FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy: NIPÜF Hatvan, Ipari Park „A” épület építése Hatvan,
Robert Bosch út ( hrsz: 3710/8) csapadékvíz csatornázás
vízjogi létesítési engedélye ügyében eljárás megszüntetése
Hivatkozási szám:
720-2/2018.
Ügyintéző:
dr. Orbán Péter
Telefon:
(36-1) 459-2476

VÉGZÉS
A NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (1061 Budapest, Király utca 16.; a továbbiakban:
Kérelmező) meghatalmazásából eljáró KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. (1016
Budapest, Naphegy u. 26., a továbbiakban: Tervező) kérelmére tárgyi ügyben indult vízjogi
létesítési engedélyezési eljárást
megszüntetem.
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 212 000 Ft, melyet
Kérelmező megfizetett.
Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárás a Hatvan városban
megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 290/2016. (IX. 22.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik, a Ket.
80. § (4) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.
A megszüntető végzést a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) jogszabályon
alapuló mérlegelési jogkörében eljárva adta ki.
E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz két példányban
benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás illetékének mértéke 3000 Ft,
melyet illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem,
hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem
feltüntetni a befizető nevét és címét.
INDOKOLÁS
Kérelmező meghatalmazásából eljáró Tervező 2017. december 1. napján érkezett
beadványában vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be az az FKI-KHOhoz tárgyi vízilétesítmények vonatkozásában.

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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A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya HE-02/KVTO/054272/2017.számú szakhatósági állásfoglalásában kikötésekkel járult hozzá az engedély
kiadásához.
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építési és Örökségvédelmi Osztálya
HE-02/EOV/1953-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötésekkel járult hozzá az
engedély kiadásához.
A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya HE05/NEO/00171-3/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához
hozzájárult.
Hatvani Közös Önkormányzat Hivatal 123-1/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában
hozzájárult az engedély kiadásához.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.
13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékleteket kérelme nem tartalmazta hiánytalanul,
fentiek miatt FKI-KHO: 9866-3/2017. számú hiánypótlásra felszólító végzés került kiadásra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. § (3) bekezdése és a 71. § (1) bekezdés alapján.
Kérelmező az FKI-KHO: 9866-3/2017. számú hiánypótlásra felszólító végzést a tértivevény
tanúsága szerint 2017. 12. 18. napján átvette, a végzésben foglaltakat a mai napig nem
teljesítette.
Fentiek alapján a kérelemre indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (2) bekezdése
alapján megszüntettem.
Jelen döntés a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2. § (1)
bekezdése 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, a honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.
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. számú melléklet 2.6. b) és 2.7. a) pontjai alapján állapítottam meg. Az
igazgatási szolgáltatási díjat Kérelmező megfizette.
A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontja biztosítja, előterjesztésének
idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás illetékéről az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem.
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Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
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 hirdetményi úton
kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény - a Ket. 80. § (5) bekezdése szerint a
hatóság hirdetőtábláján való - kifüggesztését követő 5. nap.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
Terjedelem:
Továbbítva:
Kapják:

2 oldal
Hivatali Kapu+ Cégkapu
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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