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Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben

Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/512-150
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Ügyszám: 35700/9209/2019.ált. Tárgy: Hirdetmény

Ügyintéző: Virág Imre ügyintéző

H I  R  D  E  T  M É  N  Y

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságon,  mint  vízügyi  hatóságon,  a
35700/9209/2019.ált. iktatószámon a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. kérelemére Pincehely
szennyvíz elvezetés és tisztítás vízjogi üzemeltetési engedély tárgyában indult közigazgatási
hatósági eljárás.

A beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint
hulladékgazdálkodási  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.
14.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§ (1) bekezdése értelmében
az  eljáró  hatóság  az  általa  meghozott  döntéseket  –  az  eljárás  során  a  személyesen  az
ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:
Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az eljáró vízügyi hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Elérhetősége:

Levélcím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Telefon: 06-22-512-150, 27408 mellék
Központi e-mail cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu
Honlap cím: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00-12:00, szerda: 13:00-16:00

Az ügy tárgya: Pincehely szennyvízelvezetése és tisztítása vízjogi üzemeltetési engedély.
Engedélyes: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Figyelemfelhívás: A  vízügyi  hatóság  tárgyi  ügyben  döntést  hozott.  A  döntés  ellen

fellebbezésnek helye nincs. A vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Pécsi
Törvényszéknek címzett és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz
a  közléstől  számított  30  napon  belül  benyújtott  kereseti  kérelemmel
közigazgatási pert lehet kezdeményezni.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti.
Tárgyalás  tartása a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a perbevonásától  vagy a
perbeállítástól  számított  tizenöt  napon  belül  is  kérhető.  A  tárgyalás  tartása
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Az Ákr. 10. § (1)-(2) bekezdése alapján:



2/2 oldal

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy
jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot
tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek
és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/
A. § (1) bekezdés b) és e) pontja értelmében:

Ügyfélnek  minősül  a  vízimunkával,  vízhasználattal  vagy  vízilétesítménnyel  érintett
ingatlan tulajdonosa,  vagyonkezelője,  továbbá az,  akinek az ingatlanra vonatkozó jogát  az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Felhívom a szíves figyelmet, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a
vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  Korm.  rendelet  1/B.§  (2)
bekezdése szabályozza.

Tájékoztatom,  hogy  az  eljárási  költségekről,  az  iratbetekintéssel  összefüggő
költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017.
(XII.28.)  Korm.  rendelet  2.  §  (3)  bekezdése  értelmében  az  eljárás  iratainak  oldalankénti
másolatáért  az  illetékekről  szóló  törvény  szerint,  az  államigazgatási  eljárásban  készített
hitelesített  vagy  hitelesítetlen  másolatért  fizetendő  illeték  összegének  megfelelő  eljárási
költséget kell fizetni. A hatóság a másolatot az illetékekről szóló törvényben meghatározott
költség megfizetését követően adja ki.

Az ügyfél – ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely
szakaszában betekinthet  az eljárás  során keletkezett  iratba.  Az iratbetekintés során az arra
jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti.

A jogorvoslati módról a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított
ügyben hozott határozat elleni fellebbezési lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (4) bekezdés e) pontja, a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I.  törvény 13. § alapján adtam. A közigazgatási  perre vonatkozó speciális
szabályokat  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások
megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló  2006.  évi  LIII.  törvény
(továbbiakban:  Ngt.)  7.  § -  10.  §-ai  állapítják meg. Az Ngt.  7. § (1) bekezdése alapján a
perben a jogi képviselet kötelező.

Az Ngt. 2. § (1) bekezdés értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa
meghozott  döntéseket  hirdetményi  úton közli.  A döntés jogkövetkezményei  a  hirdetményi
úton  történő  közléshez  kapcsolódóan állnak  be.  A döntés  közlésének  napja  a  hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap.

Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint

Magosi Lajos tű. ezredes

igazgató

Kifüggesztés/közzététel napja:

Levétel napja:
Melléklet: -
Terjedelem: 2 oldal
Kapják: 1. FMKI Szóvivő, fejer.szovivo@katved.gov.hu (honlapra)

2. Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
3. Irattár - helyben
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