályával rendelkező vasút, kivéve a sífelvonót)” – szerint minősül. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró, BK-05/KTF/04274-28/2019. számú határozatban hivatalunk előírta, 

hogy amennyiben a kivitelezés során, a védendő ingatlanoknál, zajhatárérték-túllépés jelentkezése várható, 

akkor kérelmezni kell hatóságunknál a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerinti felmentést a zajterhelési határértékek 

betartása alól. 

 

A BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 

5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20., Cégjegyzékszám: 04-09-003298, Adószám: 11053727-2-04, Statisztikai 

számjele:11053727-3900-113-04, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11053727#cegkapu, rövidített 

elnevezése: BÉKÉS DRÉN Kft.) 2019. november 29-én – „Vizes élőhelyek rehabilitációja és 

természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című projekt (a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának 

rehabilitációját érintő kotrás elvégzése és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy 

megépítése) kivitelezési munkáira vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott 

időszakokra történő felmentés iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2019. 

november 30. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kérelmező ügyfél a kérelem mellékleteként igazolta az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának 

megfizetését. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a 

külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy 

munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell jelölni a 

határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében 

tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési 

határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a 

munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerint a területi környezetvédelmi hatóság 

gyakorolja az első fokú hatósági jogkört valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat 

köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Tiszakécske település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

A fentiek figyelembevételével tette hatóságunk a határozat rendelkező részében található előírásokat. 

 

A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helyét a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése alapján határozta 

meg hivatalunk. 

 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény 2019. december 3. napjától hatóságunk honlapján, továbbá 2019. 

december 3. napjától Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal (6060 Tiszakécske, Körösi u. 2.) hirdetőtábláján 

közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 29. § (1) bekezdés alapján történt.  

A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata szakkérdés indokolása: 

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a zajterhelési határérték betartása alóli felmentési 

engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM rendelet alapján adtam ki. 

 

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a Rendelet 29. § (1) bekezdése és a 6. melléklet I. táblázat 3. 

pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése határozza meg. 

 

* 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/05881-2/2019. számú hatátozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. január 

28. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

melléklet I/18. pontja határozza meg. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam. 
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A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességét a 

Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. január 3. 

 

 

 

 

                                         Cseh Tamás 

 hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

                                  Dr. Petrovics György 

                                         osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. BÉKÉS DRÉN Kft. (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20.)                                               11053727#cegkapu 

2. Tiszakécske Város Önkormányzata (6060 Tiszakécske, Körösi út 2.)  - tájékoztatásul                      HKP                                    

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) – tájékoztatásul          HKP 

4. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.)  – tájékoztatásul                      HKP 

5. Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság 

     (5002 Szolnok,Boldog Sándor István krt.4. ) – tájékoztatásul                                                                HKP                                               

6. Hatósági nyilvántartás 

7. Irattár 
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