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Miskolc, zor8. március z6.
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HATÁno Z^T
Mezőzombor KÖzség Önkormányzat (3931 Mezőzombor, Árpád u. rr.)
[továbbiakban:
építtető] részéreengedélyt adok a Mezőzornbor, Árpád u. 33. szám, z87 hrsz.-ú
ingatlanon termelői piac építésérea jelen határozattal jóváha5rott engedélyezési terv-ek
alapján az alábbi kikötések mellett:
1.

Műszaki Tervtanács r87lz

o 17.

számú terr.tanácsi vélemén}re :

A teManácst bernutatási kötelezettség az épí€si telek világörökségi területi fekvése miatt indokolt.
A tervet a tervtanács konzuítáció keretében 2017 novemberében rnegtárgyalta, melyről a 171l2a17 számtl
emlékeztetőben foglalta össze észrevételeit.Ezt köveiően az észre,réiglekalapján a tervező a terveket

átdolgoáa és újabb dokumentációi nyujiott be. A terwe] kapcsolatban a tervtanács az alábbi véleményéi
és javaslatait fogalmazza meg.
a
a

A szomszédos Coop élelmiszerbolt vonalához illeszí<edő beépítós megifelelő.
Az átalakított parkolási és forgalmi rend, vaíarnini a Rákóczi utca íelé-a 286 helyraJzi számú
telken keresztül- történó megnyitás sokat javít a viszonlag szűkös terület kihasználhatóságán.
Kivitelí tervek készítésgsorán javasolt láJ és kertépítésztervezőt bevonni a -zöldterület tervezéséi
is igényló- tervezésl folyamatba ós a költségvetésben is szerepeltelni ennek tételeit, valamint a
használatbavétel során is figyglmel kell erre fordítani.
Az épület tömegalakítása, telepúlésképiilleszkedése, anyaghasználata megúelelö.

Fentiek alapján a tervet

@

A tervlanácsi véleményta

településrendezésl

és épíiészeti-műszakíteManácsokról szóló

25212006,

(Xl1.7).Korm. rendelet 15. §-ban meghalározott szernpontok alapján véleményeztemés adtam kí,

2.

Az építtető az építésimunkát csak a véglegessé vált építésiengedély,
engedélyezésizáradékkal ellátott - építészeti-műszaki tervdo
engedély érvényességénekidőtartama alatt, továbbá a saját felp!
végezhet, betarLva a vonatkozó jogszabályok előírásait.
1.

T*rc6..
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3.

Ezen építésiengedély a véglegessé válásától számított 3 évig hatályos, kivéve, ha az építési
tevékenységet ezen idő alatt (az építésinapló megnyitásával igazoltan) megkezdték és az
építéstevékenység megkezdésétől számított 5 éven belül az építményhasználatbavételi
engedély megadására alkalmassá válik, vagy a hatályossága alatt az építtető

kezdeményezte

a

hosszabbítást

és az

meghatározottak szerint meghosszabbította.
4.

építésüryihatóság azt jogszabályban

Az építtető az engedély érvényességiidejének lejárta előtt

.

mindaddig, amíg az engedély megadásakor fennálló jogszabályok nem változtak
m€g,

. va§

megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységetnem
érinti,

.

vagy ha érinti, akkor ajogszabályváltozásból

eredő újabb követelmények az engedély

feltételeként előírva telj esíthetők,

.

vagy megkezdett építésitevékenységesetén

.

ha a legalább szerkezetkész állapotú építmény,építményrészszabályos, és

.

az engedélyezési záradékkal ellátott építészetlműszakidokumentáció, valamint a
kivitelezési dokumentáció legfeljebb tíz éven belül készült, és

. a

január r-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett, az
épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet
20:.6.

hatálya alá eső új, nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épület esetén
a meghosszabbított hatály határnapja nem haladja meg a gtzf zotz. (XI.8.) Korm.
rendelet 19. § (4) bekezdés i) pon§ában meghatározott határnapot, kérheti legfeljebb
két alkalommal, ery-egy éwe az engedély érvényességénekmeghosszabbítását.

5. A véglegessé vált építésiengedélytó és ahozzátartozó engedélyezésizáradékkal ellátott
építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az
építésüryihatóság újabb előzetes engedélyével,módosított építésí
engedéllyel lehet,
kivéve, ha

a) az eltérésépítésiengedélyhez kötött,
változta§a meg az építmény

a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem

aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját,

ab) helyét, telepítésiparamétereit, és a telek beépítésiparamétereit,
ac) tartószerkezetének rendszerét,
ad) - helyi építészetiörökségvédelem alatt álló épület esetén - településképet meghatározó

homlokzati elemeit

o
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b) az eltérésépítésiengedélyhez kötött, a j,rgszabályoknak megfelel és az építmény
teherviselési tulajdonságait, képességétérinti, de az építésinaplóval igazoltan az
építményteherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vary

c) az eltéréstartalma önmagában

nem építésiengedélyhez kötött

építésitevékenység.

Az eltérésesetén legkésÓ'bb a használatbavételi engedélyezésig az építésinaplóhoz kell
csatolni a megvalósult állapotról készült az eltéréstábrázolő terwajzot, valamint annak

ismertető munkarészét.

6.

Az építésiengedélytó1

és az ahhoz t artozó építészeti-műszakitervdokumentációtól eltérni
csak az építéshatóság kÜlön engedélyével szabad. Az engedélytó'l eltérően végzett építési
munka építésrendészetijogkövetkezményeket von maga után.

7. A kiÜtelezési tevékenységcsak az elektronikus építésinapló
követően kezdhető meg.

8.

Kivitelező

az

megnyitását

építőiparikivitelezési tevékenység ryakorlására - jogszabályban
- jogosult természetes vagy jogi személy, iútóeg jogi

meghatározottak szerint

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet.

9. A

kivitelezési tevékenységcsak a követelményeknek megfelelő felelős műszaki vezető
iránltásával végezhető, betartva a kiütelezésre vonatkozó előírásokat.

ro. Felelős műszaki

vezető csak a névjegyzékéllefelvett és abban az építmény{ajta,valamint

a sza}terüiet megjelölésével szereplő személy lehet.

rr.

A

ryt/zoog. GX.ts.) sz. Korm. rendelet szerint építtetői fedezetkezelőt szükséges
alkalmazni abban az esetben, ha az építésimunka a közbeszerzési törvény hatálya alá
tartozik és értéke9o millió Ft-ot eléri, vagy meghaladja, valamint ha a közbeszerzési
tÖrvénY hatálya alá nem tartozó, de a közbes zerzésitörvény szerinti közösségi értékhatárt
elérő, vary azt meghaladő - az építésü§ri bírság megállapításának részletes szabályairól
szóló jogszabály szerint számított - építőipari, kivitelezési tevékenységmegvalósítása
esetén.

tz. A t9t/zoo9. (IX.r5.) sz. Korm. rendelet szerint a tervezett építésimunka kivitelezése
során kiÜtelezési terv szükséges, melynek tartalmát ugyanezen rendelet szabályozza.

8. Az alábbi szakhatósági előírások betartása kötelező:
A B-A-Z. Megyei

Kormányhivatal Szerencsi ,]árási Hivatal Népegészségüryi osztály

BO-rg/NEO /oos4B-z /zorB. számú szakhatósági állásfogla]ása:

Mezózombor Község Önkormányzata (3931 Mezózombor, Árpád u. 11.),
Mezózombor, Árpád u. 33. szám, 287 hrsz.-ú ingatlanon termelói piac épí

engedélyezési eljárásban

-v

lrros Á:,..

nére a''3$É1

az építésiengedély kiadásához

hozzájárulok.
.).
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Jelen döntés az el.iárást befeiezó döntés ellenijogorvoslat keretében támadható meg.
A B-A-Z.
R-^-7.
A

o

Mpmrpi
T{nrm4nrrhirroiol
\,{iclznlni Járási
T;.á"i
IJi-,^+.l
Meg_vei
Kormányhivatal
Miskolci
Hivatal Közlekedési és

áliásfoglalása:
2018. február 7én érkezett 900.9851-1

uzaft,

iktatószámrl

lÉroR:201800002322) kérelmére, Mezö-

zombor 287 hrsz.-ú ingatlanán kialakítandó tennelói piac épitésiengedólyezési e|járásához,
íigyelembevéve a nflatkozatokai, és a,Tervegyeztetési jegyzőkönyv'-t

.

SZAKHATÓSÁOI

HOZZÁJÁRULÁST

az alábbi fenntartások meílett megadorn:

-

a beruházásí- épílésimunkáí< során a beruházó, késóbb az üzemeltetés során az építtető köte_
les rnegakadályczni, hogy az építésigépek, szállítójárművek a közutakai, a közuti jelzéseket

megrongálják, beszennyezzék; amennylben azok megrongálódnának, beszennyeződnének, az

építtető köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, az utakat, közútijelzéseket az

eredeti állapotnak megríelelően helyreálíiani, azokról a szennyezöanya§ot

ameddig ez nem lehetséges, a veszély,ől a közíekedés résztvevőit tájékoáatni

-

eltávolítaní, ílletve

a közutak tenileie parkolásra, rakodásra, tárolásra, nem vehetó lgénybe

a klvitelezés alatt - Mezőzombor 287 hrsz.-ú íngatlanán - ha a közlekedósi íétesítmények
közforgalorn elől elzárian kerülnek kialakításra, ezl az elárási_ sorompóval, kapuvaí, más fizikai
eszkÖzzel, tábtázással. (,,Mindkét iránybol behajtani tllos' tábla,
vagy,Magánúf
"Magánterület"
feliraiot taitalmazó kiegészítő táblávaí) kell rnegvalósítani és fenntartani

,

a

"Terrregyezieiésijd'dizőkönw"
BAZ megyei igazgatós{gán

.2017. november 30-án készült, a Magyar Közút NonprofilZrt.-

Mezőzombor közsé§ Ön}iormányzata által kiadott
2018. január 3-j dátummal ké_
"Nyi|atkozat'
szült, a parkolóhelyek használatát biztosítva
Mezőzombor község Önkormányzata 2018. január 3-án kladott ,Nyilatkozat"-a szerint az érintett
ú t has znál aiá hoz hozzájár ul

Ezen állásloglalás ellen önáiló iogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az ellárást megszüntető
végzéselleni joqorvoslat keretében támadható meg.

.

A

B-A-Z. Me&vei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezewédelmi és
Természetvédelmi Főosztál}, B0-oB/KT/orzq8-q/zorB. számú szakhatósági
állásfoglalása:

l.

Mezőzombor Község Önkormányzata (3931 Mezőzombor, Árpád u. ,t 1.; KÜJ: -l 03 586 683) részére,
a Mezózombor Árpád u. 33. sz., 287 hrsz.-ú ingatlanon termelöi piac építésiengedélyezéséhez

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat .Jegyzójének (3525 Miskolc, Városház tér s.)
a Borsod,Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivalala Környezetvédelmi és
Természefuédelmi Fóosztályra (továbbíakban: környezefuédelmí hatóság) 2018. tebruár 7-én
4.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálaü Fóosztály

- Épitésiés Környezetvédelmi 0szlály
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Ikt.: 9oo.B5 t-z9 / zol.9.
érkezett, 900.851-14i20'18. számú megkeresése, valamint
800002322) csatolt tervek alapján

201

az ÉTonfelületen (ÉTDH azonosító:

sz{khatósáqi hozzáiárulásomat meqadom.

ll.

Előírásaink:

1. A létesítménytúgy kell

2.

nregvalósítani, hogy az sem a kivitelezés, sem a késóbbi üzemeltetés
során ne veszélyeztethesse a íöldtani közeget.
A kÖzmű vezetékeket Ós a kapcsolódó létesíiményekel vízzáró és nyomásálló kivitelben kell
ntegvalósítani, A nYomás, illelve vízzárósági oróbákat a múszaki átadás-átvételi eljárás során
dokumentálni kell.

3. A
4.

megéPÍtett közmű vezetékek mosatása, öblítése, íerlótlenítése,nyornás- és vízzárósági
Próbája során keletkezó vizek rendezett, ártalommenles elhelyezéséról gondoskodni kell.
A használatbavételi engedély szakhatósági hozzájárulás kérelméhezmellékelni kell a kózmű

vezetékek

5.
6-

7.

8.

és a kapcsolódó létesítményekeredményes vízzárósági- és nyomás

készült jegyzőkónyveket.
A munkaterületról való levonulás után,
területeket helyre kell állítani.

próbájáről

a beavatkozással közvetlenül és közvetetten

érintett

A ÍÖldtani kÓzeg szennyeződésének megelözése érdekébenszükséges a kivitelezési munkálatok
során keletkezó hulladékok megíelelö tárolása és gyűjtése.
Havária esetén (Pl. munkagéPek, tehergépjárnrűvek meghibásodása, üzemanyag szennyezés
stb.) a kÖrnyezetterheÍés megakadályozása OiOekéoen haladéktalanul meg kell kezdeni a

hibaelhárÍtást, szükség esetén el kell végezni a szennyezó anyag feltárását, a szennyezett
talaj
eltávolítását és cseréiét.

AmennYiben a ievékenységvégzése során a földiani közeget veszélyeztető káresemény
tórténik, akkor a kÖrnyezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles
gondoskodni, az eseményról, továbbá a tett íntézkedésről távkózló berendezés ú§án szóban

késedelem nélkÜl értesíteni,12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járásí Hivatala Környezetvédelrni és

Természetvédelmi Fóosztályát.

9.

Az éPÍtéshezszÜkséges anyagok szállítását ú9y kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne
okozzon határérték felelti szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szálíítmány

10.

A szállítást vfuzö járművek okozla sáríelhordás íolyamatos lakarításáról

12.

Amennyiben létesüí a telephelyen levegóterhelést okozó légsze
használatbavételi engedéllyeí egy idóben, a levegó védelméröl szóíó
Kormány rendelet 22, § (1) bekezdése, valamint a 36, § (1)

takarásáról.

gondoskodni kell, a
késóbbi diífúrz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
11. Az éPÍtésiés szállÍtási munkákat csak megleleló müszaki állapotú a környezefuédelmi előírásokat
kielégítö gépekkel lehet végezní.

v

10.

üzemeltetéshez szükséges működési engedé|yezési kérelmet kell
hatósághoz, melynek lartalmi követelményeit a rendellet 5. számút
5,
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úgy

P.lcg.l

13.

A kérelemhez csatolni kell a 306/2010. (X'l. 23.) Korm. rendelel 31.

§ (1) bekezdése alapján a

Levegötisztaság-védelmi Alapbejelentést14. A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a 14l2O15, (lll. 31,) FM rendelet 1. számú melléklet
14. sorszárna alapján 32 000,- FVpontíorrás.
15, A tevékenysóg végzésénéltilos a levegó lakosságol zavaró büzzel való terhelése, továbbá a
levegö olyan mértékűierhelése, amely légszennyezetlséget okoz.
'í 6.
A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelöberendezésben történő
elégetésetilosl

Felhívom a fiqvelmel
1.

A

munkálatok során keletkezö hulladrikok

2. számú melléklete határazza meg *

- amelyek körét a 72l2o13. {VU'.27,) VM

rendelet

és átadásáról a vonatkozó hatályos
jogszabályok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv, a végrehajtására kiadott rendeletek
előlrásai szerint kell gondoskodni, különós tekintettel, a veszélyes hulladékokkal kapcsolalos
tevékenységek végzésénekíeltételeiről szóló 225l2o15. (Vlll. 7.) Kormányrendelet, valamint

a

gyűjléséröl

egyes szabályokról és íeltételekröl szóló

hulladéklerakóval kapcsolatos

2al2006- (lV, 5.) KvVM rendelgt előírásaira.

2. A hulladékok szállításra, kezelésre való átadása esetén meg kell gyözódni az átvevö vonalkozó
átvételi jogosultságáról.

3. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé

4.

A

keletkezó veszélyes

kÖtelezettségeknek

a

és nem

juttatni.

veszé|yes hulladékokkal kapcsolatos adminisztrációs

mindenkor hatályos vonatkozó

3a9l2l14. (Xll. 11.) Korm. rendelel - szerint kell eleget tenni.

iogszabály

jelenleg

5. A keletkezó hulladékok azon részének, amely a kivilelezés során a helyszínen nem

kerül

Íelhasznáásra, hasznosításra engedéllyel rendelkező vállalkozás részére történó átadásáról,
a nem hasznosítható hulladékok elszállításáról, ártaíommentes elhelyezóséröl gondoskodni kell.

lll. A szakhatóságí álíásíoglalás ellen önálló íellebbezésnek nincs helye, a jelen állásíoglalás az ügy
érdemében hozolt határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntetó végzéselleni
f

ellebbezésben támadható meg.

.

A B-A-Z.

Megvei Katasztrófal,édelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi
Kirendeltség qq5ro/ q95-r'- or8.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A

Mezőzorrrbor Közsóg Önkormányzata (393l Mezőzombor, Áryád u. 11.) ntint ügyfél
Árpád u. 33. sz,, 28'I. hrsz alatti ingatlanon kialakiúdó
,,Termelői piac" létesítésiengerlélyezesi ügyében a Miskolc Megyei Jogil Város
Polgármesteri Hivaíala Lakosságszolgátati Föosztály - Epítésiés Kömyezetvédelrni Osztály
(3525 Miskolc. Vfuosház tér 8.) mint engedélyezö hatóság megkeresése atapján a Borsod,
kérelmére indult Mezózombor,

Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság Miskolci Katasztrófavédelrni
Kirendeltsége előtt indrrlt szakiatósági eliánásban megállapítom hatásköröm hiányát.
Az ügy más szaklratósághoz való áttételének helye nincs, ezért a tűzvédelmi szakhatósági
eljárást

megs

z,Ü

ntel e m.

Végzésem etlen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejezö döntés elteni
jogorvoslat keretében támactható meg.
6.
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A HajdÚ-Bihar Me§vei Kormányhivatal Hatósági Főosztály HB/u-HAT/oro4q-z/zorB.
számú végzése:

u. 11.) kérelmezönek a
Mezózombor, Arpád u. 33. szám alatti, 287 helyrajzi számú ingatlanon terme|ói piac funkciójú épúíet
építéséneképítésiengedéíyezéseügyében a Miskolc Megyei Jogrj Város önkormánfzatának
Jegyzőjéiől érkezett, az építettkörnyezet alakításárólés védelmérőlszóló,1997. évi LXXVlll. törvény
(a továbbiakban; ÉV.) 57/C. §-a szerinti szakhaiósági megkeresést visszautasítom.
Mezózombor Község Önkormányzata (3931 Mezőzombor, Árpád

Ezen végzésellen önáltó jogorvoslatnak nincs helye, a jogorvoslati jog az eljárás érdemében hozott
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntetö végzése|len igénybe vehetó jogorvoslat

keretében gyakorolhaió.

o

R-A-7,
4A B-A-Z.

Merrvei
KnrmÁnrrhirrctal MicL^'lni
TÁ"á.i l'Ii,lot-t
Me&vei Kormányhivatal
Miskolci Járási
Hivatal ü.+Á.Á-i
Hatósáei E^^_-+il.,
Főosztály É^<+A^i
EpítésiA.
és

Az éPÍtésÜgYiés éPÍtésfelügYeleti hatósági eljárásokról és elíenórzésekről, valamint az építésügyi
és hatósági
szolgáltatásról szólő 312/2012 (Xl. 8) Korm. rendelet (Kr.) 12. (1) bekezdése, az egyes kózérdeken
§
alapuló
kénYszerító indok alapján eljáó szakhatóságok kijelöléséról szóló 53112017,(Xl1.29,) Kormányrendelet

(R.)
1. melléklet 4.39. pontja, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
496/2016. (Xll, 28.)
Korm. rendelet {Ör.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 71. (1) bekezdése alapján
ördkségvédeími
§

jogkörben eljárva

-

építésiengedélyezési eljárásában me-qhoáam az alábbi

-

szakhatósági állásfoglalást:
MezÖzombor KÖzség Önkormányzata (3931 Mezózombor, Árpád u 11.) Mezözombor, Árpád u.33.
sz.,287
hrsz- alatti ingatlanon termelói píac létesítésére
vonatkozóan Mískolc Megyei Jogti Város önkormányzat
JegYzójénél (3525 Miskolc, Városház tér 8.), mint elsó fokú építésügyihatóságnál kezdernényezett építési
engedélYezési eljárasban benyújtott kérelem és mellékletei, valamint a helyszín ismeretében a jelenleg
rendelkezésre álló adatok és információk alapján - az építésiengedély kiadásához az első fokú

örökségvédelmi szakhatóság kikötés nélkül

hozzájárul,
Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy arnennyiben a kiviteíezés során szükséges bármilyen földmunka
végzésekorrégészeti leletek kerülnek eló, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a
bolYgatást azonnal abbahagyni, az esetról a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc,
GörgeY u, 28. tel: 46/560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leíeteket a felelós ózés
szabálYai szerint megőrizni és a múzeum képviselójének átadni, A bejelentési kötelezettség elmulasztása

örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A szakhatóság döntése azellárást befejezö dőntés ellenijogorvoslat keretében

1
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A B-A-Z.

Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal É,lelmiszerlánc-biztonsági.
Növény- és Talajvédelmi Főosztály - Eielmiszerlánc-biztonsági és Álategészsé8ü&vi
Osztálil B0-oBI/ÁE/66z-z /zorB. számú szakhatósági állásfoglalása:

Mezőzombor Község Önkormányzat (3931 Mezőzo"mbor, Árpád u. 11.) kérelmére a Mezőzombor, Árpád

u.33. szám a|atlí,287. hrsz. alatt nyihrántartott irrgailanon tervezeti "Termelői piac" engedélyezéséhez
élelm iszer-higiéniai szam poniból

szakhatósági hozzáJárulásomat megadom.

A szakhatósági állásfoglalásom elten önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az

eljáró hatóság
határozata, ennek hiányában azeijárást rnogszüntetö végzéseellenifellebbezésben támadható meg.

15. Eryéb kikötések:

. A keletkező csapadékuízelu ezetés éről saj át ing atlanon kell g ondo sko dni.
. A hasmólatbauételi engedéIg iránti kérelem benyújtósának feltétele, a
útkapcsolat megléte.

könnű

és

16. Amennyiben az építésimunka végzése során természeti érték,építészetiva$l régészeti
emlék, lŐszer, robbanóanyag, illetoleg építménnyelkapcsolatos képzőművészeti alkotás
kerÜl elŐ, a kivitelező köteles azt az építésü§/i hatósághoz, valamint más hatáskörrel
rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni és a leiőhelyet hatósági intézkedésig
érintetlenül hagyni.
17.

Az építésitevékenységeredményeként megvalósult építménycsak a véglegessé vált
haszná]atbavételi engedély alapján vagy tudomásulvételt követően vehető
használatba. A használatbavételi engedélyt, vagy tudomásulvételt az építtetőnek az
építésüryihatóságtól az építményrendeltetésszerű és biztonságos használatra
alkalmassá válásakor - a használatba vétel előtt - kell megkérnie.

rB. Felhívom figyelmét, hory az épület a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
tÖrvényben meghatározott esetben - szén-monoxid érzékeiőberendezés elhelyezése után
használható!

t9. Az építésimunka végzésesorán biztosítani kell, hory a keletkező környezetterhelés,
igénybevétel a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértékenbelül
maradjon.

zo.

Az

építménykörnyezetéből az építtetőnek és a kivitelezőnek az építésimunkák

befejezésétől számított 30 napon belül az építésitevékenység során keletkezett építési

hulladékot, maradék építőanyagclt és építésieszközöket, az építéssorán használt
felvonulási épületeket el kell szállítania, a kórnyezet és terep felszínéteredeti, illetőleg
engedélyezett állapotba kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.

zr. A kiÜteiezés során keletkezett építésitörmeléket és egyéb települési hulladékot csak
kijelölt lerakóhelyen lehet elhelyezni. Ennek megtörténtét

a használatbavételkor

szükséges!
B.
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zz, Ezen

éPÍtésiengedély az esetleges polgári jogvitákat nem dönti
el, és nem mentesít eryéb
jogszabálY szerint szÜkséges, más hatósági
engedélyek megszerzésénekkötelezettsége

alól.

23,Az építménykörnyezetéből az építtetőnek és a kivitelezőnek
az építésimunkák
befejezésétŐI számított 30 napon belül, de legkésó'bb
a használatbavételi kérelem
benyujtásáig az építésitevékenység során kelJtkezett
építésihulladékot, maradék
éPÍtőanYagot és éPÍtési

eszkÖzÖket, az építéssorán használt ielvonulási épületeket
el kell
bontani, szállítania, a kÖrnyezet és ierep felszínéteredeti,
illetőleg engedélyezett

állaPotba kell átadnia, a környezetben okozótt károkat
meg kell szüntetni.

z4. Felhívom továbbá fi5relmét, hogy az éptilet a7/zoo6. +N.zq.)TNM.
rendelet, és a
t76/zoo9. CVI.So.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, új és
nem közel nulla va5l annál
kedvezőbb energiaigényű épület, melyre vonatkozóan

'

a hatóságok használatára szánt uagy a tulajd.onukban léuő épüIet esetében
zol8.
d.ecetnber ql-ig.

.

egaéb épület esetében

zozo. decetnber zl-ig

az éPiiletrrek rendeltetésszerű és biztonságos használatra
a]kalmas

állapotban kell
lennie, valamint az építésÜryihatóság hasznalatbavételi engedélyével
vagy

tudomásul vételével kell rendelkeznie.

A meghatározott határnapot kÖvetően uI épiiletet az épiiletek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet
szerinti közel nulla
energiaigényű épiiletként kell kialakítani.
Ezen határozat ellen akézhezvételtől számított 15 rrapon belül
a döntésből közvetlenül adódó joga B-A-Z. Meryei Kormányhivatalhoz címzett, de
hatóságomhoz z példányban benyújtandó
3o.ooo,- Ft-os illetékbélyeggelellátott fellebbezéssel
lehet élni, melY elektronikus Úton az építésügyihatósági engedélyezési
eljárást támogató
elektronikus dokumentációs rendszerben is
fÉron-ben] előieúeszthető.

vary érdeksérelemrevaló hivatkozással

A fellebbezést indokolni kell, abban nem lehet olyan új tényre
hivatkozni, amelyről az ü5rfélnek a
döntés meghozatala előtt tudomása volt.

INDOKOLÁS
A Mezőzombor Község önkormányzat (gssr Mezőzombor, Árpád u.
Mezőzornbor,

11.)

a

ÁrPád u. 33. szárn, z87 hrsz.-ú ingatlanon termelői piac építésére
vonatkozó kérelemmel fordult az I. fokú építésügyihatósághoz. A kérelmet
és
átvizsgálva megállapítást nyert, hogy a kérelem tartaimazza

a

jJgszabályban

e

Az építészetiműszakitervdokumentáció megfelel az építésüryijogszabályokt
szakmai követelményeknek, a dokumentációt megfeleiő iervezési jogosu
tervező készítette.

9,
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Az ingatlan a település hatályos Szabályozási Terve szerint ,,Vt-l" besorolású településkÖzPonti
veryes övezet területen helyezkedik el.

A tervezett építésimunka a Szabályozási Terv vonatkozó helyi építésiszabályzat előírásainak
megfelel.

A

munka megfeiel az általános érvényűés eseti szakhatósági
tervezett építmény-építési
szemle során megállapítást nyert, hory a tervezett építési
helyszíni
A
megtartott
előírásoknak.
munka a környezetébe iileszkedik, illetőIeg azt a megengedettnél naryobb mértékbenkárosan
nem terheli.

Az eljárásbabeaont szakhatősőgok állásfoglalősaikat az aldrbbíakbanindokolták:

A B-A-Z.

Me&vei Kormánvhivatal Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyr Osztály

BO-r3/NEO/oos48-z/zor8. számú szakhatósági állásfoglalása:

2018, év február
Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzat Jegyzóje (3525 Miskolc, Városház tér 8-)
900.9851-1212018; iktatószámon megküldte Hatóságomhoz szakhatósági
hónap 6. napján

a

állásfoglalás kérése- Mezózombor Község Önkormányzata (3931 Mezózombor, Árpád u, 11,)
piac építésekérelmérea 3931 Mezőzombor, Árpád u. 33. szám, 287 hrsz.-rj ingailanon termelÖi
céljából.
tárgyú kérelmé|népegészségügyi szakhatóságí állásfoglalás megadása
Nevezett dokumentációt megvizsgáltam és megállapitotiam, hogy az a higiénésés egészségvédelmi,
az ivóvízminöségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kÓzegészségÜgYi,
járványügyi vonatkozású követelményeknek, munkavégzéscéljára szolgáló éPÍtménYekesetében a
kérniai biztonságra vonatkozó jogszabályi elóírásoknak megfelel, ezérl a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.

Az ügyintézési határidö az egyes közérdeken alapuló kényszerító indok alapján eljáró szakhatóságok

-

krjelöléséröl szóló 531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § szerint
ügYintézésihatáidő
,Ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására iránYadÓ

tizenöt nap.o -, amely az építésügyiés építésfelügyeíetihatósági eljárásokról és ellenózésekről,
(1)
valamini az építésügyihatósági szolgáltatásról szóló 312l2a12, (Xl. 8.) Korm- rendelet 13. §
a
bekezdése szerint: n4 szakhatóság ügyintézési halárideje az eleküonikus megkeresésnek
szakhatósághoz tödénő - az ÉTDAalkalmazás áltat rögzített - megérkezésétkÖvetó munkanapon
indul.'

ügyintézési határidó leteltének napja: 2018, február 21., a szakhatósági
ÜgYintézési
állásfoglalás meghozatalának napja 2018. február 15., tehát a szakhatósági állásfoglalás

A

fentiek atapján

az

határidón belül lett meghozva.

Döntésemet a Korm. rendelet

kivételével-

1.§

(1) bekezdésében -',,A Karmány - a (2)-(4) bekezdésben faglaltak

az 1. metlékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott
meghatározatt szakkérdésekíekjníetében,az att meghatározoft hatóságokat szakhatóságként jelöli
kl." -, továbbá az 1, melléklet 4. Építési
ügyek 27. pontjában biztosított hatáskörömben

hoztam meg.

1o.
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llletékességern a fóvárosi és megyei kormányhivatal,
valamint a járásí (fővárosi kerületi) hivatat
néPegészségÜgYifeladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyí
államigazgatási szerv kijelöléséről
szólÓ 385/2016, (Xll. 2.) Korm, rendelet 4
(1) bekezdése, valamint

2.

§

alapuí.

számú melléklete szeiint

Jelen szakhatósági állásfoglalásom aZ állalános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. éü CL.

tőrvény (a továbbiakban: Ákr.; 55-56.
§-ain alapul.

A ÍellebbezésÍehetőségétaz Ákr. 55. § (4) bekezdése
- ,,A szakhatóság döntése az etjárast befejező
döntés ellenijogorvoslat keretében támadható meg," - alapján
zártam ki.

A B-A-Z.

Me&vei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési

Fog.u"rrtórréd"l*i FŐo."tály Útüsui O."tály BOT/oz/r5o-r/zor8.

állásfog]alása:

A Íenti Íeltételeket az

{]tÜgVi

elő.

és

."á-ú .rukhutó.ágt

érdekek érvényre juttatására és a közlekedés biztonséga érdekébenírtam

A szakhatóságl hozzájárulást,az általános közigazgaiási rendtartásról^ szóló (Akr.) 2016.
évi CL törvénY 55. § (2) bekezdése alapján eljárva, az,tg88, évi l, tör:vény végrehajtásárólszóló
MT rendelet 30/B. § - ában rögzített határidón belül adtam ki.

30/198s. (lV,21.)

A szakhatósági állásfoglalás az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmébenaz l. fokú építésügl
hatóság által
kiadott határozat, végzés elleni fellebbezésben tárnadhaió meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a
- 25311997. (Xl1.20.)

oTÉK

- Magyar tJttigyl társaság (MAÚT)

-

Útügyi műszaki teírások idevonatkozó szabályaí

- 1988. évi l, törvény,

közúti közlekedésrőr 29.§ (7) bekezCése
"A
- a 2Ol1984. (Xl1.21) KM rendelet
utak íorgalomszabályozásáról
"Az
2.§ (8) bekezdés e) pontjának, valamint

'a

és közútjjelzések elhelyezéséről,

9312012. (V.10.) Korm. rendelet ,Az utak építésének,forgálomha helyezésének
és rnegszüntetésé-

nekengedélyezéséről',szóiól.§a)pont,a3,§és1l,§ílgyelembevételéveladtammeg
Hatáskörömet

a

- a382l2Q16. (XI!.2.) Korm, rendelet 2, (1) bekezdése b} pon§a
§
- a3121.2O12. (Xl. 8.)Korm, rendeíet 12.
§

ll{etékességéta
-66/2015. (ll1.30,) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítJa meg
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A

B-A-Z. Meryei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezewédelmi és
Természetvédelmi Főosztály B0-o8/KT/orz9B-r/zo18. számú szakhatósági
állásfoglalása:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzóje Étoníetüteten 1Éron azonosíió: 201s000o2322),
900.85'|-14120't8, számon megkereste a környezetvédelmi hatóságot szakhatósági áltásíoglalás

megkérésecéljából,

a

Mezőzombor Árpád u. 33. sz., 287 hrsz.-ú ingatlanon termelői piac építési

engedéíyezéséhez.

Az engedélyt kérő a környezetvédelmi és lermészetvódelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
dÍjairól szóló mód. 14l2O15. (|ll. 31) FM rendelet szerint elóírt - 6. sz. melléklet 2.1 pont - igazgatási

szolgáltatási díj íizetésikötelezetiségnek eleget tett.

A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett píac épület helyiségei egy részének íűtése140 kW
hÖteljesítményt meghaladó íalüzelésűkazánnal történik A levegó védelméról szóló 306/201o. (Xll. 23.)
Korm. rendelet valamint a 'l40 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenö

hőteljesÍtményű tüzelóberendezések működési feltételeiról és légszennyezó anyagainak kibocsáiási
határértékeirőlszóló 53l2O17, (X. 18,) FM rendelet továbbá a dokumentációban foglaltak értelmében a
tervezett beruházással kapcsolatban bejelentés köteles légszennyezö pontíorrás létesül,

A Mezózombor, Árpád u. 33, hrsz.: 287 alalti ingatlanon épílendőtermelói piac építésiés üzemelési
munkáinak engedélyezési jogkörét, környezetí zai és rezgés elleni védelmíszempontból
a 284l2OO7. (X. 29.) Korm. rendelet a§ (1) bek. és az 1. számú mellék|et alapján, Mezőzombor Község
Önkormányzatának Jegyzője gyakorolja.

Rz Étnn Íelületen csatolt dokumentáció alapján a íenü előírások betartása mellett végzett levékenység
környezetvédelmi és természetvédeímiérdeket nen.l sért.

Szakhatósági állásíoglalásomat a g12l2}12. (X1.8.) Korm. rendelet 12, § (1) bek, és 6. sz. melléklete
alaPján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelÖléséről szólő 71l2a15. (lll. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bek. -ben, valamint a 9. § (2} bek._ben
biztosított jogkörömben, az egyes közérdeken alapuló kényszerító indok alapján eljáró szakhatóságok

kijelóléséről szóló 53112017. (Xl1.29.) Korm. rendelet 1. § (1), a környezet véclelmének állalános
szabálYairól szóló 1995, évi Llll, tv. figyelembevételével, az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. tórvény 55. § (1) bek., 80, § (1) bek, és 81. § (1) bekez<Jése szerint eljárvahozlam meg.

A jogorvoslati lehelŐséget az általános közigazgalásirendtartásrólszóló
bekezdésében íoglaltak szerint állapítottam meg,

2016. éviCL, törvény 55, §

(4)

Kérem az engedélyezó hatóságot, hogy döntésél az ÁXr, 85. § (1) bekezdése szerint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskólci Járási Hivatala Környezetvédelmi és
TermészeVédelmi Fóosztályának küldje meg.

A B-A-Z.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi

Kirendeltség 35sro/

qg

q-r/zo rB.ált. számú szakhatósági állásfo glalása:

A

Mezőzombor Község Önkormányzata {393l Mezözombor, Árpád u. 1t,) mint ügyfél
kérelmére indirlt Mezözombor, Árpád u. 33. sz.,287. hrsz. alatti ingatlanon kialakíúdó
,,Termelői piac" létesítésiengedélyezési ügyében _ a Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Fóosáály
- Építésiés Kömyezetvédelmi osáálya
72.
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.eBfu"ii[,$Hb§

Ikt. : 9oo.85t-z9 l zot8.
.

(:SiS Miskolc, Városház tér S.l minT engedélyező'lratóűg 20l8, febrtrar 6-án megkereste a
Borsod-Abaúj-Zenrplén lvíegyei Katasztróf'avédelrni lgazgatóság Miskolci

Katasárófavédelrni Kirendeltségét, nrint elsó fokú rúzvédelrni szaklratóságot szakhatósági
állásfoglalás kiadása célj ábót.

Az

egyes közérdeken alapuló kényszerítö indok alapjrin e§áró szakhatóságok kijelöIéséről
szóló 53ll20l7, (XiI.29.) Konn. rendelet 1. rnelléklet 4. íáb|ázat 16. sora alapján a
tűzvédelnri szakhatóság bevonásának nincs lrelye, a tűzvédeimi szakhatósági e§árás
lefolytatasára a Borscld-Abaúj-ZemplénMegyei Kataszüófavédelmi igazgatóság Miskolci
Katasztrófavédelrrri Kirendeltsége nem rendelkezik hatáskönel.

Az általános köiryazgatasi

rendtartasrót szóló 2016, évi CL. törvény (a további*ban: Át<r.)
55. § (2) bekezdése alapján, ha az Ákr. eltérően nem rendeikezík, a szakható.ságra a iratóságra,
a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni

kell.

az Ákr.

17. §-a alapján ,,A hatóság a hatáskörét és illetékességétaz e§árás minden
szrkasában hivatalból vizsgálja. Ha valarnelyik hiányát észleii, és kétségetkizáróan
megállapítbató az ügyben hatráskönel és illetékességgel rendelkezö hatóság, az ügyet átteszi,
ennek hianyában a kéreimet visszautasítja vagy az eljárast megszünteti."
Döntésem a fenü jogszabályhelyeken alapul.

Végzésemaz Ákl..80, § (1) bekezdésén alapul. Az öftállójogorvoslat
§ (4) bekezdése alapján

ártam ki.

lehetőségét az Ákr. SS,

A Hajdú-Bihar Me§vei Kormányhivatal Hatósági Főosztály HB/rr-IIAT/oro4q-z/zor8.
számú végzése:
Mezózombor Község önkormányzatának a kérelme alapján a fulezózombor, Árpád u. 33. szám alatti,
vonatkozóan építésí
engedély
287 helyrajzi számú ingatlanon tennelói piac funkciójú épület építésére
kiadása iránti eljárás indult. Az ügyben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Jegyzóje, figyelemmel az Étv.57/C. §-ára, megkereste a Hajdrj-Bihar Megyei Kormányhivatalt
szakhatósági állásfoglálás kiadása céljából.

Az Étv.57lC. § (1) bekezdése előíqa, hogy az építésiengedélyhez kötött építésitevékenységgel
megvalósuíó, 400 m'_nél nagyo^bb bruttó alapterüíetű kereskedelmi építményépítésének,
álalakitásának, valamint a 400 m't meghaladó bruttó alapierú|etre való bóvítésének építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásában az országos illetékességgel eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal vezetójének szakhatósági állásíoglalását be kell szerezni az építésiengedéty iránti

kérelem és mellékletei megküldésével.

Az Étv.57lB. § alapján kereskedelrni építménya kereskedelemről szóló 2005. évi CLXíV. törvény (a
továbbiakban: Kertv.) szerinti üzlet és bevásárlóközpont.

A

Kertv. 2. §-a tartalmazza a 27. pontban az űzlet,
a 19. pontban a piac meghatározását,

valamint önállóan,

A

a 3.

pontban

piac, mint önálló kereskedelmi tevékenységi íorma, nem

bevásárlóközpontnak,

a bevásárlóközpont
minősül

így a termelói piac tekintetében a kormányhivatalnak

íogalmát,

sem

megjelölt szempontok vizsgálatára, szakhatósági állásfcglalás kiadására.
Az országos tetepülésrendezési és építésikövetelményekről szóló 253/1997. (Xll,

fogalommeghatározása szerint önálló

rendeítetési egység: meghatározott

ónmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból ve
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'bejárata

kÖzÖs közlekedóból nyitó oúttO
van. Ézalapján a termelői piac épületében elhelyezni
terveze§ 3 db Üzlet mindegyike egyenként önálló rendeitetési egységnek minósül. Tekintettel arra,
hogY az úzletek bruttó alapterüleie nem éri el az Étv. sltc.
§ ('1l nár<ezaóse szerinti 4oo m'_i, ai
Üzletek vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatatizinten nem rendelkezik szakhatósági
hatáskörrel.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.1 17.
§_a
jzakaszában hivatalból Úizsga[a.
szerint.a hqtó.9á9
9 hatáskörét és i|letékesséqétaz eljárás minden
Ha.
.valamelyik hiányát észleti, és kétségei kizáróán' megállapíiható az ügyben hatáskórrel és
illeték_ességgel rendelkező hatóság, az ügyei átteszi, ennek tiiányában a kérelmá visszautasítja, vagy
az eljárást.megszünteti. Az Akr.46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hatóság a kérelmá
'me§határóiott
visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályoan
feltétele hiányzik, és e
tÖrvé.nY
jogkövetkezményt nem ftiz. Rz Át<r. 55. § (2) bekezdéséreteÉintettel a
_ahhoz más
szakhatóságra a hatóságra vonatkozó rendelkezéseket megíeleloenlliaÍmazni kell.

FigYeíemmel arra, hogy

a

kormányhivata|

a

fenntarthatóság szempontjainak vizsgálaiára,

szakhatósé.gi állásfoglalás kiadására nem rendeíkezik hatáskörrel sám a tervezeit termelói pi"",
az abban kialakítandó üzletek vonatkozásában, ezért a szakhatósági megkeresést visszautaiította.""m
A jogorvoslat lehetóségéről szóíó tájékoziatás

az Akr.55. §

(4) bekezdésén és 1 1 2. §_án alapul.

J"L:?
99!9:*iadmányozá9ára a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról
szóló 87/2017. (Xl|.31.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasitas alapján a Hatósági Föosztály Úezetóje

jogosult.

ic}olcl Járási Hivatal Ha
."á-ú rm

Örökségvédelmi Osztály B0-o BD / Elr_oszg-3l". r8.

Mezőzombor Község Önkormányzata Mezózombor, Ápád u. 33. sz,, 287 hrsz, alatti ingatlanon termelői piac
létesítésére
vonatkozó kérelme ügyében építésügyihatósági eljárást folytat Miskolc Megyei Jogú Város
ÖnkormánYzat Jegyzöje. MiskoIc Megyei Jogú Város Önkorrnányzat Jegyzője szakhatóságként kereste meg
Osztályunkat az eljárásban íelmerült a kulturális örökség, vagy vííágörökség védelme jogszabályban rögzíte§
követelményeknek való megfelelés vizsgálata céljából.

A Mezózombor, Árpád u. 33. sz., 287 hrsz. alatti ingat|an a 11575 tözsszámú Toka!-hegyaljai töfténelmi
botvidék, mint műemlék történeti tájon, a [304S1] azonosítójú a Tokaj-hegya|jai tórténelmi botvídék kultuttáj
vil ágöökség i te ru l et

védőövezetéb

e

n helyezkedik el,

A kulturális örökség védelmérólszóló 2001. évi LXIV, törvény

(Kótv.) 28. § b) és c) pontjai alapján a
műemlékvédelemfeladata a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei
értékükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása, továbbá a műemléki szempontból védett területek
fenntartását, fejlesztésélés az értékvédelmétszolgáló kezelése összhangjának megteremtése.

A világörökségről

szóló 2011. évi LXXVll. törvény (Vötv.) 3. § (1) bekezdése értelmében a világörökségi
helYszín kiemelkedő egyetemes értéket,a várományos helyszín kiemelkedó értéket hordoz, amelyet a
kulturális örökség, illefue a természet válelméről szóló jogszabályok alapján fennálló védettséggel
összhangban

-

mindenki köteles megóvni,

A Vöfu. 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hatósági eljárásokban hatóságkénl eljáró vagy szakhatóságként
közreműködÖ örökségvédelmi- és természetvédelmihatóság a világörökségí helyszínek által hordozott
kiemelkedő egyetemes érték,valamint a várományos helyszín által hordozott kiemelkedő ériékmegózése
érdekébena világörökségi területen és a várományos területen az e törvényben és a világörökségi kezelési
tervben foglaltakat eljárása során köteles érvényre juttatni.
14.
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Ikt. : 9oo.B5 t-z9 / zot8..
Jelen szakhatósági eljárásban az örókségvédelmi szakkérdést az ör.73.
§ (3) bekezdése alapján vizsgáltam

meg.

A szakhatósági eljárás során az

- a 2o1B. febuár 8én kelt Bo-08D/É Hl0574a Miniszterelnókség Kulturális öröksegvédelemért Felelós Helyettes

Ör. 7'|, § (3) bekezdése atapján

2l2O18. számú levéllel - megkerestem

ÁfiamtÍtkárát is, hogY véleményéttárgyi ügyben adja meg.

A Miniszterelnökség válasza a mai napig nem érkezett
meg. így aá az állásfoglalásom kialakításánál nem tudtam figyelembe venni,
A 2018, febuár 22. naPján megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a rendelkezésemre
álló iratok
és előzménYek alaPján megállapítást nyert, hogy a Mezőzombor, Árpád u. 33. sz., 287
hrsz. alatti ingatlanon
tervezett termelói Piac kialakítása, megjelenése örökségvédelmi érdeket nem séft, ezétt
az építésiengedély
megadásához kikötés nélkül hozzájárultam.

A tervezett

fÖldmunkák során nem várt módon elókerült régészeti emlékek esetén történö intézkedéseket
a

Kötv. 24. §-a határozza meg.

A

bejelentési kÖtelezettség elmulasztásának jogköveikezményét

kilátásba.

a

Kötv. 82,

§ (2)

bekezdése helyezi

Szakhatósági állásfoglaláso mat azáltalános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL, törvény (Ákr.)
55, §,
(1) bekezdése, és az idézett jogszabályok alapján adtam meg.

eí, §

A iogorvoslat módját és lehetóségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése állapítja meg.
TárgYi szakhatósági eljárás illetéke 3.0oo- Ft, azaz háromezer forint,
arni nem került lerovásra, mert
engedélYes az illetékekról szóló 1990. évi XClll. tv. 5, értélmében
személyes illetékmentességben
§

révesül.

Egyéb eljárási költség az engedélyezési eljárás során nem merült fel.

A Hivatal

hatáskörét a Kr. 12. § (1) bekezdése és az R. 1. meiléklet 4.39. pontja,
és az ör. 71. § (1)
bekezdése; illetékességétaz Ör. 3. § a) pontja és 1. számú mellékletének pontja
5.
állapítja meg.

Ívliskolc Megyel Jogú Város Önkcrmányzutl|_u\ Jegvzőie (3525 Miskolc, Városház tér 6.) fenii
hitlatkozásí számú ügyiratában szakhatósági állésfoglalást kóri hatóságomtól a Mezőzombor, Árbaa u.
33. szánr alaltl, 287. itrsz. alatt nyilvántartott ingatianon tervezeit ,,Termelóí piac, engedélyezés'éhez.

A

becsatolt iokunrentáció alapján rnegállapítottarn, hogy a teryezett termelói piac rneqfelel
és haiósági felügyeletéről szóló 200s. óvi xlvl. iörvény és a vá
vásárcsamoki árusíiás közegészségúgyi szabályairól szóió 5911999.
éle{rniszerláncról

éleim iszerhigiéniai követelményeknek.

Feniiekre tekintettet a rendelkező részben fogialtak szerint clöntöttem.

15.
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feladatokat ellátó
Hatóságom lratásköréi és illetél<ességéta íöldrnűvelésügyi hatósági és igazEaiási
pontja,
g)
a 14, § (5)
jxrt.
bexezdés
13,
Korm,
r"nóbtut
2.)
§
.i"**iikijelöléséről .rotá áúáoro.
szakhatóságok
eljáró
közérclel<en átapuló ltényszsríiő in<lok alapján
bekezcése, valamint
", "gv",
(1) bekezdése határozza meg,
Xii"tOte"OrOt szóló 531j2§r Z. (Xrt.ZS.) Korm. rendelet 1 . §

Jelen szakhatósági állásfoglalásomat az áltaíános közlgazgatásí rendiariásról szóló 2016. ávi CL,
törvóny (továbbiakban: Áxr.; 55. § (2) és a 81. § (1) bekezdésének megfelelóen hoziarn rneg,

A fellebbezés lelretőségét az Ákr. 5§. § (4) és a 116. § (3) bekezdese alapján ártam ki.

A kérelmezőt az i}ietéktöményben lerótt illeték, valamint a szakhatóságok eljárási díján kívül
eryéb eljárási költség nem terhelte.

A

B-A-Z. Meryei Kormányhivatal B-A-Z. Meryei Településrendezési és Építészeti-MŰszaki
Tervtanács tervtanácsi véleményezésétfiryelembe véve, az abban foglaltaknak megfelelően
döntöttem.

zotz.(Xl.o8.) sz. Konn. rendelet 4.§-a és az általános
közigazgatási rendtartásról szóló zo:.6. éü CL. törvény alapján került megállapításra,

Az üsrféli kör megállapítása a gr:zf

amely során az építésselérintett ingatlan tulajdonosai vizsgálat nélkül mig az építésimunkával

érintett ingatlannal szomszédos ingatlan rendelkezni jogosultjai közül azokat tekintettem
ügrfélnek, akinekjogát jogos érdekeit a tervezett építésimunka érintheti.

rendtartásról szóló 2oa6. évi CL.
törvény, azagg7. évi IJOffIII. törvény,a25gltggz.CXll.zo.) sz. Kormányrendelet, a
gtz/zo:rz.(Xl.o8.) sz. Korm. rendelet, valamint a r:r.f zoo5. (XI.go.) Önk. rendeiettel
Rendelkező részbeni döntést az általános közigazgatási

szabályozott Mezőzombor Község Helyi É,pítésiSzabályzata, szabályozási terve és az érvényben
lévő egyéb jogszabályi előírások firyelembevételével hoztam meg.
Hatáskörömet

és iiletékességemet az építésügyiés az építés-felüryeletihatóságok kijelöléséről és

működési feltételeiről szóló módosított 343/2006.
bekezdése állapítja meg.

(XU. zs.) Korm. rendelet t,§, (l)

Ajogorvoslat lehetőségét az Ákr., 112.§-a, alapján biztosítottam.

A fellebbezési lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló zot6. évi CL.
törvény, 116.§ (r)-(z) bekezdései alapján adtam meg.

A

fellebbezés indoHási kötelezettségét az általános közigazgatási
2016. évi CL. törvény rr8. § (z) bekezdésében, foglaltak írják elő.

rendtartásról szóló

fellebbezési illeték mértékétaz illetékről szóló r99o. éü XCIII. évi törvény 29. §. (4)
bekezdése szerinti XV. melléHet alapján állapítottam meg, mely szerint az építésügyihatósági
eljárásban igénybe vehető valamennyi fellebbezésért 3o.ooo- Ft illetéket kell Íizetni.

A

L6,
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T$ékoztatas:
Az engedélYezésre benyújtott tervek az Epítesi és Környezevédelmi osztályon
az ü5lintézővel
eryeztetett időpontban megtekinüetők az üsrintézőknél elekEonilqr§ formában
az Éron
rendszer hasznáIatának segítségévelvagy elektronikus kapcso}attartás
esetén az ÉrDR
rendszerben (www.e-epites.hu)

,
.

!

osáályunk elektronilars úton az alábbi e-mail címen érhető eL
sLa@lLiskol9ph.hu.
Nyomtatninyok elekEonikusan letölthetők www.e-epites.hu

Miskolc, zor8. március or.
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Kérelmező: Mezőzombor Község Önkormárryzat
3931 Mezőzombor, Árpád u. rr.
Meghatalmazott: Nyikes Tibor - nrOn rendszerben
Ügyfet: Mezőkövesdi KER-COOP Zrt. 34oo ]rlezó'kövesd, Mátyás király u.
74.
Mogyorósi Károlyné g9 gt Meziőzonlb,c í, Árpád u. 3 r.
Lakatos Zoltán gggtMezőzomboi., RéLkóczi u. 3.

?_I:Z, Me$lei Kormányhivatal Korrnánymegbízotti Kabinet

Miskolc, Csizmadia köz r.
B^-|:Z..
Y:qy"i Kormányhivatal Miskolci
Örökségvédólmi Hivatat - Éron fehleten

- Álami

Főépítész353o

Járási Hivatal Járási Epítésüryi

MegYei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
!-A-Z,
Természetvédelmi

Környezetvédelmi
Főosztály - nrOn felületen,
9. |-!:Z. MegYei Korrnányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyiosztály - úron
felületen
ro, B-A-Z. Me8}ei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség

ETDRfelületen
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatóság;i Főosztály - Bron felü]eten
!;A-!,. MegYei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Elelmiszerlánc-biztonsági,
NÖvérrv- és Talajv_édelmi Főosztály - Élelrrriszerlánc-biztonsági e. Árui"ge"r.Jsiigyi
osztály - rron fólti]eten
2;.A,Z.Ye$Yei Korrnányhivatal Miskolci Járás;i Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Utügyi Osztaly - PrOn felületen
f;,*:Z,. Y:qv"i Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Epítesügyi és
orökségvédelmi Hivatal (építésfelügyelet)- n'ron felületen (véglegessé válás utáő
Epítéshatósági nyilvántartás
Nyilvántartás
Ez a határozat jogerős:
Irattár
Miskolc,/ol K-Os - !3
77.
-

rr.
tz.
tS.
14.
15.

t6.
77.
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