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Tárgy: Gyomaendrőd, 3748/3 (megosztás előtt 3748/2)
belterületi ingatlanon megépült 498,0 kW-os napelemes villamos
kiserőmű, napelem modulok, kisfeszültségű kábelhálózat, 1 db
Betonbau UK 2000-28 BHTR típ. 22 kV-os 630 kVA-es külső
kezelőterű transzformátorállomás és kiszolgáló kezelő
építmények használatbavételi engedélye valamint 22 kV-os
termelői vezeték hálózat üzemeltetés bejelentése.

Ügyintéző: Veres Zsolt
Tel.: 62/680-380

Hiv. szám:

Melléklet:

HÍRDETMÉNY
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Hatósági Főosztály
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.
Értesítem az alábbiakban felsorolt Gyomaendrőd Város hrsz.-ú ingatlanok (2007. évi LXXXVI. tv.
(továbbiakban VET) 117.§. (3) bekezdés szerinti) bejegyzett jogosultjait, az ügyfeleket, hogy az MVM
Zöld Generáció Kft. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., adószáma: 12771756-2-41) kérésére, az
eljárás lefolytatását követően a tárgyban megnevezett villamos energetikai építményre
használatbavételi engedélyt kapott 2020.04.06-án.
Döntésem a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye
nincs. Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat. Erre irányuló
keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést
hozó hatóságnál nyújthatja be. Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi
képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett
elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő. Jogi képviselő
nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A
keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és
bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell
nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A közigazgatási per eljárási illetéke
30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet
tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.
- az ügy tárgya: Gyomaendrőd, 3748/3 (megosztás előtt 3748/2) belterületi ingatlanon megépült 498,0
kW-os napelemes villamos kiserőmű, napelem modulok, kisfeszültségű kábelhálózat, 1 db Betonbau
UK 2000-28 BHTR típ. 22 kV-os 630 kVA-es külső kezelőterű transzformátorállomás és kiszolgáló
kezelő építmények használatbavételi engedélye valamint 22 kV-os termelői vezeték hálózat
üzemeltetés bejelentése.
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- kérelmező neve: MVM Zöld Generáció Kft. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., adószáma:
12771756-2-41)
- iktatási száma: CS-06/S01/01861-9/2020.
- az ügyintéző neve: Veres Zsolt
- tel: 62/680-380 (meresugy@csongrad.gov.hu)
- a hivatali és az elektronikus kifüggesztés napja: 2020.04.07.
- levétel napja: 2020.04.13.
- helye: www.csmkh.hu
Az ügyben keletkezett iratokba betekinthet és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet Hivatalomban
ügyfélfogadási időben – időpont egyeztetést követően (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9., hétfő csütörtök 8,00-16.00, péntek 8,00-12.00) egyeztetést követően.
A napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján jelen közigazgatási hatósági ügy,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.
Intézkedésem a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 123 - 126. §-a, valamint a
villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm.
rendelet (tov.: Vhr.) alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (tov.:
Ákr.) 80.§ (1) bekezdése szerint, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a Budapest Főváros Kormányhivatalának
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. §-a valamint
a Vhr. 3. §-ában biztosított hatósági jogkörömben hoztam meg.
Az építmény és biztonsági övezete által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
Gyomaendrőd
3746
3747
3748/3
086/20
086/38
087/2
0111/1
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