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H I R D E T M É N Y

Vízvezetési  szolgalmi jogot megállapító döntés meghozataláról

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016.  évi  CL.  törvény (a  továbbiakban:  Ákr.)  88.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  jelen
hirdetmény útján közli a  Budapest XII. kerület, 8944/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lap szerint
feltüntetett tulajdonosaival, Piller Zsuzsannával (utolsó ismert lakóhelye: Svédország, 19552
Marsta,  Hugingatan  29.),  Csorba  Ferenccel (utolsó  ismert  lakóhelye:  Hollandia,  1058
Amsterdam,  Hoog  Curacaostraat  7/II.),  Stankovics  Lajosnéval (utolsó  ismert  lakóhelye:
1012 Budapest,  Sziklai  S.  u.  7.),  tekintettel  arra,  hogy a  kézbesítés  egyéb  elháríthatatlan
akadályba ütközik, hogy a  Budapest XII. kerület,  8944/2  hrsz.-ú ingatlant érintően döntést
hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a
hatóságnál átveheti.

Az ügy tárgya:  Budapest  XII.  kerület,  8944/2 hrsz.-ú földrészletre  vonatkozó vízvezetési
szolgalmi jog megállapítása

A döntés száma: 35100/2511-3/2020.ált.

A döntés meghozatalának napja: 2020. február 13.

A hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2020. február 14.

A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2020. március 02.

Az ügyintézők neve és elérhetősége:
Dr. Uszkay Zsanett
Orosz-Bezdán Stella
(36-1) 459-2476

A döntés rövid ismertetése:
Budapest Főváros Önkormányzata  (1052 Budapest, Városház utca 9–11.,  a továbbiakban:
Jogosult) meghatalmazásából alapján eljáró Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út
182., a továbbiakban: Meghatalmazott) 2019. március 8. napján kelt levelében tárgyi ügyben

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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vízvezetési  szolgalmi  jog  megállapítását  kérte a víziközmű-szolgáltatásról szóló  2011.  évi
CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 81. § (3) bekezdése alapján.

Jogosult részére,  Diósi László (földmérő ig. száma: 7481) által készített 9_2018-D-21/2018.
munkaszámú dokumentációja alapján az FKI-KHO 2020. február 13. napján kelt  35100/2511-
3/2020.ált. számon vízvezetési szolgalmi jogot megállapító határozatot hozott.

Jogorvoslat:
E  döntés  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett,  de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre
kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus
vagy  postai  úton  2  példányban  benyújtandó  fellebbezéssel  élhetnek.  A fellebbezési  eljárás
illetékének mértéke 10 000 Ft,  amit  Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000
számú  eljárási  illetékbevételi  számlájára átutalási  megbízással  kell  megfizetni,  vagy  az
illetékekről  szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 5. § (2) bekezdése alapján
igazolni az illetékfizetési  kötelezettség alóli  mentességet.  Az illeték megfizetésekor kérem
hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem
feltüntetni a befizető nevét és címét.  Kérem, a befizetést igazoló bizonylatot az FKI-KHO
részére szíveskedjen megküldeni.

Az  FKI-KHO  a  hirdetményt  a  hivatalában,  valamint  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi,  valamint
megkeresi  Budapest  I.  Kerület  Budavári  Önkormányzat  Jegyzőjét (1014  Budapest,
Kapisztrán tér 1.), hogy a hirdetmény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal,
hogy  a  kifüggesztés  tényét,  a  kifüggesztett  irat  levételének  dátumát  elektronikus  úton  a
levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

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.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 2 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)
Továbbítva: biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján Hivatali kapun keresztül
Kapják: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője

FKI Ügyfélszolgálat
____________________________________________________________________________________________

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
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