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HATÁROZAT
1./ A Kopaszi Gát Kft. (1117 Budapest, Kopaszi gát 5.; a továbbiakban: Engedélyes) részére
kiadott, 35100-13318-19/2017. ált. (FKI-KHO: 8491-16/2017.) számú vízjogi létesítési
engedélyt (a továbbiakban: Engedély) – egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett –
kijavítom
az alábbiak szerint:
2./ Az Engedély 2.1./ Csapadékvíz-elvezetés pontjában található táblázatból a „CSVNY
keleti szakasz” és „CSVNY nyugati szakasz” csatorna azonosítójú sor törlésre kerül, és
az alábbiak lépnek a helyére:

CSVNY
keleti
szakasz

DN1000
HOBAS
nyomott

CSVNY
nyugati
szakasz

DN1000
HOBAS
nyomott

101,18

-

98,69

-

-

-

Duna folyam 1642+830
fkm
szelvénye.
(Csatlakozási szint: 100,00
mBf.)
Duna folyam 1642+830
fkm
szelvénye.
(Csatlakozási szint: 100,00
mBf.)

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 Budapest XI. kerület Kopaszigát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik, 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) elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes
személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton két példányban benyújtandó
fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 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 részére a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl és környezete Budapart
ingatlanfejlesztés belső fejlesztési terület csapadékvíz elvezetésének kialakítására
vonatkozóan 35100-13318-19/2017. ált. (FKI-KHO: 8491-16/2017.) számon vízjogi létesítési
engedély került kiadásra.
Engedélyes meghatalmazásából eljáró KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest,
Üllői út 455.) 2018. április 9. napján kelt beadványában észrevételezte, hogy az Engedély
2.1./ Csapadékvíz-elvezetés pontjában a DN 1000 HOBAS csőanyag helyett, DN 1000 KPE
csőanyag típus került feltüntetésre, ezért kérte az Engedély kijavítását.
A 2017. szeptember 12. napján benyújtott dokumentumokat áttanulmányozva az FKI-KHO
megállapította, hogy az Engedély rendelkező részében foglaltak kijavítását szakmai
szempontok indokolják.
Fentiek alapján az FKI-KHO a kérelemben foglaltaknak helyt adott és jelen határozatban
rendelkezik azok kijavításáról.
Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 90. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a
biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése, az előterjesztésének módját
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az Ákr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.
A fellebbezési eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Itv.) XIII. melléklet 1. pontja állapítja meg.
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.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.
4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 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 2006. évi LIII. tv. 2. § (2)
bekezdése szerint a hatóság hirdetőtábláján való - kifüggesztését követő 5. nap.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
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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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