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HATÁROZAT

Az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.; KÜJ:
101 959 869) részére a CSZ/01/13073-18/2016. számon (KTFO-azonosító: 111497-116/2016.) kiadott határozatot (előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat) a Kiskunhalas,
0619/9 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátására vonatkozóan az alábbiak szerint
kiegészítem:
A határozat 9. oldalán:
Hatóságunk a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja és az (5)
bekezdésének megfelelően a CSZ/01/13073-7/2016. számú levelében a tárgyi eljárás
megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (6000 Kecskemét,
Liszt F. u. 19.). Az Igazgatóság a fenti megkeresésünkre 2016. október 7-én megküldte
hatóságunkhoz az ügyre vonatkozó 2393-2/2016. számú alábbi nyilatkozatát:
„A tervezett nyomvonal érinti a 12/2012. (II. 21.) VM rendelettel védetté nyilvánított Pirtói
homokbuckás természetvédelmi területet, valamint az Imre-hegy-pirtó-kiskunhalasi
homokbuckák (HUKN20036) Natura 2000 területet.
A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció kevés érdemi információt tartalmaz a tervezett
KÖF oszlopok madárvédelmi beavatkozásairól, ezért azokat a vezetékjogi eljárás során
részletesen ki kell fejteni.
A védett természeti területen új légvezeték létesítése általában nem kívánatos, azonban a fenti
területeken a légvezeték-hálózat madárbarát berendezésekkel (burkolt szigetelők,
leesésgátlók, VÁT-H21 típusterv szerint kialakított fej szerkezetek, és transzformátorállomás,
madárkiülők, terelőlapok kialakítása, stb.) történő ellátásával és a nyomvonalrajz szerinti
nyomvonallal káros hatást nem gyakorol a védett természeti területre. A nyomvonal jelen
dokumentációban bemutatott változata a tervező által előzetesen egyeztetve volt
Igazgatóságunkkal.
A nyomvonal közvetlen környezetében több helyen is rendelkezünk védett növényfaj
(elsősorban a fényes poloskamag [Corispermum nitidum]) előfordulási adatával ezért a
fizikai munkálatok megkezdése előtt előzetesen egyeztetni kell a területileg illetékes
természetvédelmi őrrel (Somogyi István, Tel.: 30/4884-534).
Fenti állásfoglalást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § szakasza
alapján adtam ki.”
Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
6701 Szeged, Pf. 1048.
 +36 (62) 681-681
 www.csmkh.hu
 ktfo@csongrad.gov.hu

A kiegészítés az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó
fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett
szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási
számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát
hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni
jelen határozat számát.

INDOKOLÁS
Hatóságunk CSZ/01/13073-18/2016. számon (KTFO-azonosító: 111497-1-16/2016.)
határozatot adott ki az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. részére a Kiskunhalas, 0619/9 hrsz.
alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban 2016.
október 10-én.
A határozat indokolásának 9. oldalán az alábbi szerepel:
„Hatóságunk a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja és az (5)
bekezdésének megfelelően a CSZ/01/13073-7/2016. számú levelében a tárgyi eljárás
megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (6000 Kecskemét,
Liszt F. u. 19.). Az Igazgatóság a fenti megkeresésünkre az eljárás során nem nyilatkozott.”
Határozatunk 2016. október 6-án kelt. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2016. október
7-én megküldte nyilatkozatát.
Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság nyilatkozatát a megkeresésünkben megállapított 10
napos határidőn túl – de a függő hatályú határozat által megállapított objektív határidőn
(2016. október 25.) belül és az ügyintézési határidőn (2016. október 10.) belül – adta meg, a
határozatot a rendelkező részben foglaltakkal kiegészítettem.
A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 81/B. § (1) és (3) bekezdés a) pontja alapján
hoztam meg.
A Ket. 81/B. § (4) bekezdése szerint a döntés kiegészítése ellen ugyanolyan jogorvoslatnak
van helye, mint az eredeti döntés ellen volt.
Hatóságunk a környezetvédelmi hatóság hatáskörét a környezeti hatásvizsgálat és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett,
hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat
teljes szövegének nyilvános közzétételéről.
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A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1)
bekezdése állapítja meg.
S z e g e d, 2016. október 11.
Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
főosztályvezető-helyettes

Kapja:
1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.)
tv.
2. MULTIGRADE Környezetvédelmi Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.)
tv.
3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.)
4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)
tájékoztatásul, HKP
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)
HKP
6. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és
Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)
HKP
7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)
HKP
8. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya
(6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29.)
HKP
9. BKMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály
(6000 Kecskemét, József A. u. 2.)
HKP
10. Kiskunhalas Város Jegyzője
tv.
(6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)
(kifüggesztésre)
11. KNPI (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)
tájékoztatásul
12. Hatósági nyilvántartás
13. Irattár
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