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K Ö Z L E M É NY
A Békés Megyei Kormányhivatala előtt Mezőhegyes Város Önkormányzata (5820 Mezőhegyes, Kozma
Ferenc u. 11., KÜJ: 103 386 887) ügyfél képviseletében eljáró KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató
Kft. kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés
közhírré tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.
A hatósági ügy tárgya: Mezőhegyes, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének előzetes
vizsgálati eljárása
A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/04275/2021.
A hatósági eljárás megindításának napja: 2021. év június hó 23. napja
Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
– az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az
időtartama.
Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Nagy-Hamza Anett - (66) 362-944/2008 mellék
A közlemény a Békés Megyei Kormányhivatal és a Kormányzati Portál internetes honlapján,
valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján is megtalálható.
A kérelem és mellékleteinek elérési helye:

Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
Ügyiratszám: 04275/2021.

A környezethasználó adatai
Neve:
Mezőhegyes Város Önkormányzata
Székhelye:
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
KÜJ száma:
103 386 887
A tervezett tevékenység célja
A jelenlegi belterületi csapadékvíz elvezető rendszer nem képes a megnövekedett vízmennyiség
megfelelő kezelésére, és elvezetésére, ami a belterületi létesítményeket veszélyezteti, a városban az
életminőséget rontja, és jelentős anyagi károkat eredményez.
A tervezett tevékenység megnevezése
A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 3.
számú melléklet 3. a) pontja alapján:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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„3. Mezőgazdasági és egyéb nem belterületi (a TEÁOR szerint nem e kategóriába tartozó) vízrendezés,
500 ha-tól síkvidéken”
a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.
A tervezett tevékenység nem tartozik a Khvr. 3. számú melléklet 3. a) pontja hatálya alá, azonban a
Khvr. 3. § (7) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy a környezethasználó előzetes vizsgálati
eljárást kezdeményezzen a környezetvédelmi hatóságon, ha olyan tevékenység megvalósítását
tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban
meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a
tevékenység nem tartozik a 2. számú mellékletbe.
Tervezett tevékenység területi igénybevétele:
csatorna név

érintett utca

Béka-tó

Ny 1-0

érintett
helyrajzi
számok
1. öblözet
910/17

909 hrsz.-ú közút

909

908 hrsz.-ú közút

908

Csekonics tér

904

Kossuth utca

893

Kossuth utca

893

897/1 hrsz.ú közterület

897/1

852/3 hrsz.-ú vasút

852/3

tulajdonos

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

MÁV-Magyar Állam
852/2 hrsz.-ú út
Kossuth utca

852/2
847
849

Hild János utca
724
1-0-0

Zala György ltp.

742/21

Kozma Ferenc utca

725/1

Hild János utca

2/1

József A. Művelődési
Közp.

721

Kórház utca

686

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

672/13
Gluzek Gyula ltp
672/15
1-1-0

Kossuth utca

847

Battonyai út

833

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

3
747
Kossuth utca
819
Molnár C. Pál ltp

731/11
731/11

1-1-1

Molnár C. Pál ltp
732
732

1-1-1-1

Molnár C. Pál ltp
731/11

1-1-1-1-1

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat
Mezőhegyes Városi
Önkormányzat
Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

Molnár C. Pál ltp

731/11

Hild János utca

724

Zala György ltp.

742/21

1-3-1

Zala György ltp.

742/21

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

1-3-1-1

Zala György ltp.

742/21

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

1-3-2

Zala György ltp.

742/21

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

1-3-3

Zala György ltp.

742/21

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

1-7-0

József A. Művelődési
Közp.

721

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

1-3-0

Gluzek Gyula ltp

672/15

1-10-0
Posta utca

673

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

1-10-2

Gluzek Gyula ltp

672/15

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

1-11-0

Gluzek Gyula ltp

672/15

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

Gluzek Gyula ltp

672/15

1-12-0
Templom utca

671

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

A tervezett tevékenység volumene:
A tervezett beruházás során kiépítésére kerülő belvízelvezető csatorna, illetve csőhálózat hossza
összesen 4222,9 fm.
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A tervezett beruházás:
A csapadékvizek befogadója jelenleg, és a beruházás után is a Béka-tó lesz. A tervezett
csapadékvízelvezető rendszer a meglévő hálózat nyomvonalában halad (a beruházás ameglévő
rendszer rekonstrukciójának is tekinthető), új terület igénybevételnek a szikkasztó mezők (Mezőhegyes,
belterület 721 hrsz.) kialakításánál lesz, ahol a felszín alatt dréncsőhálózatot fektetnek. A szikkasztó
mező területe jelenleg egy fásított, parkosított terület. Az összes terület igénybevétel az építés során a
nyomvonal mentén, illetve a szikkasztó mező esetén ~ 7600-8000 m2.
A tervezett beruházás ütemezése
A beruházás megvalósítása (kivitelezése) 2021. október – 2022. október között tervezett. Ezután az
üzemelés folyamatos, a kapacitáskihasználás az időjárás függvénye.
A tervezett tevékenység hatásterülete
A kivitelezés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a nyomvonaltól 76 m-re terjed ki. A hatásterület lakott
ingatlanokat érint.
A tervezett tevékenység közvetett hatásai Mezőhegyes közigazgatási területét érinthetik. Országhatáron
átterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, illetve megismerhet minden adatot tartalmazó
adathordozót.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve olyan iratba, amelyből következtetés vonható le
valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya
megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.
Az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti.
Az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel
együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a
döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és
érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi
döntéseket hozhatja:
„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy
a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével
a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú
melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is
tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit,
ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá
sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy
változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az
összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem
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benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési
engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével
írja elő.”
Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes
egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.
A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelve a Khvr.
3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás
Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság
hirdetményének közhírrétételéről számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.
Kelt: Gyula, 2021. július 7.
Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Dr. Illich Andrea Eszter
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.
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Békés Megyei Kormányhivatal
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