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HATÁno ZAT

Komoró Község Önkormányzata (4622 Komoró, Ady u. 4.), mint engedélyes részére a

,,TelepüIésiInfrastruhúraFejlesztésekTOP-2.].3-15" címűpályéaatkeretében
tervezettKomoró, Ungvári és Útttirő utcák belterületi vízrendezése

víz,jogi létesítési enged élyét

jelen hatarozat jogerőre emelkedésének napjától ezenhatározatta| engedélyezett

vízilétesítményre adotivizjogüzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb

2021.január 31-ig az alábbiak szerint adom meg:

Tervező: KÖVITERV PLU§Z Kft. (4700 Mátészalka, Almáskert u. 11,)

Yezető tewező: Gellén László (Tervezői engedély száma:yZ-TEN 15-0164)

Tervszám: 9l20l7. (2017. október hó)

Terü|etek tulajdonosai: - a Komoró 291 hrsz.: Magyar Áilam, vagyonkezelő:
Magyar Köát NonprofitZrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

- a Komoró 329 brsz.: Horváth Jőzsef (4622 Komoró, Táncsics u, 8,)

Horváth Sándor (4114 Bojt, Deák Ferenc u. l0.)
Horváth Ferenc Pál (09|23 Chemnitz, Arno-Schreiter Str. 57.)

Király Lászlőné (1047 Budapest, Perényi Zsigmond v 35-37. fsz, 3,)

Horváth Tíbor (4622 Komoró, Kossuth u. 94.)

Földi István (2l51 Fót, Sikátorpuszta l2.)
Juhász Erzsébet (215l Fót, Sikátorpuszta 12.)

Vezeték jog: _ a Komoró 29l hrsz.: E-ON Tiszántuti AtanÁálőzati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u, 41 .)

Vízvezetésiszolgalmi jog: - a Komoró 29| !vsz.: Komoró Község Önkormanyzata (4622 KomorÓ, AdY u. 4.)

Terü let feletti rendelkezés : tulaj donosi és üzemeltető i hozzájáru|Ő nyilatkozatok

I. Műszaki iellemzők:

1. A beruházás célja: Komoró, Ungvári és Útttirő utcák és ahozzájuk kapcsolódó 5,1169

ha- o s v izgyűjtőterül et káro s c s apadékvi zevJől történő. m entesítés e.

2. Hidrológiai méretezés: A hidrológiai méretezés racionális méretezési módszerrel, 4 éves

gyakoriságú 1 0 perces záporcsapadék fi gyelembevételével történt.

3. Befogadó:
A Komoró Község Önkormanyzata kezelésében meglévő, felújítandó és átéPÍtendő

szikkasztó rendszer.



II.

4. T erv ezett lótesítmények:

TB 30150/40 elemmel stabllizált árokmeder:

gyeprácc s al stabllizáIt áro km eder :

támfa| (TB elemhez):
támfal (gyeprácsos szikkasztóárokhoz) :

TBF 30 fedlap (TB elemekhez):
TBF 30 fedlap (,,A" terhelésű, TB elemekhez):
szikkasztót ároző gyepráccsal, geotextíl iáv al:

50 l 200 vasbeton padkafolyóka:

821,05 frn

701,30 fm
100 db !
118 db
234 frí:'

7fm
3ó0 m2 / 330,80 m3

128,15 m

1.

A további adatokat az engedélyezés alapját lrépező tervdokumentáció tartalmazza!

Engedélvesnek a munkáIatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani.
illetve betartatni:

A kivitelezést csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet elkezdeni.

A kivitelezés megkezdését 8 nappal előtte be kell jelenteni a Katasztrőfavédelmi
Igazgatőságnak.

A kivitelezést az engedélyes terv és jelen határozatomban előírtak szerint kell végezni, a

tervtől való esetleges eltéréshez e|őzetesen be kell szerezni hatóságomtól a vizjogs

létesítési engedély módosítását,

A kivitelezés során atervező által meghatározott technológiai son,endet be kell tartani.

A kivitelezés során a közművek üzemeltetőivel, kezelőkkel felvett egyeztetési
jegyzőkönlwekben, kezelői, üzemeltetői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani.
(Szakfelügyeletet kell kérni, kézi foldmunka, kiviteli terwel történő egyeztetés, stb.)

Az épitési tevékenységet úgy kell végezni, az qitőanyagokat és az épitéshez használt
gépeket úgy kell tárolni, hogy a fiildtani közeg és a felszín alatti vizek ne

szennyeződjenek.

A csapadékviz-elvezetőhálőzatotúgy kell kialakítani, hogy abba szerlnyezett csapadékvíz

ne kerülhessen.

Bármilyen okból eredő szennyezést, vagy havárta jellegrí szetltyezést, károsodást
haladéktalanul be kell jelenteni a Katasztrófavédelmi lgazgatőságnak. A szennyezés
lokalizáIásénőI, megszüntetéséről, valamint a kárenyhítés megkezdéséről azonnal
gondoskodni kell, hogy a felszíni vízek, a fijldtani közeg és a felszín alatti vizek
szenrty ezése kizért l e gyen.

A kivitelezésnél és a végleges üzembe helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző
üzempróbáknál stb. a felszín alatti vizek védelmében a 21912004. (VII.2I,) Korm.
rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi
állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző izempróbáinál, üzernbe

helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszin alatti viz, frildtani kőzeg szennyezettsége a

612009. GV.l4.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapitott (B)
szemy ezetts é gi határértékeket ne hal adj a me g.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



I 10, A létesítmények kivitelezésénél valamint a kivitelezést végző gépek ideiglenes

izemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a
gépeket így kell üzemeltetni, hogy kömyezetszennyezés, vízszennyezés ne

következhessen be. 
:

1 1. A kivitelezési munkák befejezése után a munkaterületet az esetleges szennyeződésektől

meg kell tísztitani.

12. A csapadékvíznyilt felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a

területen, ha a bevezetést követően a vizmlnőségi paraméter értékek megfelelnek a

22012004. (yII.2L) Korm. rendelet által eIőírt és a28l2004, (XII. 25.) KvVM rendelet 2.

számű melléklet 2. ,,Egyéb védett területek befogadói" területi kategóriának megfelelő

határértékeknek, valamint az elszivárogtatásrahasznált területen a 2t9l2004. (VII. 21.)

Korm. rendelet 10. §-a figyelembevételével atalajviz és a öldtani közeg szennyezettsége

a 612009. GV. l4.) KvVMEüM-FVM együttes rendeletben megállapított ,,B"
szenrty ezett s é gi határértéket nem hal adj a m e g.

13. A kivitelezési tevékenység befejezése után lefolytatandó műszaki átadás,áNételi

eljárásról a Katasztrőfavédelmi Igazgatőságot a műszaki átadás-átvétel megkezdését

megelőzően legalább 8 nappal korábban értesíteni kell. A műszaki átadás-átvételt

ktivito 45 napon belül a vizjogüzemeltetési engedélyt azűzemeltetőnek meg kell kérni.

A kérelemhez csatolni kell a vizjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és

mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a és 2. sz. melléklet

vonatkozó pontja szerint összeállított dokumentációt, valamínt az igazgatási szolgáltatási

díj megfi zetését ígazoló dokumentumot.

"14. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétőL eláll, úgy azt hatóságomnak be kell
jelenteni.

15. A Felső_Tisza-vidéki Vízügyi lgazgatőság I-0027-99912017. számű vagyonkezelŐi

hozzáqárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

16. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági FŐosztály Bányászati
Osztály B0115102604-41201]. számű szakhatósági állásfoglalásában a vízjogs létesítési

engedély kiadásához bozzájáruIt a következő előírások érvényesítése esetén:

A vízrendezés során legfeljebb 183 m3 mennyiségú homok (kódja: 1453), valamint 100

m3 mennyiséglí képlékeny agyag II. (kódja: 1419) termelhető ki az engedélyezési

dokumentációban rögzitett területeken, eredeti, természetes előfordulási helyérŐl,

amelyek teljes mennyisége a szil<kasztóárokkal érintett ingatlan (KomorÓ, 329 hrsz.)

tereprendezése céljából használható fel. Engedélyes a kitermelt ásványi nyer§anyag

mennyiségét köteles geodézíai mérési módszerekkel meghatározni. A meghatározás

módját és eredményét bizonylatolnia kell. Köteles továbbá az ásványi nyersanyag

kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésübb a tárgyévet kÖvető év

február 28-íg az ásvány nyersanyag mennyiségéről szőlő foldtani szakértő által

ellenjegyzett jelentést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak (a továbbiakban:

MBFSZ) megkíildeni.

Avízjogílétesítési engedély feljogosít az engedéIyben meghatározott vízimunka elvégzésére,

viziletesítmény megépítésére, de a vizhasználat gyakorlásához, illetve a vízllétesítmény

használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vizjog üzemeltetési engedély, ya1y a
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jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alŐl

nem mentesít.

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízllétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély

nélkiil yagy az engedélytől eltérően történt, azűzemeltetési engedély kiadása megtagadható és

az eredetl, állapotot helyre kell állítani. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása

után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedéll utólag

megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles. A bírság az engeőély nélkül létrehozott építmény

értékének 8)Yo-áig, engedély nélktili vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig

terjedhet.

Jelen határozatom meghozataláva| az 5539-112017. saját számú függő hatátyú döntéshez

nem fűződnek joghatások, mivel a kérelem beérkezésétől számitott 2 hőnapon belÜl az

eljárás érdemében döntöttem.

Komoró Község Önkormányzata a vizjogs létesítési engedélyezósi eljárás Ígazgatási

szolgáltatási díját, azaz252.000,-Ft-ot megftzette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A vízjogi létesítési engedély üzemelteté§re nem jogosít!

Az engedélyes tervdokumentációt jogerősítés után a kérelmezőnek záradékolva

visszaktildöm.

E döntés ellen a közléstől számitott 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos

Katasztrőfavédelmi Főígazgatőságnak cimzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatőságfioz benffitott fellebbezésnek van helye. Felhívom a
figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyrŐl az Ügyfélnek

B döntés megfiozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

Az engedély _ ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - aközlés napját követő 15. napon

emelkedik jogerőre.

A fellebbezés dijajelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási dij 50 Yo,a,

azaz 126.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi lgazgatőság Magyar ÁllamkincstámáI vezetett 10044001-00283676-

00000000 szám,ű előirányzat felhasználási számlé$íra kell megfizetni a fellebbezés

benyújtásával egyidejű|eg az igyíratszámra (hatfuozat száma) valÓ hivatkozással.

A jogorvoslati eljárásróI akőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairől

szőlő 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

A fellebbezést 3 példányban kell benyujtani. A fellebbezés elektronikus Úton tÖrténő

benffi tására nincs lehetőség !

INDOKOLÁS

Komoró Község Önkormányzata (4622 Komoró, Ady u. 4.) meghatalmazása alapján a

rövtrpnv rLUSZ Kft. (4700 Mátészalka" Almáskert u. ll.) 2017. november 27,én

,,Települési Infrastrukfura Fejlesztések TOP-2.1.3-15" eímű pályánat keretében tewezett

Komóró, Ungvári és Úttörő utcák belterületi vizrendezése vízjogi létesítési engedélyének

kiadására irányuló kérelmet nffitott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatősághoz(továbbiakban:Katasztrófavédelmilgazgatőság).



A vizjog létesítési engedélyes tervdokumentáciőt a A vizjogi létesítési engedélyes

tervdokumentációt a rcÖvrtpRv PLUSZ Kft. (4700 Mátészalka, Almáskert u. 11,) készítette

el.

A Ket. 7llA. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban aKatasztrőfuvédelmi

Igazgatőság iotl. december 04-én 553g-ll2017. szétmu fiiggő hatálYÍ végzést hozott,

Á"tyu"11 Éttirrtu azűgyfét figyelmét arra,hogy az 5539-Il20I7. száművégzéshez akkor

kapcsolódn ak joghatárot , t u 20:18. január 27. napjáig u üly érdemében nem dönt, vagy aZ

eljárást nem szünteti meg.

A kérelemmel kapcsolatosan megáIlapítottam, hogy az eljárás a vizigyí és a vizvédelmi

hatósági eljárások igazgatási szot§altxasi díjairól szőIő l3l2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz.

melléklet i:.DpJ"tju 
"rt"lmében 

ígazgatási szo|gáltatási díjköteles, a díj mértéke 252.000,-

Ft, amelyet engedélyes megfizetett, egyéb e|járási költség nem keletkezett,

Az 5539-212017. számű iratomban megkértem a vízigyi igazgatási és a vízÜgyi, valamint a

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátő szervek kijelöléséről szÓlÓ 22312014. (IX. 4.) Korm,

rendelet 11. § (lj bekezdés h) és l) pontjaha, továbbá 13. § (3) b.:k:zdés a) pontjára

hivatkozva a Ket. 44, §-ában foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal Hatós ágiFáoszrály Binyászatt osztíly es 1 !za!ps-Sl|málr::,"FM.egy3i
rormrln}hivatal Nyírégyházi Jarási Hivatal Hatósági Főosztály EpítésÜgYi es

Örökségvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalását,

Hiánypótlást követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági

roosziery Bányászati osztály FlC,11512604-412017. számú szakhatósági állásfoglalásában

előírásoúal járult hozzá a vízjogi létesítési engedély kiadásához, szakhatóságí előirását a

rendelkező rész 11716. port3u tartalmazza. Szakhatósági állásfoglalása ellen ÖnállÓ

jogorvoslatnak nincs helyá, az a hatírozat, í|letve az e|járást megszÜntető végzés elleni

jogorvoslat keretében támadható meg.

szakhatósági állásfogl aIását a következőkkel indokolta:

,,A Szabolcs-S zatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság!Ől szakhatósági

állásfoglalás iránti megkere-sés érÉzett a KomorÓ, Ungvári és ÚttÖrő ytcák belterÜleti

vizrendezése vízjogt létesítési engedélyezése ügyében (iktatószámuk: 3650017926-

21 2017 .ált., ügyíúézőjük: Czomba Gábor),

Szakhatósági közreműködésem a térgy engedé|yezési eljárásb an, a vízij;,gyi igazgatási és a

vízigyi, va]amint a vizvéde\mi haúsági feladatokat ellátó szervek kijelÖlésérŐl szóló

2TC014. (ltr. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 1), és 13. § (3) bekezdés a) pontjain

alapul. Szj<hatósági állásfoglalásomat a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája,

a felhasználás, 
-hasznosíús módja meghatározásának, az ásványvagyon-védelmi

szempontok érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kÖtelezettsóg

megállapításának szakkérdésében adom me g.

Az engedélyezési dokumentációból és _hiánypótlásból megállapítoltam, hogY az

engedé|yezrrite.t tevékenység során 183 m3 mennyiségú 1453-as kódú homok, valamint

ió0 ;í mennyiségí r+íq-á kódú képlékeny agyag II. ásványi nyersanyag kerül

kitermelésre. A kitermelt teljes mennyiséget a szikkasztóárokkal érintett ingatlan (KomorÓ,

329 ltsz.) tereprendezese Óetlatol tervezik felhasználni. A kitermelni tervezett ásvánYi

nyersanyag 
^.Eutárorása 

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos

erteten&, valáint az értékszámítás módjának meghatározásátrő7 szőlő 5412008. (III. 20.)

Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében foglaltaknak felel meg.
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Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltakat irtam elő az alábbiak szerint:

- Meghatároztam a tervezett kivitelezés tényleges helyét, mert az annak során végzett
ásványi nyersanyag kitermelés kizárőIag elTe a teniletre korlátoződhat.

- Rögzítettem, hogy a tervezett kivitelezés során legfeljebb milyen és mennyi ásványi
nyersanyag teÁelhető ki az engedélyezési dokumentációban ! foglaltak
végrehajtásával. A további rendelkezések a Rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésein
alapulnak.

Az engedélyezési dokumentációból és hiánypótlásból megállapítottam, hogy a kitermelni
tervezett ásványi nyersanyag 283 m3 mennyiségét kizárőlag az engedélyezni kért
tevékenységgel összefiiggésben tervezik felhasználni, más célú felhasználást, hasznosítást,
értékesítést nem haténoztak mog, ezé,rt a rendelkező részben bányajáradék-íizetési
kötelezettségről rendelkezni nem kellett.

Felhívom az engedéIyes figyelmét, hogy a Rendelet 2. § (5a) bekezdésében foglaltak
szerint a bányafelügyelet a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket
rendelhet el az engedélyes költségére.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem,
döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. Felhívom az engedélyező
hatóságot, hogy tátgyi ügyben hozott döntését, valamint annak módosítását,
hosszabbítását, átruházását a Ket. 78. § (1) bekezdése alapján megkiildeni szíveskedjen.

Szakhatósági közreműködésemkor aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általanos
szabályuről szőlő 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. §-rának ás a vizgazdálkodásról szóló
1995. évi LWI. törvény 33/B. § (1) bekezdésének megfelelően jártam el. A jogorvoslati
tájékoztatő a Ket. 44. § (9) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet avizügyi igazgatási és a vízügyi, valamint avizvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervekkijelöléséről szóló 22312014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1)bekezdés 1)

és 13. § (3) bekezdés a) pontjai, illetékességemet a Magyar Bányászati és Földtani
SzolgálatróI szőlő 16112017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3, § (l) bekezdése és az I.
mell éklete áIlapitj a meg. "

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Epítésüryi és Örökségvédelmi Osztály Sz-rclrc6l03079-2l20l7.
szátmú végzésében szakhatósági ellárását megszüntette. Jelen végzése ellen önálló
fellebbezésnek nincs helye. Jelen végzés csak határozat, ennek hiányéhan az eljárást
megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

Szakhatósági állásfogl alását a következőkkel indokolta:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság 2017. december 1 1.

napján szakhatósági megkeresest nitaOtt Hivatalomnak a Komoró, Ungvári és ÚttOrO

utcák belterületi vizrendezése vízj ogi létesítési engedélye ügyében.

Aközígazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás éltalános szabályainál szóló 2004. CXL.
törvény (továbbiakban: Ket.) 45lA. § (2) bekezdése alapján a szakhatóság a megkeresés
megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az
ügy elbírálására.

Szakhatósági állásfoglalásom a Ket. 44. § (1) bekezdésén alapul: ,,Törvény vagy
kormányrendelet azigyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előirhatja,hogy az
ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a Tovabbiakban: szakhatóság) kötelező
állásfoglalását kell beszereztie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást,
amellmek megítélése hatósági Ügyként a hatásköréb e tartozik, ennek hiányában törvény
vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja."
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Szakhatóságként a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szőlő

49612016. ixrr. zs.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 71. § (1) bekezdésében

meghatározott elemeket vizsgáltam. ,,A szakhatósági hatáskÖrében eljárő vagY

örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartofi régészeti lelŐhelyet, a

régészőti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a fnűemléki

kúyezetet, a műemléki jelentőségú területet, a történeti tájat és világÖrÖkségi helyszínt

vagyvilágörökségi területet érintő ügyben a72. §-ban, valamint a 73. §-ban megltatározott

."JÁpo"tok alapjan vizsgá|ja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e

rendeletben meghatározott követelményeknek."

Az e|járás megszüntetése a Ket. 45/A §. (3) bekezdésén alapszik: ,,Ha a szakhatóság

megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől szÍnnitott nyolc napon

Uetút ta3eto ztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást."

Nyilvántartásunk a|apjánmegállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyául szolgálÓ ingatlan

jeien ismereteink szérint nem áll régészetí, illetve műemléki védelem alatt, a Szabolcs-

Szatmar-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági FŐosztálY

Építésügyi és-öroksegvédelmi Osztálya ezért az engedéIyezési eljárásban szakhatósági

hatáskörrel nem rendelkezik.

Fentiek alapjina rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem a Ket. 45/A. § (2) és (3) bekezdésén, a Korm. r. 71. § (1) bekezdésén és 72. §-án
alapul.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szőIő 200I. évi LXN.
torvény (továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében,harégészeti feltárás

nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak tunő tárgy kerül elŐ, a felfedezŐ, a tevékenYség

felelős vézetője, azingatlantulajdonosa, az építtető yagy akivitelező kÖteles

a) az általa folytatott tevékenys é get azonnal abb ahagyni,

bj a jegyző útján ahatóságnak (Tel.: 06-421599-677) aztha|adéktalanul bejelenteni, amely

arról haladéktalanul tqékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése

szerint íe|tárásra jogosult intézményt. (Jósa András Múzeum, 4400 NflregYháza.

B enczőr tér 21 . T el. : 0 6 - 42 l 3 1 5,7 22), valamint
c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelŐs Őrzés

szabáIyaiszerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

(3) A feltarásra jogosultíntézmény köteles a mentő feltarást haladéktalanul megkezdeni, és

folyamatosan -- az elvárható ütemben - végezni, az elŐkerÜlt leleteket ideiglenesen

elhelyezni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az ÖrÖkségvédelmi bírságról

szőIő 19112001. (X. 18.f Korm. r. 3. § (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság

kiszabását vonhatja maga után.

A fellebbezés lehetőségérőIvaló tájékoztatást a Ket 98. § (2)-(3) bekezdései, valamint a

99. § (1) bekezdése alapjén adtam meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján á|lapitattammeg.

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint avízűgyt Ígazgatási

és a víztigyi, valamint a vizvédelmi hatósági feladatokat ellátő szervek kijelÖlésérŐl szóló

223120114. (x. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, illetékességét a Korm. r. l.
sz. mellékletének 16. pontja határozzameg."

Az 5539-3l2}t7. száműiratomban értesítettem az e|jírás megindításárŐ1 az érintett terÜletek

tulajdonosait és a Felső-Tisza-vidéki Yízagy Igazgatőságot, mint ismert ÜgYfelet a Ket. 29. §

(3) bekezdése b) pontja alaplán.



A vízjogí létesítési engedéIyezési eljáráshoz a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi lgazgatőság I-

0027-99912017. számú vagyonkezelőihozzájárulást adott ki, amely az alábbiakattartalmazta:

,,2017. augusztus 07-én érkezett iratíhan megkérte lgazgatőságnktől a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 1811996. (VI. l3.)
rHW rendelei 2 § k) ponda szerinti vagyonkezelői hozzítlérlllást a ,iTelepülési
kö rnyezetvédelmi infrastruktúra fej lesztések TOP-2. 1.3- 1 5" Komoró Község Un gvári
és Úttorő utcák belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedély kiadása ügyében.

A KÖVITERV Plusz Kft. elkészítette a 9l20I1 . tewszámú vízjog létesítési engedélyezési
tervdokumentációt, mely alapj án:

Tervezett beavatkozások :

A ,Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések" TOP-2.1.3-15. számú
pályázat keretében megvalósítani kívánt berubíaás egy meglévő, nem megfelelően
m ű k ö dő s zik k as zt ó r en d s ze r fe l új ít á s út, út ép ít é s é t t űzt e k i c é l ul"

Felszíni vízbevezetési lehetőséghányában a tervek szerint a csapadékvizek közvetlenül
elszikkadnak a szikkasztó arkokban, illetve burkolt árkok vezetik majd el a vizeket egy
újonnan építeni kívánt szikkasztó-tározőba" A tároző előtt hordalékfogó műtárgy epül A
szikkasztó- és csapadékviz elvezető árkok települési közutaktól, lakóingatlanoktól és

kertekről gnijtik és szikkasztják el a csapadékvizeket.

A tewezett vizrendezési beavatkozások a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG
vagyonkezelésében lévő vízi létesítményt nem érintenek.

A Kormány 1155/2016. (III. 31.) Korm, hatátrozatában elfogadta Magyarország
felülvizsgáttYízgyűjtő-gazdálkodási Tervét, mely a 14. számű Hivatalos Ertesítőben került
közzétételre 20I 6. április 7-én.

Az összegyűjtött csapadékvíz befogadőja az sp.2.4.I Nlrség - Lőnyay-ftícsatorna-
vizgyőjtő sekély porózus felszín alatti víztest. A beruházással érintett terület a 2-1 FelsŐ-

T tsza tervezési al egységhe z taríozik.
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A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának javulása érdekében vízgyfitŐ-
gazdálkodási szempontból támogatandó a szennyezetlen csapadékvízze| tÖrténő

gazdálkodás, vagyis a csapadékvíz hasznosulása és hasznosítása,

Tájékoztatom, hogy a felülvizsgá|t Yizgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2), benne az
adott víztestekre vonatkozó intézkedésekkel, valamint az intézkedések műszaki
leírásával a www.vizeink.hu honlapon érhető el.

A fentiek figyelembe vételével a rÖVnBRV PLUSZ Kft. 9/2017. tervszámtű,,Komoró
Község Ungvári és Úttörő utcák belterületi csapadékvíz rendezés" vizjogs létesítési
engedélyezési tervdokumentáció alapjan a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges

vagyonkezelŐi hozzáj árulást megadom. "

Atervezettberuhéuásvizbáaisvédelmiérdeketnemsért.



A ben_lújtott kérelem, tervdokumentáció és mellékletei, továbba a szal<hatósági állásfoglalás
alapján a vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelŐen

megadtam.

A Ket. 71lA, § (4) bekezdése atapján a fiiggő hatályű döntéshez akkor kapÖsolódnak
joghatások,ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági Ügy

érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatéhan a Katasztrőfavédelmi lgazgatőság az Ügy

érdemében a kérelem beérkezésétől számított2hőnapon belül döntött, az 5539-112017. Számű

végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fríződnek.

Atervezettlétesítmények megvalósítása megfelel avízilétesitmények megvalósítására kiadott

vizgazdáIkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, valamint a tevékenységre irányadó
ktilön j ogszabályban foglalt előírásoknak.

Csatolt tervezőí nylatkozat szerint tárgybani vízilétesítmény az általános a\,énw hatósági

előírásoknak megfelel.

A vizlogi létesítési engedély az abban megltatározott ideig hatályos a vizgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 7211996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése

értelmében, A vízjogi létesítési engedély hatályát a vízgazdálkodási szempontok

fi gyel emb evétel ével ttatár oztam me g.

Amennyiben a ví4og létesítési engedély hatályának módosítását kérné, Úgy a terv

kivitelezésre való alkalmasságáról korszenísógi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

Ezenvi4ogi létesítési engedély ahatályán belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és

vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá esemónyek bekövetkezése esetén a

vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 30. §-a, ésa7211996.
(Y.22.) Korm. rendelet 11.,12. és 14. §-a alapján.

Határozatomat Komoró Község Önkormányzata (4622 Komoró, Ady u. 4.), mint

engedélyes részére a ,,Települési Infrastruktura Fejlesztések TOP-2.1.3,15' cimú Pá|yÍuat
keretében tewezett Komoió, Ungvári és ÚttOrő utcák belterületi vwrendezése vízjogi
létesítési engedélyére vonatkozőan a fentiek alapján, valamint a Vgt. 28. § (1) bekezdése, a

7211996. (v.22) Korm. rendelet 3. §-a, a vizjogi engedélyezési eljáráshoz szÜkséges

kérelemről és mellékleteiről szóló ft/I996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-a, és a Ket. 71. §

(1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése íigyelembe vételével hoztam meg, mint első foku

hatóság.

A vízilétesítményekre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alaplát képező
tervdokumentáció tartalmazza. A tervdokumentációt a 1811996. (VI. 13.) KHVM rendelet 11.

§ (1) bekezdése értelmében záradékkal ellátva a kérelmezőnek visszaktildöm. Az eljárásban

érintett ügyfelek az engedélyezési tervdokumentáció vízikönyvi példányába a Ket. 68-69lA.

§-ában foglalt szabályok szerint tekinthetnek be.

Tájékoztatom továbbá,hogy ahatérozatban szereplő vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és

vízhasználatokkal összefiiggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontbÓl jelentős tények és

adatok a határozatjogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a viziigyi



igazgatási szervezetvizgazdálkodási nyilvéntartásáről szóló 23lI998" (XI. 6.) KHVM rendelet

10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Szabolcs-S zatmér-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság hatáskÖrét a
vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 7211996. (V.22-) Korm. rende|ét 1. § (1)

beÉzdése, továbbá a vizigyi igazgatási és a vizigyi, valamint a vizvédelmi hatósági

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 22312014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (l)
bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számű melléklet 7. Pontja
állapítja meg.

Ahatározat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva állőhatáidőt a Ket. 98. § (1)

bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alape\járás és a jogorvoslati eljarás igazgatásí szolgáltatási diját a l3l20l5. (III. 3 1.) BM
rendelét i. sz. melléklet2.|.b) pontja, valamint 3. § (1) bekezdése alapjrán állapítottam meg.

Jelen határozatot teljes köní meghatalmazás alapján a rÖvttBRV PLUSZ Kft. (4700

Mátészalka, Almáskert u. 11.) útjan közlöm az engedélyessel.

Nyíreryhá za, 2018. j anuár 23.
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