Vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás
a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló
55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szerint
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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete VIII-R-049/01910-4/2013. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:
„A Hajóskert Kft. (székhelye: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 133.) részére az általa üzemeltetett 9071 Gönyű, 090/2 hrsz. alatti piac, vásárra vonatkozó üzemeltetési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok az alábbi feltételekkel:
- 200 főig minden megkezdett 15 fő női létszám részére 1 WC, 40 fő férfi létszám részére 2 WC továbbá 200-1000 fő összlétszámú látogató esetén minden megkezdett 30 fő női létszám részére 1 WC, 80 fő férfi létszám esetén 2 WC biztosítása szükséges.
- a piacon veszélyes anyagot/készítményt nem lehet árusítani
Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen jogorvoslat keretében támadható meg.”
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága VIII-I-001/00626/003/2013. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:
„A Hajóskert Kft. (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 133.) kérelmező által 9071 Gönyű, 090/2 hrsz. címen üzemeltetni tervezett piac üzemeltetési engedélyének kiadásához az alábbi kikötéssel járulok hozzá:
• állati eredetű élelmiszerek közül füstölt húskészítmény, étkezési zsír, félkemény, kemény sajt árusítható
Jelen szakhatósági hozzájárulás a megállapított élelmiszerhigiéniai feltételek megtartásáig, illetve visszavonásig érvényes, nem helyettesíti a más jogszabály szerinti hatósági engedélyeket, a működés megkezdésére a szükséges egyéb engedélyek birtokában jogosít.
Jelen szakhatósági állásfoglalás önmagában nem fellebbezhető, az ebben foglaltak a jegyző által kiadott határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadhatóak meg.”
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a GYMS-414/3/2013. iktatószámon az 1. sz. Bp.-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom I. rendű főút 111+010km szelvény jobb oldalán a Gönyű 090/2 hrsz-ú ingatlanon piac-vásártér kialakításával kapcsolatban benyújtott megkeresésre az
alábbi nyilatkozatot tette:
„Az 1988. évi I. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a közút mellett nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.
A Gönyű 090/2. hrsz-ú ingatlan közvetlenül az 1. sz. I. rendű fűút, Gönyű 093. hrsz-ú területe mellett helyezkedik el, mely Igazgatóságunk kezelésébe tartozik.
Megítélésünk szerint a Kiss Levente által beadott vázlatrajz alapján a piac-vásártér területe jelentősen veszélyeztetné a közlekedés biztonságát, ezért a kialakításhoz csak a következő feltételek teljesülése esetén járulunk hozzá:
• a piac területét kerítéssel körbe kell zárni
• az 1. sz. főút 110+980km szelvény jobb oldalán lévő útcsatlakozást kiárkolással meg kell szűntetni, majd acélkorlátot kell elhelyezni 15 méter hosszúságban a Gönyű 091. hrsz-ú ingatlan 1. sz. főút felőli oldalára a főút burkolatának szélétől 1 méterre
• a piac kerítése nem közelítheti meg 50 méternél jobban az 1. sz. főút tengelyét
• a főút burkolatának szélétől számított 50 méteres sávban tilos kereskedelmi tevékenységet folytatni, továbbá a Gönyű 090/2. hrsz-ú területen parkolási lehetőség biztosítása sem engedélyezett az 50 méteres sávon belül
• az 1. sz. főút 110+850km szelvény jobb oldalán és a 111+150km szelvény bal oldalán, illetve a 110+960km szelvény bal oldalán „Megállni tilos” (KRESZ 60. sz.) táblát kell kihelyezni, az útpadkán megállni tilos kiegészítő táblával (KRESZ 63/a. ábra)
Tájékoztatjuk továbbá, amennyivel az általunk kiadott nyilatkozattal nem ért egyet, jogában áll a közlekedési hatósághoz fordulni, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti.”
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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztály GY/UO/NS/A/545-3/2013. számú határozatával a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság (9022 Győr, Batthyány tér 8., továbbiakban: Országos
Közútkezelő) által 2013. március 07. napján, GYMS-414/3/2013. ügyiratszámon kiadott közútkezelői nyilatkozatot a következők szerint felülbírálja:
a fenti közútkezelői nyilatkozat 2. bekezdésében foglaltak érvényüket vesztik.
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A Gönyű 1. sz. főút 110+980 km szelvény jobb oldalán lévő útcsatlakozás kiépítését az alábbi feltételekkel engedélyezi:
1. a Gönyű, 1. sz. főút 110+980 km szelvény jobb oldalától 30 m hosszon sárrázó szilárd burkolatot köteles Kérelmező kiépíteni 5,50 m szélességben
2. a Gönyű, 1. sz. főút 110+980 km szelvény jobb oldali útcsatlakozásnál „Állj! Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 11. ábra) közúti jelzőtáblát kell Kérelmezőnek kihelyezni.
3. a Gönyű, Kossuth utca felől 20 m hosszon sárrázó szilárd burkolatot köteles Kérelmező kiépíteni 5,00 m szélességben,
4. a Gönyű, Kossuth úti útcsatlakozásnál „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) közúti jelzőtáblát kell Kérelmezőnek kihelyezni.
5. a Gönyű 1. sz. főút 110+980 km szelvény jobb oldala és a Gönyű, Kossuth Lajos utca közötti földutat Kérelmező köteles stabilizálni (murvázással) azokon a szakaszokon, ahol nem épül szilárd burkolatú sárrázó,
6. a Kérelmező köteles az 1. sz. főút 110+850 km szelvény jobb oldalán és a 111+150 km szelvény bal oldalán, illetve a 110+960 km szelvény bal oldalán „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblákat kihelyezni, az útpadkán megállni tilos kiegészítő táblával
(KRESZ 63/a. ábra).
7. Kérelmező a közlekedési létesítményeket és azok forgalomtechnikáját közlekedés szaktervezővel köteles elkészíttetni az útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak, egyéb szakmai szabványoknak, szakmai elvárásoknak és a forgalombiztonsági követelményeknek
megfelelően. Az elkészült tervdokumentációt az érintett közútkezelőkkel (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Gönyű Község Önkormányzat) jóvá kell hagyatni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közútkezelői nyilatkozatban foglalt egyéb kikötések vonatkozásában a hatóságnak nincs hatásköre döntést hozni vagy felülvizsgálni.
A Gönyű, 1. számú főút 110+980 km szelvény jobb oldalán lévő útcsatlakozás kiépítése abban az az esetben lehetséges, amennyiben a határozatban foglaltak betartásra és teljesítésre kerülnek, a kivitelezés akkor kezdhető meg, ha az érintett útkezelők az elkészült
terveket jóváhagyják és a jelen határozat jogerőre emelkedését követően legalább 15 nap eltelik.
A Gönyű, 1. sz. főút 110+980 km szelvény jobb oldalán lévő útcsatlakozás létesítéséhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. § (1) a) pontja értelmében be kell szerezni a közút kezelőjének (Gönyű Község Önkormányzat) hozzájárulását.
Gönyű Község Önkormányzatának 269-16/2013. számú közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulása szerint:
1. a 091 hrsz-ú útra vonatkozóan a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásomat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztálya GY/UO/NS/A/545-3/2013. számú határozatban foglaltak figyelembe vételével megadom
2. a 092 hrsz-ú útra vonatkozóan:
- a Kossuth L. úton (092 hrsz) az E.ON bekötő úttól a község felé, valamint a 091 hrsz-ú úttól az E.ON bekötő útig érvényes „Megállni Tilos” táblát kell elhelyezni, ugyanígy mindkét oldalon „Vigyázat Gyalogosok” táblát is
- a Kossuth útra tervezett kapu kijáratához „Stop Elsőbbségadás Kötelező” tábla helyezendő el
- felhívom figyelmét, hogy a Kossuth úton a busz forgalmi rend változását követően 5 tonnás súlykorlátozás lép életbe.
A gönyűi 090/2 hrsz-ú, kivett piac- és vásártér megnevezésű ingatlan GKSZ-Kereskedelmi, szolgáltató területen található. A jogszabályokban előírt építésügyi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy ebben az övezetben Gönyű Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Gönyű Építési Szabályzata és a Szabályozási Terv jóváhagyásáról szóló 28/2003. (XII.19.) Ör. rendelete 28. § (12)-(13) bekezdései alapján az ingatlanok utcai frontjának minden 5 méterében 1 fa telepítéséről, valamint a fa és az
utcai telekfronton az út padkáig eső közterület gondozásáról, rendben tartásáról az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell. A telkeken belül a kerítés mentén minimálisan egy sor fa ültetését kell előírni, a kötelezően építendő parkolók árnyékolásáról, pergolával vagy
lugassal gondoskodni kell.
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