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H I R D E T M É N Y

Vízbázis védőterület és védőidom kijelölő határozat módosítására
irányuló hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Kisoroszi, Kisoroszi vízbázis védőterületeit és védőidomait kijelölő KTVF:
6789-2/2013. számú határozat módosítása

Az ügy száma: 35100/15054/2020. ált. 

Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 50. § (2) bekezdése alapján 60 nap.

Az eljárás megindításának napja:  az  Ákr. 50. § (1) bekezdése szerint,  az Ákr. 37. § (2)
bekezdése alapján 2020. október 13. napja.

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

A vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vgtv.)  28/D.  §  (4)
bekezdése szerint:
„Ha a vízügyi hatósági eljárásban legalább ötven ügyfél ismert, az írásbeli értesítés helyett
az ismert ügyfeleket az eljárás megindulásáról hirdetményi úton kell értesíteni. Az értesítés
közhírré tehető.”

A hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2020. október 20.

A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2020. november 04.
Telefonos és személyes ügyfélfogadás egységesen: 

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak

előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során
keletkezett iratokba. 
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Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Uszkay Zsanett
   Rubos Nikolett Emese
   (36-1)459-2476

Az ügy rövid ismertetése:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.; a továbbiakban: Kérelmező) 2020.
október 12. napján érkezett kérelmében a Kisoroszi Vízbázist kijelölő KTVF:  6789-2/2013.
számú,  D.2/1/1851  vízikönyvi  számú  határozatban  foglalt  érvényességi  idő  hatályának
meghosszabbítását  kérte  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálytól (a továbbiakban: FKI-KHO).

A  vízbázis  védőterülete  Kisoroszi  közigazgatási  területén  lévő  ingatlanokat  foglal
magában.

Jelen értesítés a Vgtv. 28/D. § (4) bekezdésén alapul.

Az  FKI-KHO  felhívja  az  ügyben  érintettek  figyelmét,  hogy  az  üggyel  kapcsolatban  a
közlemény  megjelenését  követő  15  napon  belül  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  Kisoroszi  Község
Önkormányzatának  Jegyzőjét  (2024  Kisoroszi,  Széchenyi  út  93.)  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.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. Kisoroszi Község Önkormányzatának Jegyzője (Hivatali kapu)

2. 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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