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H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságon,  mint  elsőfokú  vízügyi  és  vízvédelmi
hatóságon  Lajoskomárom  Nagyközség  Önkormányzata  (8136  Lajoskomárom,  Komáromi
utca  4.)  meghatalmazásából  eljáró  Fejérvíz  Fejér  Megyei  Önkormányzatok  Víz-  és
Csatornamű Zrt. (8000 Székesfehérvár,  Királysor 3-15.) kérelmére 2020. július 14. napján
közigazgatási  hatósági  eljárás  indult  a  Lajoskomárom,  Mezőkomárom  és  Szabadhídvég
község vízellátó rendszerét érintő lajoskomáromi ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog
utólagos megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése tárgyában.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
88. § (1) bekezdés c) pontja és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (4)
bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy tárgya:

Lajoskomárom,  Mezőkomárom  és  Szabadhídvég  község  vízellátó  rendszerét  érintő
lajoskomáromi  ingatlanok  terhére  utólagos  vízvezetési  szolgalmi  jog  megállapítása  és
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése

Az ügy rövid leírása:

A  kérelem  a  már  fennálló,  vízjogi  engedély  alapján  megvalósult  és  üzemeltett
vízvezetékekhez  kapcsolódó  korábban  elmaradt  vízvezetési  szolgalmi  jog  utólagos
megállapítására  és  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyeztetésére  vonatkozik  a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján.

A vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapításával érintett ingatlanok az alábbiak:

Lajoskomárom, 04/10, 04/25, 05, 06, 08, 0226/1, 403/2, 1018/1, 1243/5, 3437, 3438, 3439,
3440, 3441, 3442, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665,
3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674/1, 3674/2, 3675, 3676, 3677, 3678,
3679, 3680, 3681/1, 3681/2, 3682, 3683, 3684/1, 3684/2 hrsz.

Ügyféli jogok gyakorlása:

Az Ákr.  5.  § (1)-(2) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás  során bármikor  nyilatkozatot,
észrevételt tehet. A hatóság biztosítja

a) az ügyfél, továbbá

b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél
képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője)



számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok
gyakorlását.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak
befejezését  követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba.  Harmadik  személy
akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy
az  adat  megismerése  joga  érvényesítéséhez,  illetve  jogszabályon,  bírósági  vagy  hatósági
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/B. §-ában foglaltak alapján a vízügyi
hatósági eljárás során az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 34. § (1)-(2) bekezdése szerint:

(1) Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.

(2) Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés
vonható  le  valamely  védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,  amely
megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az
adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az
iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

Az  Ákr.  33.  §  (4)  bekezdése  szerint  az  iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy  –  kormányrendeletben  meghatározott  költségtérítés  ellenében  –
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

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.

A  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  98.  §  (1)
bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és
érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és
a  nyilvántartásba  vételéről  szóló  bírósági  végzésének  a  vízügyi  hatóságra  történő
benyújtásával igazolhatja.

Tájékoztatom, hogy az érintettek az ügyintézővel előre egyeztett időpontban ügyfélfogadási
időn  belül  –  hétfő:  8:00-12:00,  szerda:  13:00-16:00  –  tekinthetnek  be  az  eljárás  során
keletkezett iratokba a Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. szám alatt.

Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2020. július



Levétel napja: 2020.
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