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FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Ügyszám: 35700/4684/2020.ált. Tárgy: Közhírré tétel

Ügyintéző: Virág Imre ügyintéző

K  Ö Z  L  E  M É  N  Y

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében
eljáró  elsőfokú  hatóság  a  Értény  községi  vízmű  vízminőség-javítás  vízjogi  létesítési
engedélye és Értény községi vízmű 1. sz. (K-5/A. kat.sz.) vízműkút eltömedékelés vízjogi
megszüntetési engedély módosítás tárgyú eljárásban döntést hozott. 

A  35700/4684/2020.ált.  számú  eljárásban  hozott  hatósági  döntésről  az  általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (3)
bekezdés  a)  pontja  valamint  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű
beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló  2006.  évi  LIII.
törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2020.09.30.

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

Az ügy száma: 35700/4684/2020.ált.

Az ügy tárgya: Értény községi vízmű vízminőség-javítás vízjogi létesítési  engedélye és
Értény  községi  vízmű  1.  sz.  (K-5/A.  kat.sz.)  vízműkút  eltömedékelés
vízjogi megszüntetési engedély módosítás

A kérelmező ügyfél neve és lakcíme :  Értény Község Önkormányzata, 7099 Értény Béke
u. 325.

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata: 

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  elsőfokú  vízügyi  és  vízvédelmi
hatóság az Értény községi vízmű vízminőség-javítás vízjogi létesítési engedélye és Értény
községi  vízmű  1.  sz.  (K-5/A.  kat.sz.)  vízműkút  eltömedékelés  vízjogi  megszüntetési
engedély módosítás eljárásban az alábbi döntést hoztam. 

H A T Á R O Z A T

1.1. Az alaphatározat 5. pontját az alábbiak szerint módosítom:

5.Engedélyem  a  döntés  véglegessé  válásától  a  létesítmények  tényleges
üzembe helyezéséig, de legfeljebb 2021. július 31-ig évig érvényes, mely
időpont  a  megvalósulás  esetén  egyben  a  vízjogi  üzemeltetési  engedély
megkérésének végső határideje is.

I N D O K O L Á S



2/2 oldal

Engedélyes  megbízásából  a  BERN  Expert  Kft.  kérte  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott Értény községi vízmű vízminőség-javítás
vízjogi létesítési engedélye és Értény községi vízmű 1. sz. (K-5/A. kat.sz.) vízműkút
eltömedékelés  vízjogi  megszüntetési  engedély  módosítását  annak  érvényességi  idő
hosszabbítása tekintetében.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről  szóló  2020.  évi  LVIII.  törvény  (továbbiakban:  VeszmegTv.)  164.§
alapján a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet alapján engedélyezett vízilétesítményekre és vízimunkákra vonatkozó vízjogi
létesítési engedély, elvi vízjogi engedély és megszüntetési engedély, amelynek hatálya
a  veszélyhelyzet  megszűnésének  napját  követő  180 napon  belül  jár  le,  külön  erre
irányuló  kérelem  hiányában  is  meghosszabbodik  az  engedély  hatályának  lejártától
számított további egy évvel, de ha az engedélyhez kapcsolódó vagyonkezelői, kezelői
vagy tulajdonosi hozzájárulás érvényességi ideje a veszélyhelyzet kihirdetésének és a
veszélyhelyzet  megszűnésének  napja  közötti  időszakban  vagy  a  veszélyhelyzet
megszűnésének  napját  követő  180  napon  belül  jár  le,  az  új  hozzájárulások
beszerzéséről  az  engedélyes  gondoskodik.  Ebben  az  esetben  a  vízügyi  hatóság  az
engedélyes  kérelmére,  soron  kívül  módosítja  az  (1)  bekezdés  szerinti  vízjogi
engedélyt. A kérelem mentesül az igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetése
alól.

Kérelmező  ezek  alapján  kérte  az  engedély  meghosszabbítását,  melynek
vízgazdálkodási és vízvédelmi akadálya nem volt.

A  tárgyi  ügyben  hozott  döntésbe  történő  betekintésre  az  Ákr.  és  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény
vonatkozó előírásai az irányadóak. 

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az
eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot
kérhet. 

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a
honlapján helyezi el.

Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint

Magosi Lajos tű. ezredes

igazgató

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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