FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa u. 14. sz. alatti
ingatlanon
létesítendő
vízilétesítményének
(résfal,
csapadékvíz elvezető rendszer, monitoring kutak) vízjogi
megszüntetési és vízjogi létesítési engedély módosítása
Hivatkozási szám: FKI-KHO: 1073-1/2018.
Vízikönyvi szám: Bp/m/999
Ügyintéző: Nagy Brigitta
Markovits Péter
Szücs Petra
Telefon: (36-1) 459-2476
e-mail: Brigitta.Nagy@katved.gov.hu

HATÁROZAT

1./ A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.; a
továbbiakban: Kft.) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
részére kiadott FKI-KHO: 6514-14/2017. számú, Bp/m/999 vízikönyvi számú vízjogi
megszüntetési és vízjogi létesítési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) – egyéb
rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett –
módosítom
az alábbiak szerint:
2./ Az Engedély 1./ pontja az engedélyes személye vonatkozásában az alábbiak szerint
módosul:
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.; a továbbiakban:
Engedélyes)
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 33 750 Ft, melyet
Engedélyes nem fizetett meg, azonban az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére az FKI-KHO
nem szólította fel Engedélyest.
Jelen döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, azonban a megépítendő
vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00
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Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás a KEOP-1.1.1/B/10-11-20130002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát
technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése”
című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú („Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című)
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI.7.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 190/2013. (VI.7.) Korm. rendelet] hatálya alá tartoznak a Ket. 80. § (4)
bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.
E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz (a továbbiakban: FKIKHO) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 16 875 Ft,
amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú
előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási
megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon
a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a
befizető nevét és címét.
INDOKOLÁS
Engedélyes 2017. november 13. napján kelt kérelmében Engedély módosítását kérte. A kérelmet
és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a
beadvány tartalmazza:




az Engedélyes megnevezését, címét;
a Kft. és Engedélyes megállapodását, mely szerint a 140018/3 hrsz.-ú ingatlan Engedélyes
tulajdonába került;
a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály PE-06/KTF/12258-26/2017. számú végzését jogutódlás
megállapításáról.

Tekintettel arra, hogy tárgyi engedély módosítása a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 11. §-a alapján szakhatóság feladat- és hatáskörét nem érinti, nem került sor szakhatóság
megkeresésére a Ket. 44. § (1a) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Engedély
módosításával kapcsolatban.
Az FKI-KHO Engedélyt adott a Kft. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest,
Pozsonyi út 56.) részére a tárgyi vízilétesítményekre.
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Kft. a 2017. augusztus 28. napján kelt beadványában bejelentette, hogy a tárgyi ingatlan a
vízilétesítményekkel együtt Engedélyes tulajdonába került.
Az FKI-KHO 6514-15/2017. számú levelében felszólította az új engedélyest, hogy nyújtsa be az
FKI-KHO-ra a névátírás iránti kérelmét az üzemeltető személyében bekövetkezett változást
alátámasztó dokumentumokkal együtt.
Megállapítottam, hogy a névátírásnak nincs akadálya, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
Fentiek alapján az engedély módosításáról a Vgtv. 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint a Ket. 71. § (1)
bekezdésének megfelelően döntöttem.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.)
BM rendelet] 1. mellékletének 2.6. a) és 2.9.1. (x4), illetve 2.9.1. és 2.9.3. (x2) pontja alapján
állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes nem fizette meg, tekintettel arra,
hogy az FKI-KHO az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére nem szólította fel.
A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról a 190/2013. (VI. 7.)
Korm. rendelet 3. § (1) pontja alapján rendelkezett az FKI-KHO.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény [a továbbiakban: 2006. évi
LIII. törvény] 5. § (2) pontja alapján az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket –
az eljárás során személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton
kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
A határozatot az FKI-KHO a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a hivatalában és a
honlapján (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.
A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a
Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III.
31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon a
törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi LIII. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság
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hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény - a 2006. évi
LIII. tv. 2. § (2) bekezdése szerint a hatóság hirdetőtábláján való - kifüggesztését követő
5. nap.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint.
Tisztelettel:
A távollévő
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

Palotai Zs. Gábor tű. ezredes
igazgató-helyettes

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) , 459-2477
E-mail: fi.hatosag@katved.gov.hu
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