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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  Úrhida  Község  Önkormányzata  (8142  Úrhida,  Kossuth  Lajos  utca  66.)
meghatalmazásából eljáró Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt.
(8000  Székesfehérvár,  Királysor  3-15.) kérelmére  2020.  július  20.  napján  közigazgatási
hatósági  eljárás  indult  a Kőszárhegy kistérségi  ivóvíz-szolgáltató  rendszerét  érintő úrhidai
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 b) pontja értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy tárgya:

Kőszárhegy  kistérségi  ivóvíz-szolgáltató  rendszerét  érintő  úrhidai  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 Úrhida, 370 hrsz.-ú ingatlan
résztulajdonosainak neve és a tulajdoni lapon szereplő lakcíme:

B. Horváth Józsefné, lakcíme: ismeretlen

Morek Györgyné, lakcíme: ismeretlen

Vadári Györgyné, lakcíme: ismeretlen

A fenti ügyben a vízügyi hatóság 35700/5182-1/2020.ált. iktatószámon eljárás megindításáról
szóló  végzést  hozott,  de  annak  kézbesítése  –  az  ismeretlen  lakcímek  okán  –  már  előre
eredménytelennek mutatkozik,  ezért  az ügyfél  vagy képviselője  a  végzést az ügyintézővel
előre  egyeztett  időpontban  a  vízügyi  hatóságnál  (8000  Székesfehérvár,  Hosszúsétatér  1.)
átveheti.

A  hirdetmény  útján  közölt  döntést  a  hirdetmény  kifüggesztését  követő  15.  napon  kell
közöltnek tekinteni az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében.



Az eljárás megindításáról szóló végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A végzés az
eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat
keretében támadható meg.

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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