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K É R E L E M
Tisztelt Hatóság!

Alulírott dr. Müller Zoltán, a BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (4032
Debrecen, Soó Rezső u. 21.) ügyvezetője azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Hatósághoz, hogy a cégünk
által  elkészített  „A Sarudi  Szabadstrand  és  környezetének  turisztikai  infrastruktúra  fejlesztése”  c.
projekt  megvalósításához  és  üzemeltetéséhez  kapcsolódó  beavatkozások  előzetes  vizsgálati
dokumentációját  elbírálni,  és  e  kérelem,  ill.  a  csatolt  előzetes  vizsgálati  dokumentáció,  valamint  a
kapcsolódó  dokumentumok  alapján  a  tervezett  beruházás  előzetes  vizsgálati  eljárását  lefolytatni
szíveskedjenek.
Cégünk  „A Sarudi Szabadstrand és környezetének turisztikai  infrastruktúra fejlesztése” c.  projekt
megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozások  előzetes vizsgálati  dokumentációját  a
projektgazda:

Kalandpart  Kft.  (székhely és  levelezési  cím:  1194 Budapest,  Kiss  János altábornagy utca  32.;  vezető:
Kücsön Gyula ügyvezető)

meghatalmazása alapján, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1.§ (1)-(5) bekezdései és a 3. sz. melléklet
112. pontja alapján a rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően
készítette el. A projekt keretében tervezett beavatkozások egy település, Sarud területét érintik.

Jelen beruházásnak már volt előzménye a Tisztelt Hatóságnál, hiszen cégünk 2018. június 11-én kérelmezte
az  előzetes  vizsgálati  eljárást  lefolytatását  a  tervezett  fejlesztésre  vonatkozóan.  A  Tisztelt  Hatóság  a
benyújtott  kérelmünket  HE-02/KVTO/03050-1/2018  számon  iktatta.  A  megindított  előzetes  vizsgálati
eljárást sajnos nem lehetett sikeresen lezárni, mert a tervezett fejlesztés által érintett Sarud 026/2 hrsz-en
található Sarud 1A erdőrészletre vonatkozóan erdő engedély nélküli igénybevétele miatt erdészeti hatósági
eljárás volt folyamatban a HE-02/ERDO/4730-1/2018 iktatószámon. Ezen okból kifolyólag cégünk 2018.
június 27-én a HE-02/KVTO/03050-15/2018 számon iktatott  levélben kérte az előzetes vizsgálati  eljárás
szüneteltetését. Mivel a folyamatban lévő erdészeti eljárás 6 hónapon belül nem zárult le, így cégünk nem
kérte a Tisztelt Hatóságtól az előzetes vizsgálati eljárás folytatását. Ennek következtében 6 hónap elteltével a
Tisztelt  Hatóság a HE-02/KVTO/00125-1/2019. Ikt. számú határozatában megszüntette a tárgyi projektre
vonatkozó hatósági eljárást.
2019.02.18-án  a  Heves  Megyei  Kormányhivatal  Egri  Járási  Hivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály  Erdészeti  Osztály  HE-02/ERDO/1470-3/2019.  Ikt.  számú határozatával  lezárta  a  jelen  projekt
keretében tervezett  fejlesztéssel  érintett  Sarud 026/2 hrsz.-ú ingatlanon található Sarud 1A erdőrészletre
vonatkozóan erdő engedély nélküli  igénybevétele miatt  indított  erdészeti  hatósági  eljárást,  így elhárult  a
közvetlen akadály jelen kérelem tárgyát képező fejlesztés előzetes vizsgálati eljárásának lefolytatása elől.



A jelen  kérelemhez  csatolt  dokumentumokban szereplő  műszaki  tartalom két  kis  mértékű változtatástól
eltekintve megegyezik a 2018.  június 11-én beküldött  dokumentumokban szereplő műszaki  tartalommal.
Változások a  Kalandpart  mentett  oldali  fejlesztési  területét  érintették.  Egyrészt  az  „Erdei  kalandpálya,
KNEIPP  sétapark  és  Kutyamegőrző” projektelem  esetében  változott  a  kutyakennelek  mérete  és
elrendezése,  ill.  ide  bekerült  néhány  kiszolgáló  konténeregység.  Emellett  a  kalandpart  mentett  oldali
fejlesztési területén szükség van a jelenlegi víz- és szennyvízhálózat rekonstrukciójára és fejlesztésére.

Az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  kedvező  elbírálásában  bízva  szíves  közreműködésüket  előre  is
megköszönöm.
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