
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., 6001 Kecskemét, Pf.: 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

 

 
B Á C S - K I S K U N  M E G Y E I  K O R M Á N Y H I V A T A L  

K E C S K E M É T I  J Á R Á S I  H I V A T A L A  

                                                                                                              

 Ikt. szám: 112522-1-16/2017. 

                                                                                                                                          Hiv. szám: - 

                                                                                                                                          Melléklet: - 

             Ügyintéző: dr. Séra Judit 

              Telefon: +36 (76) 795-861 

 

              

Tárgy: Bugac Nagyközség Önkormányzata – Bugac, Aranymonostor Látógatóközpont - előzetes vizsgálati 

eljárást lezáró határozat 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Bugac Nagyközség Önkormányzata (6114 Bugac, Béke u. 10.) megbízásából a KörIM Kft. – 

Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség (6500 Baja, Szenes u. 10. 2/21.) által 2016. november 29-én 

benyújtott - Bugac, 046/22 hrsz. alatti ingatlanon az Aranymonostor Látogatóközpont létesítése tárgyú - 

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, 

mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 128. a) pontja – Egyéb, az 1–127. pontba 

nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól 

– 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 építési és használatbavételi engedélyek 

birtokában kezdhető meg. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

I. 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. A látogatóközpont létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat 

(hatásvizsgálat) lefolytatását. 

2. A projekt megvalósítása során az alábbi feltételek betartása indokolt: 

 A létesítés zajhatása nem okozhat egészségügyi határértéket meghaladó zajterhelést a védendő 

homlokzatoknál. 

 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. 

 A kivitelezés és a működés során a nemdohányzók védelme érdekében folyamatosan biztosítani 

kell a vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. 

 

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. 
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III. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) 

védelmére kiterjedően: 

A tervezett beruházás vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak tartalmilag és formailag megfelelő 

egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt és feltárási projekttervet kell készíteni, és azt legkésőbb az 

építési engedélyezési dokumentáció részeként az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

 

IV. A termőföld minőségi védelme követelményeinek vizsgálata: 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő tervezett tevékenységhez az ingatlanügyi hatóság előzetes 
engedélye szükséges. 
A földrészlet végleges más célú hasznosítás engedélyezése ügyében hivatalunknál 2016.11.29. napján indult 

az eljárás. 

 

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 Hivatalához, 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, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 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 rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. 

 

A kérelmező az eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Bugac Nagyközség Önkormányzata (6114 Bugac, Béke u. 10.) megbízásából a KörIM Kft. – 

Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség (6500 Baja, Szenes u. 10. 2/21.) elkészítette és 2016. 

november 29. napján benyújtotta hatóságunk jogelődjéhez, a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a Bugac, 046/22 hrsz. alatti ingatlanon az 

Aranymonostor Látogatóközpont létesítésére vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) szerinti – előzetes vizsgálati dokumentációt elbírálás céljából. 

 

A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 250.000 Ft-ot – a kérelem benyújtásával egy időben 

befizette. 

 

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

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

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

A R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. december 6-tól közzétette az eljárás 

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

létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Bugac Nagyközség Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján 2016. december 9. napjától 2016. december 27. napjáig közzétételre került, mellyel 

kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  

 

A benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg.  

 

A tervezett beruházás a Rendelet 3. számú mellékletének 128. a) pontja – Egyéb, az 1–127. pontba nem 

tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen, 3 ha területfoglalástól – 

alá sorolható. 
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A Rendelet 3. § (1) 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.  

 

Az előzetes vizsgálati eljárásban a környezetvédelmi hatóság megvizsgálja, hogy a tevékenység várható 

hatásai jelentősek-e, és ettől függően dönt arról, hogy a tervezett beruházás hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megfelel 

a hatóságunk hatáskörébe tartozó környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi jogszabályi előírásoknak. 

 

A telephely elhelyezkedése: 

A tervezéssel érintett terület, mely jelenleg nagyrészt szántóként, és legelőként használt a Bugacra vezető 

54102 jelű országos közút közvetlen közelében található. A DK-i oldalon egy gyalogos-lovas túraút a 

töltésen áthaladva a XII. századi Pétermonostor romterülete felé vezet.  

 

Tervezett beruházás: 

Az Aranymonostor projekt keretén belül az engedélyes egy látogatóközpont létesítését tervezi a Bugac, 

046/22 hrsz-ú területen. A látogatóközpont területén két épülettömböt: egy főépületet és egy kiszolgáló 

épületet terveznek.  

 

Főépület részei és funkciói:  

- Fogadótér - kávézóval  

- Kiállítótér I. – hagyományos történeti kiállítással, mozi ill. vetítési lehetőséggel  

- Kiállítótér II. – az XII. századi élet bemutató kiállítás vízióként ill. játéktérként  

- Előadóterem  

- Gyermekfoglalkoztató  

- Irodahelyiség  

- Kutatóműhely  

- Kiszolgáló vizesblokkok  

- Szabadtéri színpad és nézőtér  

- Öltözőblokkok – a színpad kiszolgálására 

Kiszolgáló épület részei és funkciói:  

- Büfé egység: előkészítő, eladótér és fedett-nyitható fogyasztótér  

- Portahelyiség  

- Fedett-nyitott áthajtó  

- Kerékpáros egység: műhely és fedett kerékpártároló  

- Vizesblokkok 

Szabad téri funkciók:  
- Játszótér  

- Tereplabirintus  

- Szabadtéri nézőtér  

- Rendezvénytér  

- Pihenőliget 

 

Várható környezeti hatások: 

Létesítés, üzemelés: 

Hulladékgazdálkodás: 

A létesítés során keletkező építési hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről 

gondoskodnak. Amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a beruházással érintett ingatlanon kerül 

elhelyezésre, felhasználásra, az azzal folytatott további tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles. 

Az üzemeltetés során keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és engedéllyel rendelkező szakcéggel 

szállíttatják el. A kommunális-, illetve nem veszélyes hulladék átmeneti tárolása zárt edényekben, megfelelő 

műszaki védelemmel ellátott helyen történik. 

A létesítés és üzemelés során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és 

elszállításáról gondoskodnak.  
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Levegővédelem: 

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

jelentkezhet. A tervezett látogatóközpont lakóingatlantól távol helyezkedik el. Az ingatlanon a 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentés köteles pontforrást nem létesítenek. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A tervezési terület jelenleg beépítetlen, alapvetően szántóként és legelőként használt. A terület a Bugac és 

Alsómonostor közötti 54102 számú országos közút mellett található. Délkeleti irányban a 047/2 hrsz.-ú 

telken találhatók monostor romok, mint a látogatóközpont elsőszámú látnivalói. A tervezett létesítmény 

környezetében Bugac falusias besorolású, családi házas lakóépületei találhatók. A legközelebbi lakóépület az 

54102 közút mentén, 400 m távolságban van. A zajszámítások alapján megállapításra került, hogy a 

legközelebbi védendő ingatlan esetében a zajterhelési határértékek teljesülnek. A zajvédelmi közvetlen 

hatásterületen védendő ingatlan nem található. 

 

Földtani közeg védelme: 

A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel 

átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A kivitelezés 

elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságait érinti. A kivitelezési munkálatok során a földtani közeg 

szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A 

munkagépek, szállítójárművek taposó hatása szintén a talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű 

változást (talajszerkezet változás, tömörödés). 

Az épület üzemelése során a területfoglalás okoz kismértékű fizikai talajterhelést (talajtömörödés). A 

megfelelő műszaki védelemmel ellátott épületeknek, műtárgyaknak köszönhetően, talajszennyezés nem 

következhet be.  

Az ivóvízellátást külső közműről kívánják biztosítani. Az ingatlanon keletkezett szennyvizet házi 

szennyvíztisztító művel tervezik tisztítani. A látogatóközpont területére érkező csapadékvizek egy része az 

ingatlanhatárokon belül lévő zöld vagy burkolatlan felületeken a helyszínen elszikkad. A tetőfelületeken 

képződött csapadékvizek tisztítás nélkül kerülnek a 2 db 55 m
3
-es térszín alatti tározókba. A parkolási 

felületek (2.800 m
2
) csapadékvizei zárt rendszerben kerülnek (rácsos folyókával, víznyelőkkel) 

összegyűjtésre és azok gravitációs úton biztonsági iszap- és olajfogó berendezésen keresztül jutnak az 

ingatan DNY-i részénél elhelyezett 2 db 55 m
3
-es földalatti tározóba.  

A talaj esetleges szennyeződése a műszaki védelemmel ellátott épületek, műtárgyak sérülése esetén, a 

telephelyi tevékenységhez kapcsolódó szennyező anyagok elfolyásából, elszóródásából következhet be. 

Esetleges havária esetén, a szennyező anyag és a szennyezett föld összegyűjtésével, valamint megfelelő 

helyre történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. 

A havária esetek elkerülése az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával biztosítható. 

 

Természet- és tájvédelem: 

A Bugac 046/22 helyrajzi szám alatti ingatlan nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, 

Natura 2000 területet. A védett természeti érték élőhelyeként nem ismert telephelyen végzett tevékenységnek 

kedvezőtlen természetvédelmi hatása várhatóan nem lesz.  

 

Felhagyás: 

A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – 

a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. A tevékenység felhagyását követően, a bontási 

tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Felhagyást 

követően fontos a terület rekultivációja, tájba illesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) 

bekezdés alapján történt. 

 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk. A 

szakvélemények egyikében sem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 
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A szakkérdések vizsgálatának indokolása: 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

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

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

környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik. 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyé hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 

1991. évi XI. törvény 4,§ (1) h) pontjában „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről" szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2), (4), 5. § (1) 

bekezdéseiben, „a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtam elő. 

A szakmai álláspont megadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által a Bács-Kiskun Megyei és a Békés 

Megyei Kormányhivatalokkal 2015.09.,07. napján kötött CSB/01/9155-10/2015. ügyiratszámú 

együttműködési megállapodás alapján történt. 

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

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány 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 szem kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 

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

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

adtam ki. 

 

Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A Kormányhivatal hatáskörét a 68/2015. (III.30.) Kormányrendelt 18. § (1) bekezdés állapítja meg. A 

talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 70/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28. § (1) bekezdése, 

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza. 

 

Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

Bugac Község Jegyzőjének 2017. január 23. napján kelt nyilatkozata alapján megállapítottam, hogy a 

tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 

7. § (20) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás esetén a Kötv. 23/C § (1) pontja 

értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 24. § (6) 

bek. értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. A nevezett beruházás tekintetében, 

tekintettel a speciális, örökségvédelmi tárgyú beruházásra, illetve a Korm. rendelet 22. § (1) d) pontjára, 

egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készítése indokolt. 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bek., illetve 5. 

melléklet I. táblázatban foglaltak alapján vizsgáltam, eljárásomban Korm. rendelet 71-72. §-ban felsorolt 

szempontokat vettem figyelembe. Hatóságom illetékességét a Korm. rendelet 3. §-a és 1. mellékletének 2. 

pontja állapítja meg. 

 

A termőföld minőségi védelmével kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

Az ügy vizsgálata során megállapítottam, hogy a tervezett látogató központ kialakításához végleges más célú 

hasznosítási engedély szükséges, melyre irányuló eljárást a beruházó már kezdeményezte. 

A járási földhivatal hatáskörét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése, illetékességét az 1. számú melléklet alapozza 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 2016. 

december 7-én. 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály a megkeresésre a mai napig nem válaszolt, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (2) bek. b) pontja alapján a szakhatóság 

hozzájárulását megadottnak tekintettem. 
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Hatóságunk 2016. december 7-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. A 2016. december 9-én 

átvett megkeresésre a mai napig nem érkezett válasz. 

 

Az eljárás során megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű 

kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően 

környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem 

következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 112522-1-1/2016. számú határozatával függő hatályú döntést 

hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

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

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bek. értelmében 2017. január 1-től területi környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti 

járási hivatala jár el, ezért jelen eljárást már a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala fejezte be.  

 

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. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. január 30. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése 

értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren 

(www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi. 

 

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 (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú 

mellékletének 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 71/2015. (III. 30.) Korm. 

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

 

Kecskemét, 2017. január 30. 

 

  

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

http://www.magyarország.hu/
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Kapják: 

1. Bugac Nagyközség Önkormányzata 6114 Bugac, Béke u. 10. tv. 

2. KörIM Kft. Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség 6500 Baja, Szenes u. 10. 2/21.       

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6001 Kecskemét, Pf.: 112.   

4. Bugac Nagyközség Jegyzője 6114 Bugac, Béke u. 10. (kifüggesztésre, külön levéllel)  tv. 

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. tájékoztatásul 

6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6000 Kecskemét, Széchenyi 

krt. 12.   

8. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi 

Osztály 6000 Kecskemét, Halasi út 36.  

9. BKMKH Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 8.  

10. Hatósági nyilvántartás 

11. Irattár 

 


