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HATÁROZAT
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági
Osztály
(a
továbbiakban:
FKI-KHO)
által
35100/5234-26/2021.ált.
iktatószámon kiadott határozatot (a továbbiakban: Határozat)
visszavonom,
és egyidejűleg az eljárást folytatom.
Felhívom a figyelmet, hogy tárgyi ügyben a közszolgáltatás ellátását biztosítani kell.
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 Törvényszéknek 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.
INDOKOLÁS
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (1) és (2) bekezdése alapján, ha a települési önkormányzat
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás (a
továbbiakban: közszolgáltatás) ellátását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
44/F. és 44/G. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a közbeszerzési eljárás
eredménytelensége miatt nem biztosítható, a települési önkormányzat e körülmény
bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról
szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában kijelölt szervet.
Az FKI-KHO 2022. május 5. napján kelt Határozattal a Transfekál Szennyvízszállító és
Szolgáltató Kft-t jelölte ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésének ellátására vonatkozóan, mint közérdekű szolgáltatót.
Ügyfélfogadás: 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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Budakeszi Város Önkormányzatának 2022. május 9. dátummal ellátott, 35-13/2022
iktatószámú megkeresése alapján a Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Kft.
tárgyi településen a szennyvízszippantással érintett ingatlanokat a szennyvízszippantó
járművekkel - azok nagyobb mérete miatt - nem tudja megközelíteni, ezért a
tevékenységet nem képes elvégezni.
Tekintettel a fentiekre az FKI-KHO a 35100-5234-26/2021. ált. számú határozat
visszavonása mellett döntött.
Az új közszolgáltató kijelöléséig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek
elszállítását és begyűjtését a Budakeszi Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek
Zrt. 2022. április 11. napján létrejött ideiglenes közszolgáltatási szerződés 1. számú
módosítása szerint a Fővárosi Vízművek Zrt-nek továbbra is végeznie kell.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az
Ákr-ben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés
közlésével áll be.
A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése
biztosítja, előterjesztésének idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése állapítja meg.
A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet
visszautasítja, ha a beadványok elektronikus előterjesztésére köteles felperes vagy a jogi
képviselő a keresetlevelet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a
jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő.
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
Kp. 39.§ (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése írja elő.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha
szükségesnek tartja tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való
tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.
A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a)
pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) - (2) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről,
székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV.
törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg.
A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése alapján került
meghozatalra.
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 döntés a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján.
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Budapest, elektronikus bélyegző szerint.

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem:
Kapják:

2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
1. Budakeszi Város Önkormányzata - biztonságos kézbesítés útján HK
2. Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Kft. - biztonságos kézbesítés útján CK
3. Fővárosi Vízművek Zrt. - biztonságos kézbesítés útján HK
4. MEKH Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - biztonságos kézbesítés útján HK
5. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - biztonságos kézbesítés útján
HK
6. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály –
biztonságos kézbesítés útján HK
7. FKI honlap

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
KRID azonosító (FKI): 313504758
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
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