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Szatmárcseke Község Jegyzője 

4945 Szatmárcseke 

Petőfi u. 1. 

 

Tisztelt Címzett! 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján értesíti, hogy Szatmárcseke község Önkormányzata (4945 

Szatmárcseke, Petőfi u. 1.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Enviro-Expert Kft. 

(Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Szatmárcseke 0159 

hrsz.-ú földút fejlesztésének előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján mellékelten megküldöm az eljárással 

kapcsolatos közleményt, és a mellékelt webcímen elérhető kérelmet és mellékleteit, egyúttal kérem, 

hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen 

és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. Kérem, hogy a közleményt a közzététel 

időpontjával szíveskedjen kiegészíteni. 

 

A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a 

közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési 

lehetőség módjáról.  

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele. 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges 

észrevételekről a közhírré tétel időtartamát követő 5 napon belül a Főosztályt értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. július 9. 

Tisztelettel: 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 

 

Értesülnek: hivatali kapun keresztül elektronikus tértivevénnyel 

1. Címzett  

2. Irattár 
 



 

 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése 

alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 

Szatmárcseke Község Önkormányzat (4945 Szatmárcseke, Petőfi u 1.), mint környezethasználó 

meghatalmazásából eljáró Enviro-Expert Kft. (Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére közigazgatási 

hatósági eljárás indult Szatmárcseke 0159 hrsz.-ú földút fejlesztésének előzetes vizsgálata 

tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 7013/2018 

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/221 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. július 05. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. július 05. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: ……………………………………………….. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Szatmárcseke Község Önkormányzata a Szatmárcseke külterület 0159 hrsz.-ú földútjának fejlesztését 

tervezi, az utat szilárd burkolattal tervezik ellátni, a kanyaroknál ívkorrekcióval. 

A vizsgált terület Szatmárcseke külterületének É-i részén helyezkedik el. A tervezett út a Szatmárcseke 

Széchenyi utca belterületi út folytatása a Tisza töltés és a Tiszapart közötti földút. 

Az út jelenleg a Széchenyi utca végszelvényének környezetében indul. 

Az út a 0159 hrsz.-ú ingatlanon Tisza töltése és a Tiszapart között jellemzően 5,0 m körüli szélességű 

földút. A burkolat pályaszerkezete a tervezett út kezdeti 5-10 m-es szakaszán területen végzett 

feltárások alapján itatásos zárással ellátott makadám rendszerű burkolat összesen 5 -6 cm zúzottkő 

alapréteggel, majd földút. 

A tárgyi szakaszon a vízelvezetést feliszapolódott, alig megkülönböztethető a tereptől, földmedrű 

szikkasztó árkok biztosítják. 

A tervezett út a Tisza töltését követően indul, kezdőszelvényét a 0159 hrsz.-ú ingatlan határán jelölték ki. 

A tervezett út az önkormányzat kezelésében van. A végszelvénye a Tisza homokpadjánál van. 

A tervezési szakasz 678 m hosszú. 

A tervezett útszakasz önkormányzati utakhoz csatlakozik. 

Az útépítés során szükséges a jelenlegi földút nyomvonalkorrekciója is. 

A beavatkozás a meglévő földút szilárd burkolattal történő ellátása és az út melletti szikkasztó árok 

tisztítása. 

 
A létesítmény megnevezése, helye: Mezőgazdasági feltáró út, Szatmárcseke 

Rendeltetése: külterületi feltáró út 

Tervezési osztály A3 

Tervezési sebesség: 30 km/h 

Szelvényezett hossz 678 m 



 

 

 

Beavatkozás jellege új út építése 

A tervezett beavatkozások: 

- 0+000 – 0+678 km között burkolt út kialakítása 

- 0+000 – 0+678 km között padka kialakítása 

- a meglévő földút melletti szikkasztó árok tisztítása a tervezett út 0+358-0+483 szelvénye között 

 

Kivitelezés várható időpontja: 2018-2019. év  

 

A beruházással érintett település: Ömböly 

Az építési szelvény által érintett területek: Szatmárcseke 0159, 0217/5, 0217/3, 0217/33, 0217/34, 

0217/42, 0217/43, 0217/44, 0217/57, 0217/66 hrsz.  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

 

Levegőtisztaság-védelem: A kivitelezés időszakában (1.fa és cserjeírtás, 2.humoszolás, útalap 

kialakítás, 3. útépítési munkák, aszfaltozás, 4. padka kialakítás, csapadékvíz szikkasztó árkok 

profilozása) a környezet porterhelésének, valamint a munkagépek és járművek üzemeléséből származó 

légszennyezőanyagok koncentrációjának átmeneti növekedésével kell számolni. A maximális 

koncentráció a munkaterületen várható, a nyomvonal létesítés során a legnagyobb hatásterület a 

porkibocsátásból (PM10) származik, amelyet a dokumentáció a nyomvonal mellett 86,3 m-es 

sávszélességben határoz meg, azonban ez egészségügyi kockázatot nem jelent, valamint a létesítési 

fázisban nem lesz folyamatos. Az üzemelés időszakában a jelenlegihez képest forgalomnövekedés nem 

várható, a levegőkörnyezeti hatás nem jelentős, elviselhető mértékű. 

Zajvédelem: Zajvédelmi hatásterületek a létesítés idején, Fa és cserjeirtás 82,6 m, 2. Humuszolás, 

útalap kialakítás 58,7 m, 3. Útépítési munkák – aszfaltozás 37,2 m, 4. Padka kialakítás, humuszterítés, 

csapadékvíz szikkasztó árkok profilozása 25,6 m. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2018. július 09 – 2018. augusztus 02.-ig megtekinthető. Az üggyel 

kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, 

szerda 8
00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Szatmárcseke Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés 

módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és 

mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7013-2018. webcímen tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon 

észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra 

vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeinek meghatározása; 

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.  

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7013-201

