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H A T Á R O Z A T

1./ A  SZÁKOM  Nonprofit  Kft. (2440  Százhalombatta,  Hága  L.  u.  2.,  a  továbbiakban:
Engedélyes)  részére  kiadott  35100/9919-9/2019.  számú vízjogi  megszüntetési  engedélyt  (a
továbbiakban:  Engedély)  –  egyéb  rendelkezéseinek  változatlanul  hagyása  mellett  –  az
alábbiak szerint 

módosítom:

2./ Az Engedély  4./  Előírások  pontjának 18. francia bekezdését törlöm, helyébe az alábbiak
kerülnek:

 A rekultivált hulladéklerakó talajvízre gyakorolt hatásainak megfigyelése érdekében a
megszüntetendő  kutakat  újakkal  kell  pótolni.  Az  erre  vonatkozó  vízjogi
engedélykérelem benyújtásának határideje 2020. április 1.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén  az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133.
§  alapján  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít,
amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

Az Engedély  jelen  határozattal  módosított  előírásában foglaltak  nem vagy nem megfelelő
teljesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.)
32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére
kötelezi.

Egyidejűleg  megállapítom,  hogy  az  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke 5.250  Ft,  melyet
Százhalombatta Város Önkormányzata megfizetett.

Tekintettel  arra,  hogy  tárgyi  vízjogi  engedélyezési  eljárás egyes  közlekedésfejlesztési
projektekkel  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) 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. § (3) bekezdése
alapján  jelen  döntést  az  FKI-KHO  hirdetőtábláján  és  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.

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:
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A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A  véglegessé vált
döntés  ellen  –  jogszabálysértésre  hivatkozással  –  közigazgatási  per  indítható  a  közléstől
számított  30  napon  belül a  Budapest  Környéki  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. 

I N D O K O L Á S

Tárgyi  kutak  eltömedékelésére  vonatkozóan  a  35100/9919-9/2019.  számú  vízjogi
megszüntetési  engedély  került  kiadásra  Engedélyes  részére.  A  kutak  a  rekultivált
hulladéklerakó  felszín  alatti  vízre  gyakorolt  hatásainak  megfigyelését  biztosították.  A
monitoring kutakra vonatkozóan a KTVF: 4815-1/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedély
került kiadásra.

Az  Engedélyes  megbízásából  eljáró  MÉLYÉPTERV-ENVIRO  Kft.  (1185  Budapest,
Nyíregyháza u. 73.) 2019. november 7. napján érkezett kérelmében az új monitoring kutak
létesítésére  vonatkozó  engedélykérelem  benyújtására  előírt  határidő  módosítását  kérte,
tekintettel  a  területet  érintő  beruházásokkal  kapcsolatos  egyeztetések  bonyolultságára  és
időigényére.

A kérelemhez benyújtott dokumentációkat átvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelméhez a
41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt alábbi dokumentumokat csatolta: 

 Engedélyes megnevezését, címét, 
 igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

Tárgyi  terület  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló
vízilétesítmények  védelméről szóló  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  szerint  jogerős
határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100
000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklet alapján a
terület szennyeződésérzékenysége: érzékeny. 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.)
BM rendelet] 1. mellékletének 2.9.3. (3x) és 13. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése
alapján Engedélyes köteles.

A 2006. évi LIII. törvény 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 közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5.
nap.
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A határozatot  az  FKI-KHO az  Ákr.  88.  §  (2)  és  (3)  bekezdései  alapján  a  hivatalában,  a
honlapján (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § bekezdése biztosítja, 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 Budapest Környéki 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 b) pontja alapján állapítottam meg.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban
előírtak  nem megfelelő  teljesítése  esetén  az  Ákr.  132.  §  és  133.  §  alapján  a  végrehajtást
elrendelem, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van
helye,  melynek legkisebb összege  tízezer forint,  legmagasabb összege természetes  személy
esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése
esetén ismételten is kiszabható.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 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  határozat  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  -  annak  véglegessé  válását  követően-
intézkedem.

Jelen döntés – keresetlevél előterjesztése hiányában – a keresetlevél előterjesztésére nyitva
álló határidő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva véglegessé válik az Ákr. 82. §
(1) bekezdése 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 közlésének napja – 2006. évi LIII. törvény 2.
§ (2) bekezdése alapján – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok

igazgató

Terjedelem: 3 oldal
Kapják: Ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján)
____________________________________________________________________________________________

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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