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H A T Á R O Z A T 
 

Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi István krt. 48., KÜJ szám: 100 154 184, KSH szám: 

15724629-8411-321-03) megbízásából a KESZITERV 2001 Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. 

(5600 Békéscsaba, Arany J. u. 33/2.) által 2016. december 21-én – Lakitelek és Tiszakécske - Kerekdomb 

között tervezett kerékpárút tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 3. sz. mellékletének 87. c.) pontja – Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, 

kerékpárutak védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül – szerint 

minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell 

környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység csak az útépítési és vízjogi engedélyek 

birtokában kezdhető meg. Amennyiben a létesítés megkezdésekor a zajcsökkentő intézkedéseket is 

figyelembe véve sem biztosítható az építési zajra vonatkozó zajterhelési határérték betartása, a határérték-

túllépéssel érintett védendő ingatlanok esetében kérelmezni kell a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § 

(1) bekezdés szerinti felmentést a zajterhelési határértékek betartása alól. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 
1.1. A kerékpárút létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) 

lefolytatását. 
1.2. A projekt megvalósítása során az alábbi feltételek betartása indokolt: 
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 A létesítés zajhatása nem okozhat egészségügyi határértéket meghaladó zajterhelést a védendő 
homlokzatoknál, ezért a lakóházak környezetében éjszaka, munkavégzés nem történhet. 

 A kivitelezés és az üzemelés során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és 
fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást 
és/vagy csepegést valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti. 

 

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

 A földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal  írásban be kell jelenteni a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálynak (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.), mint örökségvédelmi hatóságnak. 

A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a kivitelezési munkák ütemezését 

a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg illetékes Kecskeméti Katona József 

Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481-122) egyeztetni kell. 

 

 A beruházáshoz kapcsolódó nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érintő földmunkákat kizárólag az 

illetékes múzeum régészeti megfigyelése mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése esetén 

a munkálatok felfüggesztése mellett beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat 

dokumentálni kell. 

 

 A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák bejezését követő 30 napon belül meg kell 

küldeni az örökségvédelmi hatóságnak. 

 

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 
 Az előzetes dokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadom. 

4.  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 

 

 A termőföld mennyiségi védelme szakkérdés tekintetében földvédelmi szempontból kifogást nem 

emelek. 

 Felhívom a figyelmet, hogy a beruházással érintett termőföld területek igénybevételét megelőzően a 

termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a területileg 

illetékes termőföldvédelmi hatóságtól az igénybevevőnek kérelmeznie kell a termőföld más célú 

hasznosításának engedélyezését. A beruházást megkezdeni földvédelmi szempontból csak a más célú 

hasznosítást engedélyező földvédelmi határozat jogerőre emelkedését- és az abban megállapított 

földvédelmi járulék befizetését követően lehet. 

 

5. a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata. b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység 

erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel 

engedélyezhetőségének a vizsgálata: 

 

 A tevékenység megkezdése előtt az alábbi érintett erdők szükséges része igénybevételének az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 

78. § (2) bekezdése szerinti engedélyezése ügyében a kérelmezőnek a 153/2009. (XI. 13.) FVM 

rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54. § (1) bekezdésében felsorolt mellékletek benyújtásával külön 

eljárást kell kezdeményeznie az erdészeti hatóságnál. 

 

Település Helyrajzi szám, alrészlet  Erdőtervi jel 

Lakitelek 0149/32 92 A, F 

Lakitelek 0149/33 92 E 
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 A környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását az erdőkre gyakorolt hatások tekintetében hatóságunk 

nem tartja szükségesnek. Az érintett erdőterület igénybevétele erdészeti hatósági szempontok szerint 

engedélyezhető. 

 

6. területfejlesztési szakkérdésben, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 

tekintetében: 

 

 A megküldött dokumentációt megvizsgálva területrendezési szakkérdéssel kapcsolatos kifogást nem 

emelek. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 36600/1094-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), Lakitelek 

Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi István krt. 48.) nevében eljáró KESZITERV 2001 

Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. (5600 Békéscsaba, Arany . u. 33/2.) kérelmére, a –Lakitelek és 

Tiszakécske – Kerekdomb között tervezett kerékpárút előzetes vizsgálata ügyében indult hatósági 

eljárásban megküldött 112732-1-4/2017. számú szakhatósági megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági 

állásfoglalást adja: 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt előírások nélkül elfogadom. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

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

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

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

díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára 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 kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre 

emelkedik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

Lakitelek Önkormányzata megbízásából a KESZITERV 2001 Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. 

2016. december 21-én a Lakitelek és Tiszakécske - Kerekdomb között tervezett kerékpárút tárgyában a R. 

szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunk jogelődjéhez, a Csongrád Megyei 

Kormányhivatalhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.  

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 
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2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal által másik megyére (ide nem értve a 

fővárost) kiterjedő illetékesség szerint ellátott környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörei, 

valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közfeladat átvevője 2017. január 1-jével azon 

megyei kormányhivatal, amelyre a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal illetékessége korábban kiterjedt. 

 

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 – Lakitelek település vonatkozásában a 

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

 

A dokumentáció készítője: 

 

Név:  KESZITERV 2001 Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Arany J. u. 33/2. 

Szakértő: Filó László              környezetmérnök, ügyvezető 

Lukács András              okl. építőmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök  

Ilyés Tamás              környezetmérnök, okl. környezetmérnök,  

                                               mérnök közgazdász 

Szilágyiné Gárdonyi Réka        okl. kertészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

Tervezett beruházás: Kerékpárút létesítése 

 

A kerékpárforgalmi létesítmény kialakításának célja, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és 

erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósuljon meg Lakitelek és Tiszakécske-Kerekdomb között, mely 

hozzájárul a lakosság biztonságos, akadálymentes és közvetlen napi közlekedéséhez, illetve a széndioxid 

kibocsátás csökkentéséhez.  

 

A kerékpárút létesítése a 4625 jelű út bal oldalán (a Tisza felől) 40+313,60 – 41+171 km szelvény közötti 

szakaszon, a 41+171-41+719 km szelvény között (tervezése és kivitelezése nem része a jelenlegi 

beruházásnak, mivel a tervezett beruházást a jövőben keresztezi az M44 út) és a 41+719 – 43+831,20 km 

szelvény közötti szakaszon valósul meg, összesen: ~3.560,70 m hosszon. 

 

A tervezett egyoldali, kétirányú, aszfaltozott kerékpárút aszfaltburkolattal rendelkező közút mentén halad 2,5 

m-es használati szélességgel. A kerékpárútról elfolyó csapadékvíz a párhuzamosan futó 4625 jelű út 

talpárkában kerül elvezetésre.  

 

Külön vízelvezető rendszer kerül kiépítésre a tervezett 44. számú főút keresztező műtárgyánál. Az aluljáró 

fedett rendszerű lesz, így a tetőfelületről lefolyó csapadékvíz folyókákkal kerül szikkasztó árkokba 

bevezetésre. Az aluljáróban megjelenő csapadékvíz rácsos folyókákon kerül elvezetésre, majd kivezetésre a 

kialakítandó szikkasztó zsompokba.  

 

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 87. c.) pontja – Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, 

kerékpárutak védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül – szerint 

minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Az építéssel érintett ingatlanok: 

 

hrsz. 

(Lakitelek) 
Művelési ág Természetvédelmi érintettség 

0109/6   

0109/11 szántó  

0109/7 út  
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0110/15 út  

0110/19 út  

0110/9 telephely  

0110/10 út  

0110/7 telephely  

0110/13 telephely  

0110/2 csatorna  

0110/3 szántó  

0110/4 tanya  

0113/2 szántó  

0113/9 szántó  

0113/8 rét  

0113/5 út teljes területe  

114 út  

0115/29 legelő  

0115/28 legelő  

0115/26 legelő  

0115/15 legelő  

0115/14 út  

0115/6 szántó  

0115/7 szántó  

0115/31 udvar  

0115/32 udvar  

0115/2 udvar-tanya  

0115/9 gyep  

148 út  

0149/28 udvar  

0149/23 udvar  

0149/32 erdő  

0149/19 üzem  

0149/36 szántó  

0149/25 szántó  

0155/9 szántó  

0155/2 tanya  

0155/8 szántó  

350 vasút  

0171/22 legelő  

0171/21 szántó  

0171/2 gyep  

170 közút  

0169/9 gyep   

168 töltés NATURA 2000 terület 

0184/22 szántó NATURA 2000 terület 

0184/21 szántó NATURA 2000 terület 

0184/18 szántó NATURA 2000 terület 

195 csatorna NATURA 2000 terület 

108 út  

150 út (44. sz. főút)  

156   

172   

183   

196/6 gát NATURA 2000 terület 
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A tervezett kerékpárút burkolata, tervezett pályaszerkezet: 

 

Kerékpárúton: 

- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj 

- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat 

- 20 cm vtg. M 22 j. mechanikai stabilizációs útalap 

- 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kötőréteg 

- 3 cm vtg. AC-8 j. aszfalt kopóréteg 

 

Sárrázóknál: 

- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj 

- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat 

- 20 cm vtg. M 22 j. mechanikai stabilizációs útalap 

- 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kötőréteg 

- 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteg 

 

A kerékpárút használati szélessége: 2,5 m.  

 

A kerékpárút tervezett létesítményei: 

- kerékpárút töltésben és bevágásban 

- aluljáró műtárgy 44. sz. főút alatt 

- vasúti keresztezés kialakítása 

- földút kapcsolatok kialakítása 

- kapubejárók kialakítása 

- sárrázók kiépítése 

- 180 cm keretnyílású áteresz 

- 200 cm keretnyílású áteresz 

 

A tervezett létesítmény kivitelezése: 

- a területi munkák első lépéseként megtörténik a munkaterület kijelölése 

- cserje és bozótírtás, fakivágás és alkalmatlan fedőréteg eltávolítása 

- humuszos termőréteg eltávolítása és deponálása 

- durva tereprendezés, ill. a töltésépítés 

- földmű kiépítése után a pályaszerkezet kialakítása következik 

- csatornakeresztező műtárgyak kiépítése szakaszosan illeszkedik a földművek kiépítéséhez 

- ezen munkálatokkal párhuzamosan történik a 44. sz. főút keresztező műtárgyainak a kialakítása 

- a pályaszerkezet kiépítése után a tereprendezési feladatok, rézsűvédelem, forgalomirányítási és 

biztonság tartozékok felszerelése következik 

- végső lépésként megtörténik a burkolati jelek felfestése és a záró geodéziai felmérések elvégzése 

 

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és 

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás 

megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a 

létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Lakitelek Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján és honlapján 2017. január 11. napjától 2017. január 27. napjáig közzétételre került, mellyel 

kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. 
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Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a kerékpárút létesítése és működése során jelentős 

környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik. Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az 

egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről'’ szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés h) 

pontjában „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” 

szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2), (4), 5. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján írtam elő. 

 

Szakmai álláspontomat ,A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről'
1
 szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 

5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az „Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről" szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. 

§ (2) bekezdésében és a ,, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról” szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel 

adtam ki. 

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum „a kulturális örökség védelméről” 

szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20. § (4) bekezdés, illetve a 22. § (5) bekezdés a) 

pont alapján jogosult.  

A Kötv. 10. § (2) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző 

jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes múzeummal 

egyeztetni, illetve Hivatalomnak bejelenteni. 

 

A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet (Azonosítószáma: 28013, 91783, 91785) érint. A Kötv. 19.§ 

(1) bekezdés szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A Kötv. 22.§ 

(1) bekezdés szerint amennyiben a lelőhely elkerülése aránytalanul megnövelné a földmunkával járó 

beruházás költségeit, vagy máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket 

előzetesen fel kell tárni A megelőző feltárás keretében a régészeti megfigyelést a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) 

pontban meghatározott feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19. § (3) bekezdés értelmében a 

megelőző feltárás költsége a beruházót terheli. 

 

A régészeti szakmunkákról „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról” szóló 496/2016. 

(XII. 28.) Korm. rendelet 10. § és 11. § értelmében dokumentációt kell készíteni és azt a jogszabály által 

meghatározott időben és tartalommal az örökségvédelmi hatósághoz el kell juttatni. 

 

Hatóságom illetékességét a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 1. 

mellékletének 3. pontja állapítja meg. A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, 

eljárásomban a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 
A Kormányhivatal hatáskörét a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdés állapítja meg. A 
talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 
valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza. 
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4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása:  

 

A megkereséshez csatolt dokumentációban foglaltak alapján megállapítottuk, hogy a Lakitelek-Kerekdomb-

Tiszakécske között tervezett kerékpárút létesítése előre láthatólak külterületi termőföld területeket is érint, 

ezért a beruházás előzetes vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben kifogást nem emeltünk, de felhívtuk a 

figyelmet, hogy a beruházás megkezdését megelőzően az igénybevevőnek be kell szereznie a területileg 

illetékes termőföldvédelmi hatóság engedélyét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben 

foglaltaknak megfelelően. 

 

Végzésemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásai szerint jártam el, tekintettel a 

253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-ára, a 7/2015. (III. 31.) MvM utasításra, valamint a 263/2006. (XII. 

20.) Korm. rendelet 8/A. § (2a) bekezdésére is. Hivatalunk hatáskörét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 

1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét a 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja alapozza meg. 

 

5. Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

A megküldött dokumentációt megvizsgáltam, kidolgozottságát részletezettségét megfelelőnek találtam.  

Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a környező erdőterületekre nincs káros hatással, azonban 

erdőterület igénybevételével jár, ezért a jelzett feltétel előírása szükséges. 

 

Szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I/6. pont alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 2. 

melléklete szerint állapítottam meg. 

 

6. A területfejlesztési szakkérdés, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatának 

indokolása: 

 

Lakitelek Község Önkormányzata a tiszakécskei közigazgatási határtól az új védgátig terjedő szakaszon új 

kerékpárút kiépítésére irányuló engedélyezési eljárást kíván kezdeményezni. 

 

Tekintve, hogy a tervezett beruházás európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területet érint, a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet alapján az engedélyezéshez az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

környezetvédelmi hatóság által lefolytatandó előzetes vizsgálati eljárás szükséges a rendelet mellékletében 

meghatározott tartalmú dokumentáció alapján. 

 

A tervezett tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésére a KESZITERV 2001. 

Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt, kapott megbízást Lakitelek Önkormányzatától. 

A megbízott tervező elvégezte a tervezett beruházás előzetes vizsgálatát, majd annak eredményei alapján a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmi, formai követelményrendszere szerint összeállította a 

megvalósításhoz szükséges előzetes vizsgálati tanulmány jelen dokumentációját. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Kom. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. sz, melléklet I. táblázat B oszlopának 9, pontjában 

meghatározottak értelmében az eljáró környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárása során - 

amennyiben a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 

tartalmi követelményeiről valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trt.) szerinti országos vagy 

térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint 

azok jelentős módosítására irányul - szakkérdésként vizsgálja, hogy irányuló tervezett tevékenység a 

területrendezési tervekkel összhangban van-e. 
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A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM 

utasítás 25. § (2) bekezdése értelmében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, 

mint területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró hatóság, jogosult az illetékes állami főépítészi hatáskört 

gyakorló Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt megkeresni a területrendezési tervekkel való összhang 

szakkérdésének vizsgálata céljából. 

 

Mindezek alapján a dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az tartalmában összhangban van 

mind az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben, mind a Bács-Kiskun Megye 

Területrendezési Tervéről szóló, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) 

önkormányzati rendeletében foglaltakkal. 

 

Nyilatkozatomat a Ket. 44. §-a, valamint a 71/2015. (III. 30.) Kom. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. 

melléklet I. táblázat B oszlopának 9. pontjában foglaltak alapján adtam meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. január 

10-én. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), Lakitelek 

Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi István krt. 48.) nevében eljáró KESZITERV 2001 

Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. (5600 Békéscsaba, Arany . u. 33/2.) kérelmére, a –Lakitelek és 

Tiszakécske – Kerekdomb között tervezett kerékpárút előzetes vizsgálata ügyében indult hatósági eljárásában 

a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

A 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján az 

előzetes vizsgálati eljárásban a területileg illetékes, vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóságként kerül kijelölésre annak elbírálására, hogy a tevékenység 

vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis 

védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, 

továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. 

A rendelkezésemre álló dokumentumok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat 

figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. 

 

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. 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről. 
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A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 

 

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 a 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet II/3. pontja, illetékességét a 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Földtani közeg védelem 

A földtani közeg fizikai állapotát a munkálatokat végző munkagépek, szállítójárművek taposó hatása érinti. 

A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás 

azonban csak lokális jellegű. 

A kerékpárútra hulló szennyezetlen csapadékvíz az utat övező árokrendszerben elszikkad. 

A benyújtott elővizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy az – a földtani közeg 

védelme szempontjából – a R.-ben foglalt tartalmi és formai feltételeknek megfelel, továbbá, hogy a tervezett 

tevékenység a földtani közeg védelme szempontjából nem okoz jelentős környezeti hatást, normál üzemmód 

esetén, a tevékenység során szennyező anyag földtani közegbe való bevezetésére nem kerül sor. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

Az építési, illetve az azt megelőző bontási szakasz időtartamát kb. 6-8 hónapra becsülik 1–2 műszak/nap 

munkaidővel. Az építőanyagok szállítása várhatóan max. 10 tehergépjármű/nap lesz. A bontás során 

marógép, légkalapács, a földmunkák során földgyalu, földtoló, döngölőgép és tehergépkocsi légszennyező 

hatásával kell számolni. Az aszfaltozás során aszfaltfiniser, tehergépkocsi és henger dolgozik a 

munkaterületen. 

Az építési munkálatok során a talaj mozgatásából és a munkagépek közlekedéséből származó kiporzás az 

időjárási körülmények figyelembevétele melletti nedvesítéssel mérsékelhető, ezért jelentős mértékű 

porszennyezéssel nem kell számolni. 

A szállítójárművek és munkagépek, mint mozgó légszennyező források mozgását a porszennyezésen felül, a 

kipufogógázok (a dízelolaj elégetése révén keletkező SO2, elégetlen CH, CO, NOx, szilárd légszennyező 

anyag) által okozott többlet-légszennyezettség jellemzi. 

A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény építésének munkafolyamatai során az alkalmazott munkagépek és 

szállítójárművek, mint mozgó légszennyező források légszennyező anyagainak hatástávolsága (hatásterülete) 

becslések szerint a mozgási útvonal tengelye mentén várhatóan 10 - 15 m, a hatás nem jelentős mértékű. 

A tervezett kerékpárúton kerékpárok, illetve a KRESZ szerint segédmotor kerékpárok is haladhatnak (20 

km/h sebességgel). A kerékpárutat segédmotorok, az alacsony megengedett sebesség miatt, várhatóan nem 

használják, ezért a kerékpárút használatához légszennyezőanyag kibocsátás nem, vagy csak nagyon kis 

mértékben kapcsolódik. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A nyomvonal mentén elszórtan tanyaépületek találhatók, a tervezett kerékpárút tengelyétől 1,5-50 m-re. A 

legközelebbi épület a 0171/2 hrsz. számon lévő tanya a tervezett kerékpárút tengelyétől kb. 1,5 m-re. Az 

építkezés kevesebb, mint 6 hónap alatt, nappali műszakban történik. Az építés során a talaj előkészítése, 

földmunkák, és az aszfaltozás tekinthető jelentősebb zajkibocsátást okozó munkafázisnak. A tervezett építés 

átmeneti zajterhelés-növekedést okoz a környezetben.  

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési határértékek az építés során – 8 lakóépületet kivéve (0110/4, 

0171/2, 0353, 0354/1, 0354/2, 0174, 0184/21, 0176/2  hrsz.) – várhatóan teljesülnek. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) 

bekezdése alapján a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek 

betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól  
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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 védendő épületek zajterhelése zajvédő paraván alkalmazásával határértékre csökkenthető. Az érintett 

védendő épületek közvetlen környezetében a 8 órás munkavégzés helyett rövidebb (4-6 órás) szakaszos 

munkavégzéssel, és csak a zajszempontú nappali időszakban (6:00 és 22:00 óra között) való munkavégzéssel 

csökkenthető a zajterhelés. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy: 

 A Lakitelek 0171/2 hrsz. alatti – rezgésterhelési szempontból kritikus – tanyaépület közelében 

végzett munkálatokat körültekintően kell végezni, tekintettel arra, hogy a tanya 1,5 m távolságra 

található a tervezett kerékpárúttól. 

 Az építés megkezdése előtt el kell végezni az ingatlan (Lakitelek 0171/2 hrsz.) állagfelmérését, 

valamint az építés alatt a rezgésterhelést monitorozni kell. 

 

Az építés közvetett hatása (szállítási célforgalom) zajvédelmi szempontból nem jelentős.  

A kerékpárút megépítése után járulékos gépjármű forgalom nem keletkezik, a nyomvonal nem változik, ezért 

a zajterhelési viszonyok nem változnak. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett kerékpárút építésével kapcsolatban hulladékok egyrészt a meglévő útburkolatok marása, másrészt 

az alkalmazott munkagépek, szállítójárművek esetleges javítása során, illetve a területen dolgozók étkezése 

során keletkeznek. Az útbevágások, szélesítések során kitermelt, szennyezetlen talajt a munkák során a 

helyszínen elegyengetik. (Amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a beruházással érintett 

ingatlanon kerül elhelyezésre, felhasználásra, az azzal folytatott további tevékenység hulladékgazdálkodási 

engedély köteles.) 

Az építést megelőző bontás – meglévő útburkolatok marása – során beton-, aszfalthulladékok keletkeznek. A 

hulladékokat átmenetileg elkülönítetten, szelektíven összegyűjtik, majd újrahasznosításra elszállítják. A 

létesítés során keletkező építési, bontási hulladékok és az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 

megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről gondoskodnak.  

 

Természet- és tájvédelem 

A tervezett kerékpárút a csatolt térképen jelölt jelentős szakasza (Lakitelek, 0184/18, 0184/21, 0184/22, 

0168, 0195 és 0196/6 hrsz.) a „Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete” megnevezésű, különleges 

madármegőrzési területek besorolású HUKN 10004 kódú és a „Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete” 

megnevezésű, kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület besorolású HUKN 20028 kódú 

Natura 2000 terület részét képező területen halad keresztül. 

 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Nkr.) 4. § (1) bekezdése szerint: 

„A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú 

mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező 

természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 

lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek 

biztosítása.”  

A benyújtott Natura hatásbecslési dokumentáció vizsgálata során megállapítottak szerint a tevékenység a 

Natura 2000 terület jelölő fajaira nem gyakorol negatív hatást, a tevékenységnek táj- és természetvédelmi 

szempontból kizáró oka nincs. 

 

Az Nkr. 10. § (8) bekezdése szerint: 

„Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, 

az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen 

hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, 

illetve a beruházáshoz a 10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a 
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beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen 

hatással járjon.” 

 

Hatóságunk 112732-1-8/2017. számú levelével – a Rendelet 37. § szerinti – természetvédelmi kezelői 

feladatokat ellátó Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: KNPI) írásban értesítette az 

előzetes vizsgálati eljárás megindításáról, egyben a tervezett beruházásra vonatkozó nyilatkozatának 

megküldését kérte. A KNPI 95-2/2017. számú levelében a következő nyilatkozatot adta: 

 

„A tervezett nyomvonal részben érinti (Lakitelek, 0168, 0184/18, 0184/21, 0195 és 0196/6 hrsz-ú ingatlanok 

területén) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 

8.) Korm. rendeletben meghatározott az 5. számú mellékletben a különleges madárvédelmi területek közé 

tartozó Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete (HUKN10004), valamint a 12. mellékletben a kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területek közé tartozó Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet (HUKN20028) Natura 2000 

területeket. 

 

Az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció és annak részét 

képező Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján a tervezett beruházáshoz táj- és természetvédelmi 

szempontból az alábbi észrevételeket teszi. 

 A tervező megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a tervezett nyomvonal ne a 0183 hrsz.-ú 

közút keleti oldalán kerüljön megvalósításra, azonban a vasút közelsége és a közutak 

szintbeni keresztezésének minimalizálása miatt végül az alternatív nyomvonalak elvetésre 

kerültek. 

 A kisajátítási sávval érintett Natura 2000 területek telekalakításánál a keletkező 

ingatlanokra a Natura 2000 jogi jelleget tovább kell vezetni. 

 Az igazgatóság adatbázisában a beruházással érintett sávban védett természeti érték 

előfordulásai adatával jelenleg nem rendelkezünk. 

Felvonulási területek, anyagnyerőhelyek és depóniaterületek kijelölését a területileg illetékes 

természetvédelmi őrrel (Bártol István: Tel.: 30/4884-539) egyeztetett módon kell elvégezni. A fentiek alapján 

Igazgatóságunk megítélése szerint a tervezett kerékpárút létesítése a Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyek 

természetvédelmi helyzetére káros hatást nem gyakorol. A közérdekű beruházás elősegíti az emberi egészség 

védelmét és elősegíti a káros anyagok kibocsátásának mérséklését.” 

 

Hatóságunk a 2017. január 9-én kelt, 112732-1-7/2017. számú levelével a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az előzetes vizsgálati eljárás megindításáról, egyben a 

tervezett beruházásra vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte.  A tértivevény szerint a Közép-Tisza-

vidéki Vízügyi Igazgatóság a fenti számú levelet 2017. január 12-én átvette, azonban kezelői nyilatkozatot az 

eljárás objektív lezárásáig nem adott. 

 

Hivatalunk 2017. január 10-én – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. Lakiteleki Polgármesteri 

Hivatal Jegyzője 2017. január 12-én kelt nyilatkozatában az alábbiakat állapította meg: 

 

„Alulírott, dr. Pethő Anada Zsuzsa, mint a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal (adószám: 15338019-2-03, 

székhely cím: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.) jegyzője nyilatkozom a Lakitelek és Tiszakécske-

Kerekdomb között tervezett kerékpárút tárgyában, hogy a tervezett beruházás 

• Lakitelek Önkormányzata érvényben levő környezetvédelmi és természetvédelmi rendeletével 

összeegyeztethető; illetve 

• Lakitelek Önkormányzata érvényben levő 26/2006 (XII. 19.) KTR rendeletével jóváhagyott Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Tervével összhangban van.” 

 

* 

 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, 

földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 
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A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre 

emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – 

nyilvánosan közzéteszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 112732-1-1/2017. számú végzésével függő hatályú döntést 

hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes 

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

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. 

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

  

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

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. február 22. 

 

 

                                      Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

                                   dr. Petrovics György 

                                         osztályvezető 
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Kapják: 

1. Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi István krt. 48.)                                                       tv. 

2. KESZITERV 2001 Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. (5600 Békéscsaba, Arany J. u. 33/2.)  tv. 

3. Lakitelek Nagyközség Jegyzője (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) – kifüggesztésre, külön levéllel     tv. 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                        HKP    

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 

     (6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)                                                                                                             HKP 

8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály 

     (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                                                                                                      HKP 

9. BKMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész(6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)HKP 

10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (5000 Szolnok, József Attila u. 14.)                                        HKP 

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)             HKP 

12. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) 

13. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5002 Szolnok, Boldog Sándor István krt.4.) 

14. Hatósági Nyilvántartás 

15. Irattár 

 

 

 


