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H I R D E T M É N Y

Vízvezetési  szolgalmi jog megállapítására irányuló hatósági eljárás
megindulásáról

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  III.  kerület,  Pálvölgyi  köz  16074/6  hrsz.-ú  ingatlan
tulajdoni  lap  szerint  feltüntetett  tulajdonosaival,  Puszta Bélával (utolsó  ismert  cím:  1026
Budapest,  Gábor  Á.  u.  78/b.  2/5.),  Vas  Györgyivel (utolsó  ismert  cím:  1025  Budapest,
Pusztaszeri út 55.), valamint György Péterrel (utolsó ismert cím: 1025 Budapest, Pusztaszeri
út 55.)  tekintettel  arra,  hogy a kézbesítés  egyéb elháríthatatlan akadályba  ütközik,  hogy a
Budapest  III.  kerület,  Pálvölgyi  köz  16074/6  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 III. kerület, Pálvölgyi köz 16074/6 hrsz.-ú földrészletre vonatkozó
vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló eljárás

Az ügy száma: 35100-3095/2020. ált.

Az eljárás megindításának napja: 2019. szeptember 18.

A hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2020. február 18.

A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2020. március 04.

Az ügyintézési határidő: az Ákr. 50.§ (2) bekezdése alapján 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján:
„a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

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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b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél  mulasztásának vagy
késedelmének időtartama.”

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban:  72/1996. (V. 22.)  Korm. rendelet)  1/D. § (2) bekezdése alapján  „a vízügyi
hatósági eljárásban szünetelésnek nincs helye”.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

dr. Uszkay Zsanett
Németh Norbert
(36-1) 459-2476

Az ügy rövid ismertetése:

Budapest  Főváros  Önkormányzata  (1052  Budapest,  Városház  u.  9-11.; a  továbbiakban:
Kérelmező) meghatalmazásából eljáró Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.;
a  továbbiakban:  Meghatalmazott) a  Budapest  III.  kerület,  Pálvölgyi  köz  16074/6  hrsz.-ú
földrészletre vonatkozó vízvezetési szolgalmi jog megállapítását kérelmezte az FKI-KHO-tól.
Az eljárás során megállapításra került, hogy a beruházás érinti a Budapest III. kerület, Pálvölgyi
köz  16074/6  hrsz.-ú  ingatlant,  ezért  az  FKI-KHO  35100/13995-2/2019.  ált.  számon  az
eljárásban  ismert  ügyfeleket  értesítette  az  eljárás  megindulásáról  és  megállapította  ügyféli
jogállásukat.

Az FKI-KHO az Ákr., valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján folytatja le a vízjogi
létesítési engedélyezési eljárást.

Jelen értesítés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdésének a)
pontján alapul.

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

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  a  hirdetményt  a  hivatalában,  valamint  a  honlapján
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla)  és  a  központi  elektronikus
rendszeren (www.magyarorszag.hu)  közzéteszi, valamint megkeresi  Budapest Főváros II.
Kerületi Önkormányzat Jegyzőjét (1024 Budapest, Mechwart liget 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.
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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: 3 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)
Kapják: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Jegyzője (Hivatali kapu)

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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