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H I R D E T M É N Y
Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyában hozott döntésről

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.  §-a  alapján,  valamint  a  vízgazdálkodási
hatósági jogkörgyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet] 1/F. § (2) bekezdésében foglaltak alapján jelen hirdetmény útján közli a
Budapest XV. kerület 86236/9 hrsz.-ú, a Budapest XV. kerület 91158/170 hrsz.-ú és a Budapest
IV.  kerület  75214/16 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni  lap szerint  feltüntetett  tulajdonosaival,  hogy a
Budapest XV. kerület 86236/9 hrsz.-ú, Budapest XV. kerület 91158/170 hrsz.-ú és a Budapest IV.
kerület  75214/16 hrsz.-ú ingatlanokat érintően döntést hozott,  valamint jelen hirdetmény útján
közli  a  Budapest  XV. kerület,  90447 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lap szerint  feltüntetett  egykori
tulajdonosának, a néhai Ruttkay-Miklián Károlyné (utolsó ismert lakcíme: 1052 Budapest, Párizsi
u. 6/B. 4. em. 3.) ismeretlen jogutódjával, tekintettel arra, hogy a kézbesítés egyéb elháríthatatlan
akadályba ütközik,  hogy a  Budapest  XV. kerület,  90447 hrsz.-ú ingatlant  érintően,  melyet  az
ügyfél vagy képviselője a hatóságnál átvehet.

Az ügy  tárgya: Budapest  Főváros  vízellátási  hálózata:  a  Pesti  Alap  övezet  egységes  vízjogi
üzemeltetési engedélyének módosítása

A döntés száma: 35100/2736-1/2020. ált.

A döntés meghozatalának napja: 2020. február 13.

A hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2020. február 13.

A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2020. február 29.

Az ügyintézők neve és elérhetősége:
Dr. Dunai Lilla
Németh Norbert
Gorzsás Anikó

A döntés rövid ismertetése:
Budapest  Főváros  Önkormányzata (1052  Budapest,  Városház  utca  9-11.;  a  továbbiakban:
Jogosult)  képviseletében  eljáró  Fővárosi  Vízművek  Zrt. (1138  Budapest,  Váci  út  182.;  a

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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továbbiakban: Engedélyes) 2019. október 02. napján, 2019. november 11. napján, valamint 2019.
november 14. napján érkezett beadványaiban tárgyi ügyben vízvezetési szolgalmi jog megállapítását
kérte  a víziközmű-szolgáltatásról szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény 80.  §  (1)  bekezdése alapján.
Tárgyi ügyben nem a már megalapított szolgalmi jog bejegyzése maradt el, a Jogosult magát a
vízvezetési  szolgalmi  jog  megállapítását,  valamint  a  szolgalmi  jog  bejegyzésére  alkalmas
határozat kiadását kérelmezte az FKI-KHO-tól. A korábban kiadott KTVF: 5002-1/2011. számú,
D.2/4/851  vízikönyvi  számú,  valamint  a  KTVF:  9806-12/2012.  számú  D.2/2/268  vízikönyvi
számú vízjogi üzemeltetési engedélyben, illetve módosításaikban nincs rendelkezés szolgalmi jog
alapításáról, így a tárgyi eljárásban a vízvezetési szolgalmi jog utólagosan megállapítására került
sor.

Jogorvoslat:
A  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 díja a
fellebbezéssel érintett ingatlanonként 3500 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.
A vízvezetési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa, használója
által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.

Az FKI-KHO felhívja a figyelmet, hogy az üggyel kapcsolatban közvetlenül az FKI-KHO-hoz
észrevételt lehet tenni.

Az  FKI-KHO  a  hirdetményt  a  hivatalában,  valamint  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.

Az  érintettek  az  ügy  egyéb  irataiba  az  FKI-KHO ügyfélszolgálati  irodájában,  ügyfélfogadási
időben  (Hétfő,  szerda:  9:00-12:00,  14:00-16:00;  Péntek:  9:00-12:00)  előzetesen  egyeztetett
időpontban betekinthetnek.

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.

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

igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 2 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)

2

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



 
     Dr. Vími Zoltán
     Dr. Vími Zoltán
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     35100/2736-4/2020.ált.
     Iktatószám:
     false
     35000
     expediálás
     1081 Budapest, Dologház u 1
     0000
     Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság
     Budapest Főváros vízellátási hálózata: .
     NOVA e-aláírás
     Dr. Vími Zoltán
     Dr. Vími Zoltán
     PDF_20200213_115318_0000000000000161931
     LASTPAGE
     true
     true
     false
     false
     true
     Budapest Főváros vízellátási hálózata: .
     
         7016963
         35100á2020     2736
         35100-á-2020/ 2736
         4
         4
         false
    


		0000
	2020-02-13T11:53:31+0100
	1081 Budapest, Dologház u 1
	Kiadmányozta Dr. Vími Zoltán Saját kezűleg




