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HATAROZAT

A Lakocsa Koncesszi6s Kft. (1026 Budapest, Pasareti u.46., a tovdbbiakban: Kornyezethaszndl6)
meghatalmazAsa alapiAn az Eco-Green Kcirnyezetv6delmi 6s Innovici6s Kft. (4400 Nyiregyhiza,
MSrtfrok tere 9. vlll707, a tovdbbiakban: Tervez6) 6ltal a t6rgyi Ugyben beny6jtott k6relem 6s el6zetes
vizsg6lati dokument6ci6 alapjdrn lefolytatott el6zetes vizsg6lat lezirisak6nt

megillapitom,

hogy a HHE-Lakocsa fogyUjt6 dllom6s es a HHE-Lakocsa gAzAtado drllomdrs kozOtti gazszAlllt6 vezet6k
l6tesit6s6nek 6s Uzemeltet6s6nek vonatkozSs6ban kornyezetv6delmi enged6lyez6st kizir6 ok nem
mertilt fel, a tervezett tev6kenys6gnek jelent6s kdrnyezeti hatisa nincs, ez6rt k6rnyezeti
hat6svizsg6lati eljiris lefolytat6sa nem sztiks6ges.

Mivel a tervezett tev6kenys6g term6foldet 6rint, a termofold v6delm6rol szolo 2OO7.6vi CXXIX. tOrv6ny
(a tov6bbiakban: Ttut.) I S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a tev6kenyseg term6f6ld v6gleges m6s c6tri
hasznositis6t enged6lyez6 ingatlaniigyi hat6s6gi enged6ly birtokdban kezdhet6 meg. A term6fold-
terulet vdgleges m6s c6l0 hasznositAslt az iglnybev6tel megkezd6se el6tt a Tfut. 12. g -6ban
r6szletezett mel16kletek benyUjt6sdval kezdem6nyezni kell az illetekes ingatlanUgyi hat6sdgndl.

Mivel a tervezett tevekenys6g az OrszAgos Erd6dllom6ny Adattdrban (a tov6bbiakban: Adatt6r)
nyilv6ntartott erd6terUletet 6rint, a tev6kenys6g megkezd6se el6tt az erd6r6l, az erd6 v6delm6rol 6s az
erd6gazd6lkod6sr6l szol6 2009. 6vi XXXV|l. torv6ny (a tov5bbiakban: Evt.) 77-84. g-aiban meghat6rozott
erd6 ig6nybev6teli elj6ris lefolytat6sa sztiks6ges az erd6szeti hat6sdgndl.

A tev6kenys6g b6nyahat6sigi enged6ty birtokiban kezdhetd meg.

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztaly
762'1 P6cs, Papnovelde u. 13-15. fl-) 7602 p6cs, pf .: 412.I +36-72 795-168 tr +36-72795-70o =-l pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu
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A HHE-Lakocsa fogyUjt6 dttom6s es a HHE-Lakocsa
gazatado 6llomds kOzotti gAzszlllito vezet6k
l6tesit6s6nek es Uzemeltet6s6nek el6zetes
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A kiizremfi kdd6 szakhatos6g 6ll6sfoglalisa

A Baranya Megyei Katasztrofav6delmi lgazgatosdg 35200/352-9/2019.61t. szdm0 vizUgyi 6s

vizv6del m i szakhat6s6g i 6l l6sfog lala s6l az al6bbiak szeri nt adta meg :

,,A targyit6mttban etkeszftett e!6zetes vizsgdtati dokumentdcioja alapi1n a tev1kenys6ggel kapcsolatban

kiz6r6 oR nem meriitt fet, a l|tesitesb6l 6s mAk\d6sb6t ielent6s hatdsok nem vdrhatok. A

hatask'runkbe tartozo szakk'rdlsek vonatkoz1seban k6rnyezeti hatdsvizsgdlati eli1rds lefolytatdsdt

nem taftom sziiks6gesnek."
il.

EgYeb rendelkez6sek

Az elj6r6s sor6n a K6rnyezethaszn6lo dltal megfizetett igazgatdsi szolg6ltat6si d'tjon es eljdrdsi illet6ken

felul egyeb elj6r6si koltseg nem merult fel, ezert annak meg6llapitdrs6rol 6s visel6s6r6l a teruleti

kornyezet- 6s term6szetv6delmi hatosigkent elj6ro Baranya Megyei Kormdnyhivatal P6csi Jdr6si

Hivatala (a tovabbiakban: P6csi J6r6si Hivatal) nem rendelkezett.

Jefen d6nt6s ellen, annak k6zl6s6t5l sz6mitott 15 napon belUl - az orszdgos kOrnyezetv6delmi

hatos6gkent elj5ro Pest Megyei Kormdnyhivatalhoz (10'16 Budapest, M6szdros utca 58/a.), mint

m6sodfokrl hatosdghoz cimezve - a P6csi J6rAsi Hivataln6l fellebbez6st lehet el6terjeszteni.

A fettebbez1st az elektronikus ugyinte,z6s 6s a bizatmi szotgttltatdsok 6ltal6nos szab6lyairol szolo 2015.

6vi CCXXI;. t1rueny (E1sztv.) 9 S (, bekezd1sdnek hatatya al6 tartozo agyfelek (ld. gazddlkod6

szervezet, jogi kepviset6) kizarotag etektronikus lton terieszthetik el6. Termdszetes szemdlyek a

feltebbezlst irdsban posfai hton, vagy szem6lyesen is et6terieszthetik, amennyiben a kapcsolattaftds

form6jak6nt nem az E1sztv. szerinti elektronikus utat vdlasztiek. A fellebbez6s e-mail ltjdn nem

terjeszthet6 el6!

Fettebbezni csak jelen d6nt6sre vonatkozoan, tartatmitag azzal k1zvetlentil 6sszefagg6 okbol, illetve csak

jeten d6nt6sb6t k1zvetteni.il adodo jog-vagy erdeks1retemre hivatkozva lehet. A fellebbezest indokolni

kelt. A fettebbez6sben csak otyan 0j tenyre tehet hivatkozni, ametyr1l az els6fok0 elidrasban az ugyfelnek

nem volt tudomdsa, vagy arra 6nhib6ian kivul es6 ok miatt nem hivatkozott.

A szakhat6s6g 6ll6sfoglal6sa ellen on6ll6 jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen diint6s elleni

jogorvoslat keret6ben t6madhat6 meg.

A fellebbezesi eljdr5s igazgat6si szolg6ltat6si dija az els6fok0 hatosdgi eljaras igazgat6si szolg6ltat6si

dij6nak S}oh-a, azaz 125.000 forint, term6szetes szem6lyek, illetve civil szervezetek eset6ben az

els6foku hatosdgi eljardrs igazgat6si szolg6ltatdsi dijdrnak 1oh-a, azaz 2.500 forint, amelyet a Magyar

Alamkincst6rndt vezetett Baranya Megyei Korminyhivatal 10024003-00335649-00000000 sz6m0

e16irdnyzat-felhaszn6ldsi sz6mldra kell- a kOzlem6ny rovatban Ugyiratsz6mra utaldssal- dtutalni.
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Az dtutaldsi megbiz6st (annak hiteles m6solat6t) a Pecsi J6reisi Hivatal r6sz6re meg kell kuldeni. A
befizet6sr6l sz6loi igazol6st a P6csi J6r6si Hivatal elektronikus 0ton is fogadja a
pecs.kornvezetvedelem@baranva.qov.hu e-mail cimen.

INDOKOLAS

A Kdrnyezethaszn6lo meghatalmazdsa alapjdn aTewez6 2019. mdjus 17. napjAn tdrgyi Ugyben el6zetes
vizsg6lati elj6r6s lefolytatdsa irdnti kerelmet nyrijtott be a P6csi Jdrdsi Hivatathoz. K6relm6hez meil6kelte
az altala osszedllitott el6zetes vizsgdlati dokumentdciot (a tov6bbiakban: Dokumentici6).

A Dokumentdcio ossze6llit6s6ban kozremUk0d6 szakert6k - a jogszabAly tartalmi kovetelm6nyeinek
megfelel6 r6szszakteruletek szerinti - szakert6ijogosults6gukat igazolt6k.

A Pecsi J6r5si Hivatal megSllapitotta, hogy a tervezett tev6kenys6g a kOrnyezeti hatdsvizsgalati 6s az
egys6ges k6rnyezethaszn6lati enged6lyezesi elj6rdsr6l sz6lo 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: R.) 3. szdmf mell6klet6nek 95. pontja [,,G62-, k6otaj-, k6otajtermek-, vegyianyag- vagy
geologiai tdrollsra sz6nt sz1n-dioxid 1ramokat szdlllto vezet6k (amennyiben nem tartozik az 1. sz€tm1
mellekletbe)l alapj6n el6zetes vizsg6lat, 6s a P6csi J6rdsi Hivatal dont6set6l fUgg6en k6rnyezeti
hatdsvizsg6lat kOteles.

A Kornyezethaszndl6 a k6relmezett elj6rds6rt a kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hatos6gi
elj6r6sok igazgat6si szolg6ltat6si dijair6l sz6lo 1412015. (111.31.) FM rendetet (a tov6bbiakban: FM
rendelet) 1. sz. mell6klet6nek 35. pontja szerinti 250.000 forint osszegU igazgat6si szolg6ltatdsi dijat a
k6relem beny0jt6s6val egyidej0leg megfizette.

A terUletileg illetekes vizUgyi hat6s6g szakhat6s6gi kdzrem0kOdese6rt az illet6kekr6l sz6t6 1990. 6vi
XClll. tOrveny (a tov6bbiakban: ltv.) mell6klet6nek Xlll. fejezete 1. pontja szerint 5.000 forint osszegU
elj6r6si illeteket kell fizetni. A KOrnyezethaszn6l6 az 5.000 forint illeteket - a P6csi Jdr6si Hivatal
felhivis6ra - megfizette.

A Pecsi J6r6si Hivatal a R. 3. $ (3) bekezd6se 6rtelmOben az elj6r6s megindulds6r6l sz6l6 kOzlem6nyt
2019. mdjus 21. napjAn a hivataldban 6s a honlapjdn kOzz6tette, tov6bb6 a R.3. g (4) bekezdese atapjdn
a vonatkoz6 iratokat - kOzhirre t6tel celjdbol - megkUldte a tervezett tev6kenyseg helye szerint illetekes
telepul6sek (K6t0ifalu, Vdrad, BurIis, Endr6c, Marocsa, OkorAg, Sumony, Magyarmecske, Gitvanfa,
Bogddmindszent, Hegyszentm1fton, Koros, Drdvapiski, Rddfalva, Dravacsepety 6s Dr1vaszerdahety)
jegyz6inek.

A jegyz6k a R. 3. $ (4) bekezd6sben foglalt kotelezetts6gUknek eleget t6ve tdj6koztattdk a P6csi Jdrasi
Hivatalt a kozhirr6 t6tel id6pontj6r6l, hely6r6l, 6s a k6relem 6s mellekleteinek elektronikus p6lddnyaiba
va16 betekint6si lehet6seg m6dj616l is.

A P6csi J6r6si Hivatal - figyelemm el az altalAnos kozigazgat6si rendtart6sr6l szolo 2016. evi CL. torv6ny
(a tov6bbiakban: Akr.) 55. S (1) bekezdes6ben 6s az egyes koz6rdeken alapul6 k6nyszerit6 indok
alapj6n eljdro szakhatosdgok kijeloleserol szolo53112017. (X11.29.) Korm. rendetet'1. g-ban, vatamintaz
1. sz. mell6klet 9 pontjAban foglaltakra - a kornyezetv6delmi es term6szetv6delmi hatosdgi es

Kornyezetv6delmi es Termeszetv6delmi Fooszt6ly
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igazgat6sifeladatokat eil6to szervek kijelol6s6rol szolo 71t2015. (lll. 30.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:

Kr.) 2g. g (3) bekezd6s, valamint az 5. mell6klet ll. tdbl6zat 3. pontja alapjdrn a vizUgyi 6s vizv5delmi

szakk6rd6sekben a terUletileg illet6kes vizugyi hatosdgot szakhatosdgk6nt megkereste

A Baranya Megyei Katasztrofav1detmi lgazgatosdg a 35200/352-9/2T9.eft. szdmU vizUgyi es

vizv6delmi szakhat6s6gi drlldsfoglal6sdt a rendelkez6 r6sz szerint megadta, 6s azt az a16bbiak szerint

indokolta:

,,Az Osztitty atargyi [)gyben 2416-6/2019. szdmon 2019. mdius 23. napjdn megkereste az lgazgatos1got

szakhatosdgi dlllsfoglalas megaditsa c6li6bol'

Az egyes k6z6rdeken ataputo k6nyszerit6 indok alapjdn etiitro szakhatosdgok kiiel)l4serol szolo

Sg1/2017. (Xtt.2g.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezddse 6s az 1. mell6klet 9. tdbl1zat 2. es 3. pontia

atapj1n az el1zetes vizsg6lati, kornyezeti hatdsvizsgittati, egysdges kOrnyezethaszndlati engedelyez'si

hatos1gi etj(trasban vizv6detmi szakhatosilgi hatdsklrben vizsgdlandl szakk6rd6s annak elbir6l6sa,

hogy a tev6kenys6g kapcsdn a fetszini 6s fetszin atatti vizek min6s6ge, mennyis6ge v6delm6re 6s

6ttapotrom!6s6ra vonatkoz6 jogszabdtyban, itletve hatdrozatban meghat1rozott el6irdsok

6rv6nyesithet6k-e. Vizgazddtkoddsi szakhatosdtgi hatasklrben vizsg6land6 szakkerdes annak elbirdl6sa,

hogy a tevekenys,g vizeltdt€tsa, a ketetkez6 csapad6k- 6s szennyviz elvezetdse, valamint a szennyviz

tisztitilsa biztositott-e, vizb'zis v6d6teruletere, v6d6idomdra, jogszab6lyban, illetve hatitrozatban

meghat1rozott el6irttsok erv1nyeslthet1k-e, tovdbba annak elbirdl€tsa, hogy a tev1kenyseg az 6rviz 6s a

jeg tevonutasiua, a mederfenntartdsra milyen hat1st gyakorol.

A szakhatos1gi megkeres1s mettektetek6nt megki.ild1tt dokumentitcio alapi1n az al6bbiakat dllapltottam

meg:

A K1rnyezethaszn1lo a HHE-Lakocsa f6gy1jfi 6ttom6s es a HHE-Lakocsa gdzdtado 1llomds k6z0tt

g6zsz6tlto vezet1k epitlset 6s azemeltetes6t tervezi, metynek hossza 41,4 km. A tervezett vezet'k

nyomvonala K6t(tjfatu, Vitrad, Birus, Endr6c, Marocsa, Okordg, Sumony, Magyarmecske, Gilvdnfa,

Bogadmindszent, Hegyszentmtuton, Koros, Dr{vapiski, Rddfalva, Drdvacsepely es Dr(tvaszerdahely

tetepill6sek kOzigazgatdsi teriilet6t 6rintik.

A tervezett vezet6k vfzfoty1sokat, csatorndkat keresztez, metyek helyrajzi sz1mai a kovetkez6k: Vdrad

ki)tterutet:011/3 kivett vizittt1s); Endr6c kiilteri.itet:029/1 (kivett Gy1ngy6s-patak); Okordg k1lteralet:

0108 (kivett Fekete-viz), 017 (kivett 6kor-k6z-csatorna), 021 (kivett Okor-kOz-csatorna); Magyarmecske

katteri)tet: 076 (kivett csatorna),045 (kivett csatorna); Gilvdnfa kulbralet:0115 (kivett P6csi-viz);

Bogttdmindszent kutterutet: 047 (kivett Bogdd-szitrito arok); Hegyszentmdrton killterulet: 054/1 (kivett

vizfotyas); Koros klilterutet: 046 (kivett Pecsi-viz),014 (kivett P6csi-viz).

Az epitls sor6n az epitesi 6s telepi)t6si szilitrd hulladekok gyajEs1re gyajftedenyzet keral kihelyez6sre,

a vesz6lyes hulad6kok gyfijt6se pedig z1rt ed1nyzetben tdrt1nik. A hullad6kok szakc1gnek keriilnek

atadilsra hasznosit(ts 6s 1utatmattanitds celjabot. A ketetkez6 tetepal1si foly6kony hulladek gyAj6se ac6l

tarototartalyban t6rt6nik, majd a hetyi engedettyet rendetkez6 atvdllalkozoval szdllitatilk a legk6zelebbi

szennyviztelepre.

A letes0t6 gdtzszdttit6 vezet6k nyomvonala a felszin atatti viz 6tlapot6nak 6rz1kenysege szemponti^b6l

6rz6keny felszin atatti vizminos6g-v1delmi teruteteket 6rint. A terItet erzekenys6gi besoroliisa a felszin

atatti vizek vedetmer6l szoto 219/2004. (Vtt. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: FAVr.) 7 S ()
bekezdlse 6rtetm6ben a miniszter altal jovahagyott 1: 100 000 m6retar6ny0 orszdgos 1rzekenysegi

t6rk6p alapjan ker1lt meghat1rozdsra.
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A letesitm6ny uzemel6 vagy tavlati ivovizbazisok, 6svany- ds gyogyvizhasznosit1st szotgalo
vizkiv€teleket nem 6rint, fgy a tevdkenys1g v6gzes6vet vizbdzis ved6teratet1nek jogszabillyban vagy
hat6sagi hatdrozatban el6frt k)vetelmenyeit nem s6rtik.
A kialakitas, ilzemel1s emellett az 6rviz 6s jeg levonuldsAra, a mederfenntart6sra nem gyakorot hat1st
illetve itt ez nem 6rtelmezhet6.

Osszess6g6ben a fetszlni 6s fetszin alatti vizek min6sege 6s mennyisege v1detmere jogszabatyban,
illetve hatiirozatban meghat1rozott el1irasok ervenyesutnek. A rendelkez1semre 6llo k,retem 6s a
mel16kletek6nt benyljtott el6zetes vizsgdlati dokumentdcio 6rdemi vizsg6tatat k6vet6en a fenti

iellemz6ket figyelembe v6ve a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint dont;ttem.
Jelen szakhatos6tgi 6ll6sfoglal6st az dltaliinos kOzigazgatdsi rendtaftSsrol szolo 2016.6vi CL. t6rv6ny (a

tov6bbiakban: Akr.) 55. g-a (1), (2), (3) es (5) bekezd1se atapjiln adtam.
A szakhatosdgi 6ll6sfoglal6ts elleni 1ndllo fellebbez1s tehet6segdt az Akr. SS S @ bekezdlse zdrja ki.

Az lgazgatosdg hat6skdr6t a vfzgazdillkoddsrol sz6lo 1995. 6vi LVtt. tlrueny 28. S (l) bekezd1se, a
vizugyi igazgatdsi es a vizagyi, valamint a vlzv1delmi hatositgi feladatokat ellStto szervek kijel6t6ser6t
sz6l6 223/2014. (1X.4.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Korm. rendelet) 10. S (1) es (3) bekezd1se 6s a
vizgazdllkoditsi hatos6gijogkor gyakorl1sdrol sz6to 72/1996. (V.22.) Korm. rendelef 7 g (1) bekezdlse,
illet1kessdg6t a Korm. rendelet 10 S @ bekezddse, valamint a 2. szdrm1 mettektet S. pontja 1ltapftja
meg."

A P6csi J6risi Hivatal a R. 1 S (6b) bekezd6se alapj6n, figyelemmel az Akr.25. S (1) bekezdes b)
pontjdra, a2416-412019. Ugyiratsz1muv6gz6s6ben megkereste a Baksai Kozos Onkorm6nyzati Hivatal
Jegyzojet, a Cs6nyoszr6i Kdz0s Onkorm6nyzati Hivatal Jegyzojet, a Hiricsi KOz6s Onkorm6nyzati Hivatal
Jegyz6iet, a Sellyei KozOs Onkormdnyzati Hivatal Jegyzoj6t, a Kov6cshidai Kozos Onkorm6nyzati
Hivatal Jegyzoj6t, a K6trijfalui Kozos Onkormdnyzati Hivatal Jegyzoj6t, a Ki16lyegyhdrzai Koz6s
Onkormdnyzati Hivatal Jegyz6jet, a Di6sviszl6i KOzOs Onkormdnyzati Hivatal Jegyzojet, valamint a
Hark6nyi KOzOs Onkorm6nyzati Hivatal Jegyzoj6t. A P6csi Jdr6si Hivatal a megkeres6s szerint a
jegyz6kt6l kerte, hogy adj6k meg az ara vonatkoz6 - rendelkez6s6re dll6 - adatokat, hogy a tev6kenys6g
osszhangban van-e a helyi kOrnyezet- 6s term6szetv6delemmel kapcsolatos 6nkorm6nyzati
szab6lyozdssal, valamint a telepUlesrendez6si eszkdzdkkel. A P6csi J5rAsi Hivatal a R. 1 S (6c)
bekezd6se alapj6n felhlvta a jegyz6k figyelm6t arra is, hogy mellekelheti a tervezett tev6kenyseggel
kapcsolatos v6lem6nyUket is.

A K6trljfalui K0z6s Onkorm6nyzati Hivatal Jegyzdje aKF\T-7212019. ugysz6m0 v6taszlevet6ben a helyi
k6rnyezet- 6s term6szetv6delem vonatkozds6ban megdllapltotta, hogy a tervezett tev6kenys6g
Osszhangban van a telepUl6s rendez6si tervevel, tovirbbd nem 6rint helyi jelent6segii v6dett term6szeti
terUletet.

A jegyz6 a fenti nyilatkozatdt az alabbi Onkormdnyzati rendelek vizsg6lat6t kOvet6en adta meg:
- K6ttijfalu kozseg Onkormdnyzat Kepvisel6testUletenek a helyi 6pitesi szabAlyzatrol szo16 m6dositott

712006. (lV. 1.) sz6m0;

- Ket[jfalu kozseg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testUlet6nek a helyi jelent6s6grli v6dett term6szeti
terUletek vedettsegenek fenntartdsdr6l sz6lo 11t2007. (Xll. 3.) szdm(,

- V6rad kOzseg Onkorm6nyzat K6pvisel6testUlet6nek a helyi epitesi szabAlyzatrol sz6lo m6dositott
6/2006. (lV. 01.) sz6m[;

- BUrUs kOzseg Onkormdnyzat K6pvisel6-testUlet6nek a helyi 6pitesi szabillyzatr6l sz6to m6dositott

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Fcioszt6ly
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6/2006. (lV. 01.) sz6mU;

- Endr6c k6zs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6testUlet6nek a helyi 6pit6si szabAlyzatrol szolo modositott

6/2005. (Vlll. 22.) szdmu

onkorm5nyzati rendelet

A Kirdrlyegyh6zai K6z0s Onkormanyzati Hivatal Jegyz6je a Kll507-712019. sz6rm0 vdlaszlevel6ben az

a16bbiakat nyi latkozta:

,,...a tev1kenyseg 1sszhangban van Sumony K6zs6gi Onkormanyzat a helyi epit6si szabdlyzatrol szol6

4hggg. (lV. 29.) rendetet k1rnyezet- 6s term6szetv1delemmel kapcsolatos szabdlyozdsokkal 6s a

tel e p u I 6 s re n d e z 6 si e sz k6z) kke 1. "

A Kov6cshidai K6zos Onkormdnyzati Hivatal Jegyzoje a KOH121712019. sz6m[ v6laszlevel6ben az

a16bbi t6jekoztat6st adta:

,,A HHE-Lakocsa f6gy0jt6 illtomds 6s a HHE-Lakocsa gazdtado 1llomits kdzdtti gdzszallito vezet6k

t6tesit6s6nek 6s tjzemettet6s6nek el6zetes vizsgdtati eljdr6sa ugyeben megktilddtt vizsg1lati

dokumentdci6 szerinti tervezett tevekenysdg Drdvacsepely 6s Drdvapiski kdzs6gek eset1ben a helyi

tetepljt1srendez1si eszk6z6kkel, vatamint a helyi k1rnyezet- 6s term1szetv6delemmel kapcsolatos

6nkormiinyzati szabdtyozdssal, ttltal6tnos el6irdsokkal 6sszhangban van."

A Hiricsi K0z6s Onkorm6nyzati Hivatal Jegyzoje a KOH|2275-212019. sz6m0 v6gz6s6ben az aldbbiakat

nyilatkozta:

,,A rendelkez6semre atlo iratanyag 6ttekint6s6t k1vet6en megallapltottam, hogy a l6tesitm6ny megfelel

helyi szab1lyozdsnak."

A Baksai KozOs Onkormdnyzati Hivatal Jegyzoje a BOG/132-312019. sz6m0 v6gz6s6ben az aldbbiakat

nyilatkozta:

'Az irata nyag szerinti helyszi nek:

Bogitdmindszent kiitteri)let: 077 hrsz., 078 hrsz., 081 hrsz., 047 hrsz., 083/4 hrsz., 083/3 hrsz., 084/2

hrsz..084/3 hrsz.,055 hrsz.,050 hrsz.,040 hrsz.,030/7 hrsz.,030/2 hrsz.,030/13 hrsz.,6s 034/2 hrsz.,

valamint

Hegyszentmilfton klfteriilet 029/4 hrsz., 030 hrsz., 031/2 hrsz., 031/1 hrsz., 034 hrsz., 037/1 hrsz., 054/1

hrsz., 6s 046/1 hrsz.

nem min1sutnek helyi jetentosegA vedett teruletnek, a megvat6sulo tev6kenys6g sem Bogddmindszent

k6zs6g hetyi 6nkormttnyzati rendetet1ben sern Hegyszentmitrton k1zseg helyi 6nkormdnyzati

rendetet6ben meghatdrozott kdrnyezet- 6s termeszetvedelmi kdvetelm6nyeket nem seft,

telepii16srendezdsi tervekkel nem ellent1tes."

A Sellyei Kozos Onkorm6nyzati Hivatal Jegyzoje a KOH\276-312019. sz6mI vdlaszlevel6ben az al6bbi

tijekoztat6st adta.

- Marocsa K6zs6g Onkormdnyzata Kepviset6-test[itet1nek a helyiepftlsi szabdlyzatrol 6s szab6lyozitsi

tervr6l szoto egys6ges szerkezetbe fogtalva a 9/2016. (Vl: 29.) szamu )nkorm1nyzati rendelet

(tovabbiakban: HESZ) IV: Fejezet 18. S, 19. S, 20 S illetve 21. $-aiban foglaltak betaft*sa kOtelez6.

Kornyezetv6delmi 6s Termeszetvedelmi Foosztdtly

7621 Pecs, Papnovelde u. 13-15. :1r:7602 P6cs, Pf.: 412.
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- Marocsa K1zseg Onkormdnyzata K6pvisel6lestutet6nek a tdrgyi tev6kenys6gget, valamint a
k6rd6ses f1ldreszletekre vonatkoz6an a HESZ-en kival nincs otyan k1rnyezet- 6s termlszetv1detmi
rendelete, ami tilto rendelkez6st taftalmazna, ez6ft a Kdrnyezethasznalo tev6kenys6g6nek a
rendelettel valo 6sszhangjat vizsgalni nem 6ll modunkban.

- Okordg Kdzseg Onkormanyzata Kepviset6-testatet1nek a tdrgyi tevdkenysdggel, vatamint a k6rd6ses
foldr6szletekre vonatkoz6an nincs otyan k1rnyezet- 6s term6szetv6detmi rendelete, ami titto
rendelkez6st tartalmazna, ezdrt a Kornyezethaszn6lo tevekenyseg1nek a rendelettet vato osszhangjiilt
vizsgdlni nem 6ll modunkban."

A HarkSnyi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal Jegyzdje a Dl151-512019. sz6m0 v6gz6s6ben az alibbiakat
nyilatkozta:

,,Drdvaszerdahely Kdzseg Onkormdnyzatdnak nincs jelenteg hat1tyos epitlsi szabillyzata, szab1tyoz1si
terve, valamint a helyi jelentlseg1 brm1szetv6delmi teraletekre, a term1szet 6s k1rnyezetv6detmi
k1vete I m 6 n ye ket sz a b 6 lyo z o 6 n ko rm 6 n yz ati re n d e I ete. "

A Cs6nyoszr6i KOzos Onkorm6nyzati Hivatal Jegyz6je a 81012019. szdmu v6gz6s6ben az aldbbiakat
nyilatkozta:

,,...a tervezett beruhAzds a helyi 6pftes1gyi kovetelm1nyeknek megfetel, a hetyi teteplt1srendez1si
tervvel 1sszhangban van, helyi jelent6s1gfi vAdett term6szeti terutetet nem 6rint, a k,rnyezet- 6s
term6szetv6delmi k1vetelmenyeknek megfelel"

A Diosviszl6i KOzOs Onkorm6nyzati Hivatal Jegyzoje a Rad128412019. szam0 v6laszlevel6ben az
a16bbiakat nyi latkozta:

,,... a tev6kenys6g nem 6rint helyi jelent6s6gfi termeszetvedetmi teriitetet, nem utkozik Rddfatva
telepales helyi rendez6si tervebe, 6sszhangban van a tev6kenys6g a hetyi kornyezet- ds
term6szetvedelemmel kapcsolatos 6nkormdnyzati szabdlyozlssal."

A P6csi Jirisi Hivatal a Dokumenticiot Sttanulm6nyozva a k6vetkez6ket illapitotta meg:

. A tev6kenys6g c6lja 6s jellemz6i:
A K6rnyezethaszndl6 a HHE-Lakocsa F6gyfijto 6llomds 6s a HHE-Lakocsa gAzfutad6 dllom6s kOzott
gaz-szAllltovezet6k eplteset 6s Uzemeltet6s6t kiv6nja megval6sitani kb. 41,4 km hossz0s6gu
szaKaszon.

o Tervezett tev6kenys6g l6tesitm6nyei:
Vezet6k 6pit6se: a tervezett HHE-Lakocsa FogyUjt6 6llom6s es a HHE-Lakocsa gAzAtado 5llomds
kdzott:

- hossz: -41,4 km

- 6tm6r6: DN200

- nyom6s: PN100

Szakaszol6 dllomds ki6pit6se: Gilvdnfa
. A tervezett tev6kenys6g megkezd6s6nek ideje, helye 6s terUletig6nye:

- A beruhdz6s tervezett id6szaka: 2019. llt-lv. negyed6v
- A kivitelez6s tervezett id6tartama: kb. 6 honap

Kornyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly
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- A tervezett vezet6k nyomvonala Ket0jfalu, V6rad, BUrUs, Endroc, Marocsa, Okor6rg, Sumony,

Magyarmecske, Gilvdnfa, Bog6dmindszent, Hegyszentmdrton, Koros, Dr6vapiski, Rddfalva,

Dr6vacsepely 6s Dr6vaszerdahely telepUl6sek kdzigazgatAsi terUletet 6rintik.

Term6szet- 6s tAjv6delmi szempontb6l megillapithato:

- A beruhdzdssal 6rintett ingatlanok nem 6rintenek v6dett term6szeti terUletet, Natura 2000 terUletet'

barlang felszini v6d60vezetet, tdrjk6pvedelmi szempontbol kiemelten kezelend6 terUletet'

- A P6csi J6rr6si Hivatal a tervezett tev6kenys6g hat6sait megbecsUlte 6s meg6llapitotta, hogy az

nem ellent6tes a term6szetv6delem 6rdekeivel.

- A Pecsi J6rdsi Hivatal a Dokumentdcioban foglaltakat term6szet- es t6jvedelmi szempontbol a

term6szet v6delm6r6l sz6l6 1996. 6vi Llll. torveny, 6s az eur6pai k0zOssegi jelentosegti

term6szetv6delmi rendeltet6sfi terUletekr6l szol6 27512004, (X. 8.) Korm. rendelet

rendelkez6sei nek figyelembev6tel6vel vizsg6lta.

Zaiv6delmi szempontbol meg6llap ithato:

- A Dokument6cioban rogzitettek alapjdn megdllapithato, hogy az 6pltesi kivitelez6si

tev6kenys6gbol sz6rmaz6 zlkiboesdt6s m6rt6ke a megengedett zajterhelesi hat6r6rt6keket

vdrhat6an nem haladja meg.

- Az Uzemel6si id6szakban v6rhato zajkibocs6tds merteke a Dokumentdcioban foglaltak alapjin a

megengedett zajterhelesi hat6rertekeket nem haladja meg, a zajvedelmi hatdsterUlet nem 6rint

v6dend6 terUletet, epgletet, helyiseget, igy az Uzemeltet6 r6sz6re zajkibocs6tdtsi hatdrert6k

meg6rllapitdrsa nem szUks6ges.

- A fentiek alapj6n meg6llapithato, hogy a tervezett l6tesitm6ny l6tesit6s6vel, Uzemel6s6vel

kapcsolatban zajv6delmi szempontbol kizAr6 ok nem merUlt fel, jelent6s kdrnyezeti hat6s

megfele16 int6zked6sekkel megel6zhet6.

- A zajvedelmi szakdgi javaslat kialakitAsa a kOrnyezeti zaj 6s rezg6s elleni v6delem egyes

szab6lyairol sz6l6 28412007. (X. 29.) Korm. rendelet 6s a kOrnyezeti zaj- 6s rezg6sterhel6si

hat6rertekek meg6llapit6s5rolszolo 2712008. (Xll. 3.) KvVM-EUM egyUttes rendelet alapj6n tdrtent.

Leveg6tisztas6g-v6delmi szempontb6l megdllapithato:

- A Dokumentdci6ban szerepeltetett m(szaki tartalommal tervezett gd.zszf,llito vezet6k letesitese 6s

Uzemel6se sorin jelent6s levegoterhel6s nem vdrhat6, a levegoterheltsegi szint hat6r6rtekeir6l 6s

a hetyhez k6t6tt l6gszennyez6 pontforrisok kibocsdrt6si hat6rertekeirol szolo 412011. (l' 14.) VM

rendelet 1. melleklet6ben meghat6rozott leveg6min6s6gi hat6r6rtekeket meghalado

l6gszennyezettseg nem alakulhat ki.

- A leveg6tisztas5g-v6delmi kdvetelm6nyeket a leveg6 v6delm6r6l szolo 306/2010. (Xll. 23.) Korm.

rendelet rendelkez6seinek figyelembev6tel6vel vizsg6lta a P6csi J6r6si Hivatal.

Hullad6kgazdilkod6si szempontb6l meg6llapithato:

- A letesit6s 6s az Uzemel€s sor6n keletkez6, a hulladekrol sz6lo 2012. evi CLXXXV. t6rveny (a

tovdbbiakban: Ht.)hatdlya alAlartozo hullad6kok el6lrdsoknak megfelel6 kezel6se biztosithato'

- A Pecsi J6rdsi Hivatal a hulladekgazd6lkod6si szak6gi v6lem6ny kialakit6sa sordn a Ht.

rendelkez6seit vette figyelembe.

,.,T"J:::3'#ff J:J":"'J:',Iff :iY?::',li::351'li,'
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. Kdzeg6szs6gi,igyi szempontbol meg6llapithat6:

A tervezett tev6kenys6g megvalosit6sdval kapcsolatban k6zeg6szs6gUgyi szempontb6l kizAro ok
nem merUlt fel.

- A P6csiJ6rdsi Hivatal a kozeg6szs6gUgyi szakk6rd6seket a Kr. 28. S (1) bekezd6s, vatamint az 5.

melleklet l. t6bliizat6nak 3. pontjdban fogtattak atapj6n vizsg6tta.

0 riiks6gv6del m i szem po ntb6l megdrt la p ithato :

- A tervezett munk6k mtieml6ket, mUeml6ki teruletet, r6g6szeti lel6helyet vagy r6geszeti v6d6ovezet
terUlet6t nem 6rintik.

- Mindemellett a kultur6lis 6roks6g v6delmer6l szolo 2001. evi LXIV. torveny 24. g-a alapj6n a p6csi

J6r6si Hivatal felhivja a Kornyezethaszndlo figyelmet, hogy a r6g6szeti eml6kek 6s leletek
el6kerUl6se eset6ben tdrekedni kella r6g6szeti6rokseg elemeinek helyszini meg6rz6s6re.

- Ha r6g6szeti feltdrris eset6n kivUl r6g6szeti emlek, illet6leg lelet kerUl el6, a felfedez6 (a munka
felel6s vezetoje) kOteles a tev6kenys6get azonnal abbahagyni, es az illet6kes muzeum (Janus
Pannonius M0zeum, 7621 Pecs, Kdptalan u. 5.) nyilatkozatAnak k6zhezv6tel6ig szUneteltetni, 6s a
helyszin 6s a lelet 6rz6s6r6l - a felel6s 6rz1s szabAlyai szerint - a jegyzo, illetekes m[zeum, vagy a
hatosdg int6zkedeseig gondoskodni.

- Az eml6ket vagy leletet az illet6kes telepUlesi 6nkormdnyzat jegyzdjenek haladektalanul be kell
jelenteni. E kdtelezetts6g a felfedez6t, az ingatlan tulajdonos6t, az 6pittet6t es a kivitetez6t
egyar6nt terheli.

- A P6csi Jdr5si Hivatal az or0ks6gv6delmi szakk6rd6seket a Kr. 28. S (1) bekezdes, valamint az 5.

mell6klet L tAblAzat€nak 4. pontj6ban foglattak atapjdn vizsg6tta.

Talajv6delmi szempontb6l megdllapithato:

- A tervezett tev6kenys6g kivitelez6se, Uzemeltet6se es majdani felsz5moldsa mezogazdas6gi
terUleteket is 6rint. Az epit6s, Uzemel6s 6s a tev6kenyseg befejez6s6re vonatkoz6an az 6rintett
terUletek ingatlanUgyi eljdr6saiban az effe vonatkoz6 rendelkez6seket a talajvedelmi hat6sdg
megtette. A tervezett tev6kenys6g a felszini 6s felszln alatti vizeket nem vesz6lyezteti, term6foldon
hulladek nem marad. Esetleges havaria eset6n hatos5gunk a rendelkez6 r6szben el6irtak szerint
halad6ktalanul 6rtesit6st kap. A tervezett tev6kenys6g az elozetes tanulm6ny alapj6n az 6rintett 6s
kornyez6 mez6gazdasagiterUletek min6s6g6re nem gyakorol kedvez6tlen hat6st.

- A tervezett tev6kenys6g az el6zetes tanulm6ny alapjdn az 6rintett 6s k6rnyez6 mez6gazdasdgi
terUletek min6s6g6re nem gyakorol kedvez6tlen hatdst.

- Az al6bbi felt6telek marad6ktalan betartSsa biztositja a talajvedelmi kovetelmenyek 6rv6nyre
juttatAsdt:

- A tervezett tev6kenyseget 0gy kell megval6sitani, Uzemeltetni 6s majdan felsz6molni, hogy a
kornyez6 term6fold0n a talajved6 gazdiilkod6s feltetelei ne romoljanak, a kornyezo term6foldek
min6s6g6ben kdr ne keletkezzen.

- A mellekelt tervdokument6ci6 technol6giai e16ir6sait marad6ktalanul be kell tartanr.

- Term6foldon hulladekot lerakni, t6rolni tilos.

- A term6fold min6s6g6t vesz6lyeztet6 esem6nyt (havdria) a talajvedelmi hatosdg resz6re
halad6ktalanul be kell jelenteni.

- A P6csi J6r6si Hivatal a talajvedelmi szakkdrd6seket a Ttut.43. S (1)(3) es 48. S (1) bekezd6se
foglaltak alapj6n vizsg6lta.

Kdrnyezetvedelmi 6s Termeszetvedelmi Fooszt6ly
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Erd6v6delmi szempontbol meg6llapithato.

- A tervezett tev6kenys€g, az Adattdrban nyilvdntartott erdoterUlet 6rinti:

k6zs6g hrsz.
erd6r6szleU erd69azdilkod5si tev6kenys6get

kdzvetlen ii I szolgilo f6ldterUlet

Hegyszentmdrton 037l1 1D

Mivel a tervezett tev6kenys6g erd6terUletet 6rint, a tev6kenys6g megkezd6se el6tt az Evt. 77-84'

g-aiban meghatArozott erd6 ig6nybeveteli elj6r6s lefolytatdrsa szUks6ges az erd6szeti hatosignal.

Amennyiben a tev6kenyseg 6rvenyes ig6nybev6teli enged6ly birtok6ban tOrtenik, ugy az a

k6rnyez6 erd6kre kdros hatdst nem gyakorol. Ennek hi6ny6ban a tev6kenyseg engedely n6lkUli

igenybevetelnek min6sUl.

Az Evt.77. S (1) bekezd6s c) pontja szerint azerd6 ig6nybev6tel6nek min6sUlaz erd6 termel6sb6l

val6 id6leges kivondsdv al 1616letesitmeny elhelyez6se vagy tev6kenyseg gyakorl6sa

Az igenybev6tel engedelyezhet6, amennyiben az enged6lyezhet6seg aldrbbi - az Evt.-ben,

valamint az egyes erd6szeti hat6s6gi eljirdrsok, bejelentesek, valamint hatos6gi nyilvintart6sok

eljdr6rsi szab6lyair6l sz6l6 43312017. (X11.21.) Korm. rendeletben (a tovdrbbiakban: Korm.r.) foglalt -

feltetelei fenndllnak:

A Korm.r. 11. S (1) bekezdese szerint, az erd6 igenybev6tel1nek engedelyezes irdnti kdrelemhez

csatolnikell:

a) az Adattitr a tervezett igdnybev1tel enged6tyez6se kapcsitn felmeru16 modosititsdhoz

szrks6ges 18. S 0) 6s (2) bekezd1se szerintidokumentumokat,

b) az ingattan-nyilvdntartdsi c6lu f6ldmer6si 6s tdrk6p1szeti tev6kenys6g reszletes szabdlyair6l

szoto 25/2013. (tV. 16.) VM rendelet szerint elk1szltett v1ltozitsi vdzraizot 6s teruletkimutat6st,

illetve abban az esetben, ha az ig6nybev1tel teljes fdldrdszletet vagy telies alreszletet 6rint, a

tervezett ig6nybev1tet hatdrainak es f1td-, illetve alr1szletenk6nti teriiletenek megiel0l6set, az

1lpmi ingatlan-nyilvdntartdsi terk1pi adatbdtzisbot kiadott 30 napndt nem r6gebbi masolaton

feltuntetve,

c) az erd1talaj 400 m2-t meghatado be6pitese esef6n

ca) az igenybevett erd6teriiletet is mag1ba foglalo humuszgazd1lkod1si talaiv6delmi tervet vagy

cb) a humuszos term6r6teg fettdr*sitt r1gzit6 jegyz6k1nyvet, valamint az abban rdgzitett

eredm1nyek f1ggvenyeben a humuszos term6r6teg mentes6re 6s felhasznAl4ts6ra vonatkoz6

Ieirdst,

d) az id6teges, valamint a rendeltet1sszer1 hasznittatot akaddlyozo igenybevetel esetdben a

teriilet 1jraerdositesre valo atkatmassd t6tele 6rdek6ben tervezett tev6kenys6gek leirdsdt,

e) a k1rnyezeti hat€tsok jetent1sdg1nek vizsgdtlatdra szolgalo - a Khvr.-ben meghatdrozott -
adattapot, ha az engedelyez6si etjards a Khvr. 3. szttmI mell6kleteben meghatdrozott olyan

tev6kenys6g megkezd6s6t vagy folytatdsdt szolgdlia, amely a Khvr.-ben meghatdrozott

ktisz1bdrt6ket nem 6ri et, vagy a tevdkenys1gre a Khvr.-ben meg6llapitott felt1tel nem telies1l.

A Korm.r. 11. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben az erdo ig6nybev6tel6nek enged6lyez6se ir6nti

k6relemben

a) pontosan meg ketl hatdrozni a tervezett igdnybev1tel Evt. 78. S 0) bekezd1se szerinti

k1zdrdekket valo Osszhangjat, es ala kell tdm asztan i a n nak i ndokoltsdg itt, valamint

KOrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly
7621 Pecs, Papndvelde u. 13-1 5. t'! 7602 P6cs, Pf.: 412.
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b) - az Evt. 41. $ (2) bekezdls c) pontjanak figyetembev6tel|vet - meg kett jetotni a fakitermeles
v6g re h ajtasdt n a k te rv e z ett 6v6t.

A Korm.r. 11. S (3) bekezd6se szerint id1leges igenybevetet 6s a rendettet'sszer1 hasznatatot
akadalyozo igenybevetel 6t evn6l rovidebb id6tartam(t fenndttdsa eset6ben a k1retmez6nek meq
kell adnia az igenybev6teltervezett kezd6 6s vegs6 napj6t.
A Korm.r. 11. S (4) bekezdese szerint, az (1)-(3) bekezd6sben fogtattakat az Evt. BS. g szerinti
fennmaraddsi enged6ly k6relem eset6ben is alkalmazni kett.

A Korm.r. 11. S (5) bekezd6se szerint, ha az adott terslgben az erd6 cs6kken6s6nek titatm6r6t
jogszabdly kifejezetten nem rendelkezik, a csereerd6sitlst
a) nemzetgazdasdgi szempontbol kiemelt jelentlseg1 beruhdzdssat 6sszefiigg6, a Kormdny 6ltal
rendeletben meghat€trozott erdl igenybeveteli tigyek eset6ben az orszdg teruteten betut,
b) az a) pontba nem tartoz6 esetekben az erd6tervezesi korzet teriltet1n b1rmety arra alkalmas
f1ldte ru I ete n veg re Ie het h ajta n i.

A Korm.r. 11. S (6) bekezd6se szerint, ez Evt.83/A S szerinti igenybev1tet engedetyez1se ir1nti
kdrelemhez - a (7) bekezddsben foglalt kiv6tellel - csatotni kell:
a) a letesitm1ny l4tesitesi engedelyet,

b) az igenybevetellel 6rinteft ingatlan tulajdonos1nak kdzokiratba vagy tetjes bizonyito erej6
mag6nokiratba foglalt, az igenybevetelhez valo hozz6j6rul6s6t 6s
c) az ingatlan-nyilvdntaft1si cdl1 fdldm6r6si 6s t6rkep1szeti tev1kenyseg r6sztetes szabatyairot
szol6 25/2013. (lV. 16.) VM rendelet szerint elkdszltett v6ltozdsi vazrajzot 6s terutet-kimutat1st,
vagy kOzm fivek eset6 n k6zm fiterkepet.

A Korm.r. 11. S (7) szerint, az Evt. hatdlybal6p6se el6tt legal1bb 20 6wet korabban elhetyezett
burkolt 0t, villamos vezet6k, gdzvezetek, tdvk1zl6- vagy mds kOzm1vezet6k, ittetve nyitvilntaftott
m1emEki 6ftek esetdben - enged6ly hidnyitban - a (6) bekezd1s b) 6s c) pontja szerinti
doku me ntu mokat elege n d6 csatol n i.

Az Evt. 78. S (1) bekezd6se szerint erd6t igenybe venni - a (3) 6s (4) bekezd1sben fogtattak
kivetel€vel- csak kiv6teles esetben, a k1zerdekket 6sszhangban tehet.

Az Evt. 79. S (3) bekezd6se szerint az erd6 igenybev1tete irdnti k6relemhez csatolni keil a
tulaidonos 6s az ingatlan-nyilv1ntaftasba bejegyzett vagyonkezet6i, itletve haszonllvezeti jog

iogosultja hozzdjdrulas1t, vagy az igdnybevetel c1ljdra vonatkozo, mdts jogcimen fenn6tt6
re n de I ke z6 si jog ot ig azol o o ki ratot.

Az Evt. 79. $ (3a) bekezd6se szerint az erdd ig6nybevetete irlnti k6retemhez 6rintettseg eset6n
csatolni kell a csereerd6sit6sre tervezett terulet megjel6l6s6t 6s az erintett ingailan tutajdonos1nak
6s az ingatlan-nyilvantart(tsba bejegyzett vagyonkezel6i, illetve haszon6lvezeti jog jogosuttjanak
erd6telepiteshez adott, kdzokiratba vagy teljes bizonyito erej1 magdnokiratba foglalt hozzajilrulo
nyilatkozatdt.

Az Evt. 78. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a kivitelez6s erd6teruleten csak az ig6nybev6teli elj6rist
lezAro jogeros enged6ly birtok6ban kezdhet6 meg.

A Pecsi Jdr6si Hivatal felhivja a Kornyezethaszn6lo figyelmet az k6rnyez6 erdo6llom6nyok
v6delme 6rdek6ben az Evt.56., 6'1-63. $ el6irasaira a tev6kenys6ggel 6rintett terUletekkel
szomsz6dos erd6terU letek vonatkozis6ban'

- A kdrnyez6, az Adatt6rban nyilvdntartott erd6terUletek nem vehet6k igenybe.
- A kivitelez6s sor6n ak6rnyez6 erd6teruletek egyeb c6lbol (felvonul6si, tdroldsi, sz6llit6si, stb.)

ig6nybe nem vehet6k!

Kornyezetv6delmi es Termeszetv6delmi Fooszt6ly
7621 P6cs, Papndvelde u. 13-15. ,::fr7602p6cs,pf .:4i2.
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- A kivitelez6s 6s a mrikdd6s sorin az erd6k talaj6t, az erd6t vesz6lyeztet6 6s a faanyag erteket

cs0kkent6 k6rosito hatds nem 6rheti a kOrnyezo erdotervezett terUleteket. Az erd6ben hullad6k,

talajszennyezo anyag, deponia nem helyezhet6 el.

- Amennyiben a tervezett tev6kenys6g munk6lataira az erd6szeti hat6s6g dltal kiadott v6glegess6

vdlt erd6 ig6nybev6tel6re vonatkozo engedely birtok6rban kerUl sor, rigy a tervezett tev6kenys6g a

k0rnyez6 erd6kre k6ros hat6st nem gyakorol.

- A Pecsi J6rdsi Hivatal az erddszeti szakk6rd6seket a Kr.28. $ (1) bekezd6s, valamint az 5.

melleklet l. t6bldzat6nak 6. pontj6ban foglaltak alapj6n vizsgdlta.

Term6f6ld mennyis6gi v6delme szempontjib6l meg6llapithato:

- A beruhdz6s

Marocsa 058, 057, 056, 052, 051, 050, 048, 067, 07013,07012,074,076,082, 0113' 0106' 087'

091/2 helyrajzi szAmt,

Okor6g 02,06t4,06/3, 06/1., 08/3, 016/8, 016/9, 016/10, 018/10, 018t11,02514,02513,022t2'

023, 0165/6, 017611, 017811, 0175110173, 0171 helyrajzi sz6m0,

Magyarmecske 070/7, 07016, 070/5, 07Ol5, 07013, 07012, 07011, 08312, 090/1 , 09012, 09312

helyrajzi szdm0,

Gifvinfa 041,047,050/4, 05411,05413,068/1, 068/3, 068/4, 070,08812,088/3, 088/4' 09114,

099/ 1 O 1 1 21 1, 021 1, 021 2, 0222, 0225, 0226 hely r alzi szAmf,

Bog5dmindszent 077, 081, 083/4, 083/3, 04812,048/3, 050, 030/7, 030/13 helyrajzi sz6mt,

Hegyszentm Arton 029 | 4, 031 12, 031 | 1 037 | 1, 0461 t helyrajzi szdm 0,

K6r6s 04711, 048, 05212, O57l10, 057112, 057113, 057115, 05718, 057118, 06314,065/3' 020119'

015/5,015/18,0'15/16, 01112,01113,01114,01116,01117,04/9,049,04/ll helyrajziszdm0'

Drivapiski 035/1 helyraizi szAmu,

R6dfalva 09114,085/4,085/5,085/6,08112,0811107212,073/lhelyrajziszamo,

DrAvacsepely 063/1 3, 063112,063/9, 058/5, 05812,058/3 helyrajzi szamf,

Drivaszerdahely 030/8, 030/9, 030/10, 030/1 1 , 030112, 03012,030/3, 027115, helyrajzi sz6m0,

K6triifalu O34l 1, 030/1, 028 13, 026/1 helyraj zi szAml i ngatlanokat,

V6rad 01 8/3 6s 01 1 12 helyralzi szAmt,

BiirUs 0154, 0156, 048/3, 04812,050, 0101, 0145 helyrajzi sz6m0,

Endr6c 028, 03'1/3, 04412,046, 04811, 048t2,050, 052, 081, 083, 085/1, 08512,089' 071/11'

0108/1 , 010812,0103/1 helyrajzi sz6m[,

Sumony 0217 helyralzi szirmt
term6foldnek min6sU16 ingatlanokat 6rinti.

- A Ttut. 10. S (1) bekezdese 6rtelm6ben a term6foldet az ingatlanUgyi hat6s6g enged6lyevel lehet

mds c6lra hasznosltani, ide nem 6rtve a (2) bekezd6sben meghat6rozott eseteket.

MegAllapitottam, hogy a tervezett igenybevetel nem tartozik a kiv6telek koze, vagyis annak

kapcs6n a term6f0ld m6s c6l0 hasznosit6s6nak megkezd6s6hez szUks6ges az illet6kes foldhivatal

v6gleges enged6lyez6 hat6rozata.

- A Ttut. B/A. g-a alapjan a f6ldv6delmi szakk6rd6s vizsg6lata sor6n a 8 S (1)-(3) foglaltakat

alkalmazni kell. A tervezett beruh6zds szempontjdbol az (1) es (2) bekezd6s a relevdns, melyek

rdgzitik, hogy:

K0rnyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi Fooszt6ly
7621 Pecs, Papndvelde u. 13-15. f7602 Pecs, Pf.: 412.

g +36-72 795-168 A +36-72 795-700 E] pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

t,-,,/ov.ot,



13

,,8. S fi) Ha az ingatlanugyi hatosdg m*s hatosdgok enged1lyezdsi eljdr1saiban f6tdv6delmi
szakhat6sdgk6nt m1kddik kdzre, a term1f1ld v6delm6nek 1rvlnyesitdse 6rdek6ben 6ru6nyre kelt

iuttatni, hogy az enged6lyez6si eljdrds al6 es6 tev6kenys6g v6gzdse, tdtesitm6ny ethetyez,se,

iogosults1g gyakorl1sa lehet6s6g szerint a gyeng6bb min1sdgA brm6f;tdeken, a tehet6 tegkisebb
m6rt6kil term6fdld ig6nybevetelevel t6rt6njen.
(2) A szakhat6sagi 6ll6sfoglal6s kialakftdsa sordn figyelemmel kett tenni tovdbbd arra, hogy a
szakhat6sdgi elj6rds t6rgy6t kdpez1 fdld16szletekkel szomsz6dos termdfotdek megfetet6
mez6gazdasdgi hasznosifiisiif a tervezett tev1kenyseg, l6tesitm6ny ne akaddlyozza."
A fentiek alapj6n a P6csi J6riisi Hivatal felhivja a Kornyezethaszn6lo figyelmet, hogy a beruh6zdst
[gy kell megvalositani, hogy az, az ig6nybevetellel 6rintett ingatlanokkal szomsz6dos term6fotdek
megfeleld mezlgazdasdgi hasznositAs6t ne akad6lyozza, illetve hogy az, lehet6s6g szerint a
gyengebb minosegU term6foldeken, a lehet6 legkisebb m6rtekfi term6fold igenybev6televeljiirjon.
Mindezek alapjdn a rendelkezo rdszben leirtak szerint adtam meg v6lem6nyemet.

A Pecsi J6rdsi Hivatal a term6foldv6delmi szakkerdeseket a Tfvt. B. g es a B/A g-a,6s a 10S (1)

bekezd6se, valamint aKr.28. $ (1) bekezd6s, valamintaz 5. mell6klet l. t6blSzatAnakT. pontjdban
foglaltak alapjSn vizsg6lta.

Osszessr"igr5ben meg6llapfthat6, hogy a P6csi J6r6si Hivatal 6s az etj6r6sban k6zremfik6d6
viziigyiszakhat6s6g az el6zetes vizsgf lat megillapft5sai alapj6n kornyezetv6delmi enged6lyez6st
kiz6r6 okot nem talSlt a tervezett tev6kenys699el kapcsolatban, annak v5rhat6 k6rnyezeti hatisait
nem itrilt6k jelent6snek, igy kdrnyezeti hat6svizsg6lat elv6gz6s6t nem tartottiik sziiks69esnek.

A P6csi Jdrdsi Hivatal a tervezett tevdkenys$ghez kapcsol6do konkr6t etdfrdsait a tovilbbi
enged,1lyez6si eljdrds sordn adja meg.

Az Uggyel kapcsolatban a P6csi Jdrdsi Hivatalhoz, tov6bb6 a jegyz6kh6z az lrintett nyilv6noss6g
resz616l eszrevdtel nem 6rkezett.

A fentiek alapjan a P6csi JdrSsi Hivatal a kornyezet v6delm6nek iiltaldnos szabSlyairol szolo'lg9S. evi
Llll. torveny (a tovdbbiakban: Kvt.) 67. S (1) bekezdese es a R.5 S (2) bekezd6s a) pontja es ac)
alpontja 6rtelm6ben a rendelkezo r6szben foglaltak szerint hatilrozott.

A P6csiJ6r5si Hivatal a dOntest az Akr.80. S (1) bekezdese 6rtelm6ben hat6rozatba foglalta.

A Pecsi Jdr6si Hivatal a hat6rozatrol sz6lo k0zlem6nyt a Kvt.71. S (3) bekezdese ertetm6ben -
figyelemmel az Akr. S9. S (1) bekezd6sere - kOzhirr6 teszi a hivatal6ban, valamint a honlapjdrn ethelyezi.

A kozlem6ny kifriggeszt6s6nek napja:
A kcizlem6ny lev6tel6nek napja:

2019. jrilius 2.

2019. jrilius 17.

Tovdbbd a R. 5. $ (6) bekezdese alapj6n a hat6rozatot megkUtdi az eljirisban r6szt vett jegyzdnek,
aki a k6zhezv6telt6l szdmftott 8. napon gondoskodik a hatSrozat tetjes szdveg6nek kcizhirr6
t6te16r5l, 6s a kozhirr6 t6telt kcivet6 6t napon beliil t6j6'koztatla a P6csi Jiir5si Hivatatt a kcizhirr6

Kornyezetv6delmi es Term6szetv6delmi Fooszt6ly
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t6tet id6pontjAr6l, hely6r6l, valamint a hatirozatba val6 betekint6si lehet6s6g m6dj6r6l. Az Atr.

85. S (5) bekezd6se b) pontja szerint a k6zz6t6tel ideje 15 nap.

A hat6rozat nem mentesit mAs hat6s6gok, valamint az 6rintett ingatlanok f6l6tt rendelkezni

jogosultak (tulajdonos, haszni16, vagyonkeze16, stb.) enged6ly6nek,hozzdi|rul6sinak beszerz6se

al6l, 6s polgirijogi vit6kat nem d6nt el.

A Pecsi J6rdsi Hivatal egy0ttal tdj6koztatja a K0rnyezethaszndl6t, hogy jelen d0nt6s kiaddsdval az Akr.

41 S (2) bekezd6se 6s az Akr. 43. $ (1) bekezd6s6re figyelemmel a2416-312019. Ugyszdmon kiadott

fi.igg6 hatilytl dilnt6stiben foglalt joghat6sok az Akr 43. S (4) bekezd6se alapj6n nem Allnak be.

A P6csi J6r6si Hivatal t6rgyi Ugyben teruleti kOrnyezetv6delmi hat6s6gk6nt a Kr. 9. S (2) bekezd6se 6s a

(3) bekezdes a) pontja alapjAn j6rt el. A Pecsi Jdrdsi Hivatal illetdkess6gi terUlet6rol a Kr. 8/A. $-a

rendelkezik.

A hat6rozat elleni fellebbez6si lehet6seget az Akr. 112. $-a 6s a 116. S (2) bekezd6se a) pontja

biztositj6k, a szakhat6sdg All6sfoglaldsa elleni 6n6ll6 fellebbez6si lehetos6get az Akr. 55. S (4)

bekezd6se z6ria ki.

A fetlebbezesi elj6r6s igazgat6si szolgdltat6si dija az FM rendelet 2. $ (1) bekezd6se alapj6n, e rendelet

1. szdrm0 melleklet6nek 35. pontja, valamint a 2. $ (5)-(7) bekezd6sei szerint kerUlt meg6llapit6sra.

Az Akr. 85. S (5) bekezd6se b) pontja 6rtelm6ben, a ddnt6s k6zl6senek napja a hirdetm6ny

kifUggeszt6s6nek tizen6tddik napja, azaza hat6rozatot a lev6tel napjin kell k6zbesitettnek tekinteni.

A hatdrozat feltebbez6s hidnydban a fellebbez{si hatdrid6 letelt{t kdvet6 napon - kiili5n 6rfesif6s

n6lklil - v6glegess6 vdlik.

/,
P6cs, 2019. jtilius ,, ' ,,

A j6r6si hivatalvezet6 helyett eljA16 dr. Csiki Liszl6 hivatalvezet6-helyettes nev6ben 6s

megbizds6b6l:

a
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Elektronikus 0ton kapi6k:

1. Eco-Green Kornyezetv6delmi6s Innov6cios Kft. (adosz6ma'.13874986-2-15)
4400 Nyiregyh6za, MSrtirok tere g. Vilt707

2. Lakocsa Koncesszios Kft. (ad6sz6m: 25500002-2-41)
1026 Budapest, Pasar6ti rit46.

3. BAMKH PJH Hat6s6gi F6oszt6ly, Epitesugyi es ordks6gvedetmi oszt6ly
(e-maif: pecs.epites@baranya.gov.hu) (hiv. szam: BA-04/E)/00s39-2/2019.)

4. Baksai Kdzos Onkormdnyzati Hivatal Jegyz6je (hiv. szam:BOG/132-3t2019.) (k6zhirr6t6tel
celj6b6f lsl (Bogddmindszent 6s Hegyszentmarton teteplt6s, mint a tervezett tev6kenys1ggel
6 rintett te le p u | 6 s vo n atkozdsa ba n )

5. Cs6nyoszroi Kozos Onkormdnyzati Hivatal Jegyz6je (hiv. szam: 810/201g..) (k6zhirr6t6tetc6lj6b6l
isl (Magyarmecske es Gilvdnfa telepules, mint a tervezett tev6kenys1gget ,rintett telep0l6s
vonatkozdsdban)

6. Hiricsi Kozos Onkorm6nyzati HivatalJegyzoje (hiv. sz6m: KOH/227s-2/2019.) (k6zhirr6t6tel
c6fj6b6f lsl (K6r6s telepal6s, mint a tervezett tev1kenysegget erintett teteput6s vonatkoz6s6ban)

7. Sellyei Kozos Onkormdnyzati Hivatal Jegyzoje (hiv. sz6m: KOH/276-3/2019.) (k6zhirr6t6tel
ctSfjib6l isl (Marocsa 6s Okordg telep1les, mint a tervezett tevekenysegget 6rintett telepates
vonatkoz6s6ban)

8. Kovdcshidai Kozos Onkormdnyzati HivatalJegyzoje (hiv. sz6m: KOH/217/2019.) (k6zhirr6t6tel
c6lj6b6l isl (Dr6vacsepely 6s Dr1vapiski tetepul1s, mint a tervezett tev6kenys6gget erintett
te I e p il I 6 s vo n atkoz ii sd b a n )

9. Ket0jfalui Koz6s Onkorm6nyzati HivatalJegyzoje (hiv. szSm: KFn-72/2019.) (k6zhirr6t6tetc6tjib6l
isl (Kdtlitalu, Vdrad, Burus 6s Endr6c telepules, mint a tervezett tevekenys,gget 

'rintett 
telep0l6s

vonatkozdsdban)

10. Kir5lyegyhAzai KOzOs OnkormAnyzati Hivatal Jegyz6je (hiv. szdm: Kt/507-7/2019.) (k6zhirr6t6tel
c6fjib6f is) (Sumony telepul6s, mint a tervezett tev6kenysegget erintett teteput6s vonatkozasilban)

'11. Diosviszloi Kozos Onkormdnyzati Hivatal Jegyzoje (hiv. szdm: Red/294/2019.) (k6zhirr6t6tel
c6fj6b6l isl (Rddfalva telepul6s, mint a tervezett tevekenys1gget erintett teteputes vonatkoz6silban)

12- HarkAnyi Koz0s Onkorm6nyzati Hivatal Jegyz6je (hiv. szam: D/151-s/2019.) (k6zhirr6t6tetc6tj5b6l
isl (Dravaszerdahely telepal6s, mint a tervezett tev6kenysdggel erintett teteputes vonatkoz^sdban)

13. BAMKH N6peg6szsegUgyi FoosztAty (hiv. szam: BNNEF/651-2/2019.)
14. BAMKH PJH Agr6rUgyi Fooszt6ly Nov6ny- es Talajvedelmi Osztaty (hiv. szdm: BA-04/NTO/013gg-

2/2019.)

15. BAMKH Pecsi J6rdrsi HivatalAgr5rUgyi F6oszt6ly, Erd6szeti Oszt6ty (hiv. sz6m: BA-04/ERD/03531-
v2019.)

16. BAMKH Szigetv6ri J6r6si Hivatal F6ldhivatali Oszt6ly (hiv. szam: 10058-2/2019.)
17. BAMKH SiklosiJdrr6si Hivatal FOldhivatali Oszt6ly (hiv. szam: 10067-2/201g.)
'18. Baranya Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosdg -lVH (hiv. szam: 35200/352-9/2019.eft.)
19. Baranya Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosdg

Kapi6k:

20. HNYR (helyben)

21. lratt6r
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