FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY
Iktatószám: 35700/132/2018.ált

Tárgy:
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Ügyintéző: dr. Vermesy Orsolya

KÖZLEMÉNY
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint I. fokú vízügyi hatóság, a Bovintej
Tejtermelő és Szarvasmarha-Tenyésztő Kft. (8543 Gecse 037 hrsz.) kérelmére folytatott
Gecse öntözővíz tározó és öntözőtelep létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély
érvényességi idejének meghosszabbítása tárgyában döntést hozott.
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: 9:00-12:00
Az ügy száma: 35700/132/2018.ált.
Az ügy tárgya: Gecse öntözővíz tározó és öntözőtelep vízjogi létesítési engedély
érvényességi idejének meghosszabbítása
A létesítendő vízilétesítmények az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érintik: Gecse,
037/1 és 037/19 hrsz.-ú ingatlanok
Gecse, 044 hrsz.-ú ingatlan (Csíkvándi-Bakony-ér bp. 14+229 - 14+516,5 km sz. közötti
szakasz)
Az öntözőtelep által érintett ingatlanok: Gecse, 037/8, 037/9, 037/11, 037/12, 037/13,
037/14, 037/15, 037/16, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23, 037/24,
037/25, 045, 049/1, 049/2, 049/3, 049/4, 049/5, 050/1, 050/2, 050/4, 050/5, 052/3, 052/4,
052/5, 077/27, 077/29, 077/30, 077/31, 077/33, 077/34, 077/35, 077/36, 077/37, 077/38,
077/39 hrsz.-ú ingatlanok
Figyelemfelhívás: Az engedélyezési eljárásban a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető.

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947
Telefon: +36 (22) 512-150 Fax: +36 (22) 512-168 E-mail:
Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00; Péntek 09.00-12.00
ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u.1.Tel.:22/514-318
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Az I. fokú vízügyi hatóság tárgyi ügyben az alábbi döntést hozta:
1. A BOVINTEJ Tejtermelő és Szarvasmarha-Tenyésztő Kft. (8543 Gecse 037 hrsz., KÜJ:

100373534; KSH: 11339269-0141-113-19.) részére a 35700/16279-1/2016.ált számú
határozattal módosított 35700/2365-12/2016.ált iktatószámú határozattal kiadott vízjogi
létesítési engedélyt – a továbbiakban: alaphatározat – az alábbiak szerint
módosítom.
1.1. Az alaphatározat 3. pontját az alábbiakkal egészítem ki:
VOR
AGS176
AGS208
AGS188

Objektum név
Gecse (Bovintej Kft.)
öntözővíz tározó és
öntözőtelep (VLE)
Csíkvándi-Bakonyér
14+501 kmsz. – felszíni
vízkivételi hely (VLE)
Gecse (Bovintej Kft.)
öntözővíz tározó és
öntözőtelep vízkivételi
zsilip (VLE)

Objektum típus
Vízhasználati telepek Öntözőtelep
Vízterhelési pont – Felszíni
vízkivételi hely
Műtárgy - Zsilip

1.2. Az alaphatározat 7.6. pontját az alábbiak szerint módosítom:
5. Engedélyem 2020. május 31-ig érvényes.
A döntés indokolásának kivonata:
Az I. fokú vízügyi hatóság a 35700/2365-12/2016.ált iktatószámú határozattal adott engedélyt
a Gecse öntözővíz tározó és öntözőtelep vízilétesítményei megvalósítására.
A Bovintej Kft. 2018. február 12-én az engedély érvényességi idejének lejárta előtt kérte az
alaphatározat módosítását az érvényességi idő meghosszabbítása tekintetében. Kérelmét azzal
indokolta, hogy a Bovintej Kft. 2016. szeptember 09-én támogatási kérelmet nyújtott be a
Széchenyi 2020 program keretében Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Ágazat Fejlesztésére
kiírt VP2-4.1-16 számú pályázat keretén belül. A pályázat elbírálása még nem történt meg,
így szükséges az engedély hatályának meghosszabbítása.
Az eljárás során értesítettem az ismert ügyfeleket az eljárás megindításáról. Nyilatkozat nem
érkezett részükről.
Az ügyfél benyújtotta az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló banki
bizonylatot, valamint a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság obj-0062-0002/2018.
iktatószámú objektumazonosítási nyilatkozatát.
Az ügyben érintett szakhatóságokat állásfoglalás megadása céljából megkerestem az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) és az 1. számú melléklet 16. táblázatban szereplő
kijelölés alapján.
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály VE-V/001/5202/2018. ügyiratszámon az engedély módosításához a korábbi, VE-V/001/291-2/2016. számú
szakhatósági állásfoglalásában foglaltak fenntartása mellett hozzájárult. A szakhatóság
döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növényés
Talajvédelmi
Osztály
VEF/001/00931-2/2018.
ügyiratszámú
szakhatósági
állásfoglalásában jelezte, hogy a vízjogi létesítési engedély módosítása a 2016. március 24-én
kelt VEF/001/00251-2/2016. iktatószámú talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásban előírt
talajvédelmi követelmények változatlan fenntartása mellett kiadható. A szakhatósági
állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló
fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
Fentiek alapján az alaphatározatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban Vgtv.) 30. § (1) bekezdése alapján módosítottam, figyelemmel a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §-ban foglaltakra.
A határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29/A. §-a alapján
biztosítottam.
Azon ügyfelek esetében, akikkel a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság döntését
postai úton közli, az Ákr. 85. § (5) bekezdése és 118. § (3) bekezdése alapján a közléstől, azaz
a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.
(III.31.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet
mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, jelen esetben 63 000 Ft.
Kifüggesztés napja: 2018.
Levétel napja: 2018.
Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint
Magosi Lajos tű. ezredes
katasztrófavédelmi igazgató
helyett és nevében
Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Melléklet:
Továbbítva:
Kapják:

elektronikus úton
1. FMKI Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. (honlap)
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2.
3.

+fejer.szovivo@katved.gov.hu
Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
Irattár – helyben

