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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. június 29-én tartandó ülésére 

  

Füzesgyarmati, külterület 0416/12 hrsz-ú ingatlanra bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez, 

kártalanítási megállapodás megkötéséhez c. napirendhez 

 

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető-tanácsos 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: 

MOL Nyrt./bányavállalkozó) építési engedélyt kapott a Füzesgyarmat külterület 0414/19 

helyrajzi számon lévő (Szeghalom-6) olajkút és a 0416/18 helyrajzi számú ingatlanon lévő 

gyűjtőállomást (SzeT-3), összekötő kútvezeték (DN65 olaj és bányászati létesítmény) 

nyomvonalának kiépítésére, melynek rendeltetése a Szeghalom-6 számú kút termelésbe 

állítása. 

 

A vezeték kiépítése megtörtént, melynek biztonsági övezete érinti az önkormányzati tulajdonú 

0416/9 helyrajzi számú út művelési ágú (terhelt terület nagysága: 102 m2) és a 0416/12 

helyrajzi számú árok művelési ágú (terhelt terület nagysága: 25 m2) ingatlanokat. Az 

ingatlanra vonatkozó biztonsági övezetek terjedelmét a 2/201. (I. 14.) KHEM rendelet 

határozza meg.  

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (4) bekezdése szerint az ingatlan 

rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény üzemelésének időtartamára a 

bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalmi jog 

alapítását igényelheti. 

 

A MOL Nyrt. megküldte a bányaszolgalmi kártalanítási ajánlatát és megállapodás tervezetét, 

a szükséges bányaszolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez. A 0416/9 

helyrajzi számú kivett út, művelési ágú ingatlanra szolgalom alapítási tilalom vonatkozik, 

mely értelmében bányaszolgalmi jogot nem kell bejegyezni.  

 

A Képviselő-testületnek döntést kell hozni a bányaszolgalmi jog bejegyzése és a kártalanítási 

ajánlat elfogadása vonatkozásában. A kártalanítási ajánlat és megállapodás az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Füzesgyarmat, 2017. június 15. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (VI. 22.) határozata 

Bányaszolgalmi jog alapításáról (Füzesgyarmat külterület 0416/12 hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0416/12 helyrajzi számú, árok 

művelési ágú ingatlan vonatkozásában, bányaszolgalmi jog alapítására tett kártalanítási 

ajánlatot elfogadja, továbbá hozzájárul, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a MOL Nyrt. javára 

bejegyzésre kerüljön a bányaszolgalmi jog. 

 

Felkéri a polgármestert a bányaszolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 
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