FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy: NIPÜF Hatvan Ipari Park „A” épület, Hatvan
Robert Bosch út (hrsz: 0331/75) csapadékvíz-elvezetés
vízjogi üzemeltetési engedélyének kijavítása
Hiv. szám: 35100-1660/2019.ált.
Ügyintéző: dr. Garami László
Horváth Attila
Holecskó Rita
Telefon:
06-1-459-2476

Vízikönyvi szám: 8.3/2/133

HATÁROZAT
1./A NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (1061 Budapest, Király utca 16.; a továbbiakban:
Engedélyes) részére kiadott,35100/1513-24/2018.ált. (FKI-KHO: 720-15/2018.)számú
határozatot (a továbbiakban: Engedély) – egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett –
kijavítom
az alábbiak szerint:
2./ Az Engedély 2./ Létesült pontjának 2.2./ alpontja az alábbiak szerint módosul:




CSO 1-2 jelű csapadékvíz csatorna
-

59,45 fm DN400 KDEM csatorna
o I: 4 ‰

-

67,21 fm DN400 KDEM csatorna
o I: 3 ‰

-

15,38 fm DN300 KDEM csatorna
o I: 3 ‰

-

6 db DN1000 tisztítóakna
1 db víznyelőrácsos fedlapú DN1000 tisztítóakna
1 db HY-FREYLIT 2x80=160 l/s kapacitású olajfogó

CSO 1-3-0 jelű csapadékvíz csatorna
-

137,78 fm DN500 KDEM csatorna
o I: 3 ‰

-

65,03 fm DN400 KDEM csatorna
o I: 5 ‰
53,4 fm DN300 KDEM csatorna
o I: 5 ‰
20,06 fm DN250 KDEM csatorna

-

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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o I: 5 ‰


2 db DN500 víznyelőakna
3 db D315 csőakna
7 db DN1000 tisztítóakna
5 db víznyelőrácsos fedlapú DN1000 tisztítóakna
40 fm DN200 folyóka
1 db HY-FREYLIT 200 l/s kapacitású olajfogó

CS 1-5 jelű csapadékvíz csatorna
-

33,26 fm DN200 KG-PVC csatorna
o I: 3 ‰

-

3 db DN1000 tisztítóakna
40 fmDN200 folyóka
1 db HY-FREYLIT 30 l/s kapacitású olajfogó

Befogadó: A CS 1-0 jelű csapadékvíz csatorna a 9. számú aknán keresztül.


CS 1-6 jelű csapadékvíz csatorna
-

21,26 fm DN300 KDEM csatorna
o I: 3 ‰

-

8,99 fm DN250 KDEM csatorna
o I: 3 ‰

-

83,16 fm DN200 KG-PVC csatorna
o I: 3 ‰

-

6 db DN1000 tisztítóakna
84 fmDN200 folyóka
1 db HY-FREYLIT 60 l/s kapacitású olajfogó

Befogadó: A CS 1-0 jelű csapadékvíz csatorna a 20. számú aknán keresztül.


CS 1-7 jelű csapadékvíz csatorna
-

22,68 fm DN300 KDEM csatorna
o I: 3 ‰

-

27,03 fm DN250 KDEM csatorna
o I: 3 ‰

-

62,93 fm DN200 KG-PVC csatorna
o I: 3 ‰

-

5 db DN1000 tisztítóakna
84 fmDN200 folyóka

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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-

1 db HY-FREYLIT 60 l/s kapacitású olajfogó

Befogadó: A CS 1-0 jelű csapadékvíz csatorna a 35. számú aknán keresztül.
Végső befogadó: 1-0 jelű árok 1-2 mellékárka, majd végül a Herédi-Bér-patak.
2./ Az Engedély 2./ Létesült pontjának 2.4./ alpontjának alábbi sorát törlöm:
-

motor névleges áramfelvétele: 18,5 kW

, helyébe az alábbi sor kerül:
-

motor névleges teljesítménye: 18,5 kW

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás a Hatvan városban megvalósuló
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény [a
továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény] 2. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c)
pontja alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.
A végzés ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált
döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől
számított 30 napon belül a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az
FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási
perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1)
bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező. A közigazgatás
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére
tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási
cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.
INDOKOLÁS
Az FKI-KHO Engedélyes részére 35100/1513-24/2018.ált. (FKI-KHO: 720-15/2018.) számú
vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott ki a Hatvan Ipari Park „A”
épületének (hrsz: 0331/75) csapadékvíz-elvezetésére. A vízjogi üzemeltetési engedélyezés
során, az Engedélyes által meghatalmazott Vigh Tibor, EPAPIR-20190123-2834 számú
megkeresésében jelezte, hogy az Engedélyben foglalt beépített olajfogók számában és típusában
elírás történt. Az Engedélyt ezért a rendelkező részben foglaltak szerint kijavítottam.
Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 90. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró
hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló
végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja - a kiemelt
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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jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap.
A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.
A keresetlevél előterjesztésének idejét a közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg. A közigazgatási perben a
tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1)
bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése és 608. § (1)
bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.
A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1)
bekezdése, 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdés,(2) bekezdés a) pontja és a (3)
bekezdés e) pontja, továbbá a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 1. pontja
alapján állapítottam meg.
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 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét ugyanezen
rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A 2006. évi
LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság
hirdetményi úton kézbesíti. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Melléklet:
Terjedelem: 4 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján)

_____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476
Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági
ügyekben
előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban
E-mail:
fki.hatosag@katved.gov.hu
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

