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Ügyintéző:

Virág Imre ügyintéző

KÖZLEMÉNY
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint vízügyi hatóságon, a
35700/9132/2018.ált. iktatószámon a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kérelemére 2018.
szeptember 18-án indult közigazgatási hatósági eljárás keretében a 35700/9132-5/2018.ált.
iktatószámú eljárás felfüggesztéséről az alábbi közleményt adom ki és egyúttal azt közhírré
teszem, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (1)
bekezdése alapján.
Az eljáró vízügyi hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Elérhetősége:
Levélcím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Telefon: 06-22-514-318, telefax: 06-22-313-564,
Központi e-mail cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu
Honlap cím: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; péntek: 9:0012:00
Az ügy tárgya: Balaton vízszintszabályozása (Siófok leeresztőzsilip, hajózsilip és
Balatonkiliti duzzasztó) vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás
felfüggesztése.
Engedélyes: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.
A döntés rendelkező része:
1.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.)
kérelmére, a Balaton vízszint szabályozása (Siófok leeresztő zsilip, hajózsilip és
Balatonkiliti duzzasztó) vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárást a véglegessé
vált környezetvédelmi engedélynek vízügyi hatósághoz történő benyújtásáig
felfüggesztem.
2.
Jelen végzést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatalának is megküldöm azzal, hogy amennyiben a VE09Z/04872-127/2018.
iktatószámú döntése véglegessé válik arról tájékoztassa Igazgatóságunkat.
3.
Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz benyújtandó – illetékkel ellátott – fellebbezést lehet előterjeszteni. A
fellebbezést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bírálja el. A BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a döntést helybenhagyhatja,
megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.
Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/514-318, 22/512-163
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 09.00-12.00, 14.00-16.00, Péntek: 09.00-12.00
E-mail: ; Hivatali kapu: FMKITVH
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

2/3 oldal
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvényben felsorolt szervek, szervezetek kizárólag elektronikus úton, a törvényben
meghatározottak szerint nyújthatnak be fellebbezést. Az elektronikus ügyintézésre
nem kötelezettek két példányban postai úton terjeszthetnek elő fellebbezést.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül
összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy
érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak
olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem
volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A fellebbezési eljárás illetéke 3000 ,- forint, kivéve, ha az ügyfél teljes személyes
illetékmentességben részesül. A fellebbezési eljárás illetékét a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01012004-00000000 számú előirányzatfelhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási
illeték megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági
eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét. Az átutalási
bizonylatot a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.
A döntés indokolásának kivonata:
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság kérelmére a Balaton vízszint szabályozása (Siófok leeresztő zsilip,
hajózsilip és Balatonkiliti duzzasztó) vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás
indult.
A kérelem a Balaton felső szabályozási szintjének módosítására és véglegesítésére
szól a környezetvédelmi engedély figyelembe vételével.
A Balaton tó felső szabályozási szintének próbaüzemi tapasztalatai alapján annak
véglegesítése előtt a többször módosított H/6375-3/2002-12. iktatószámú határozat
2.3.1. pontja előírta előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását.
Kérelmező azonban az előzetes vizsgálati eljárás helyett önkéntesen környezetvédelmi
hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte az illetékes hatóságnál. A
hatásvizsgálati eljárást lezáró környezetvédelmi engedély kidásához a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírásokkal hozzájárult, majd a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala döntését VE09Z/04872-127/2018. számon
meghozta, azonban az Igazgatóságnak nincs tudomása annak véglegessé válásáról.
Tekintettel arra, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását meg kell előzze a
hatásvizsgálati eljárás, mely a végleges környezetvédelmi engedéllyel zárul és a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66.§ (5)
bekezdése értelmében a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati
engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott
létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni, ezért az
Igazgatóságunk a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást a rendelkező részben
foglalt irat Igazgatóságunkhoz történő benyújtásáig az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 48.§ (2) bekezdése alapján
felfüggesztette.
Figyelemfelhívás:
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A 35700/9132-5/2018.ált. iktatószámú döntés a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon megtekinthető.
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében
Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes
Kifüggesztés napja: 2018.
Levétel napja: 2018.
Terjedelem:
Melléklet:
Továbbítva:
Kapják:
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e-mail
1. FMKI Szóvivő, fejer.szovivo@katved.gov.hu (honlapra)
2. Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
3. Irattár - helyben

