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H I R D E T M É N Y
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint elsőfokú vízügyi hatóságon a
Balaton VII. számú szennyvízelvezetési régió hálózatának rendszerét érintő ingatlanok terhére
vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyeztetése tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.
A kérelem a már fennálló, vízjogi engedély alapján megvalósult és üzemeltett – az alább
felsorolt ingatlanokat érintő – szennyvízvezetékekhez 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:
Balatonvilágos:
104/2, 303/22, 544/1, 544/2, 545, 565/9, 682/4, 686, 687, 689/3, 691/3, 719/6, 728/1,
747/9, 749, 751, 754, 755, 771, 1030/11, 1030/12, 1030/14, 1030/15, 1079/27, 1176/2,
1250, 1251, 1346, 1347/2, 1349, 1350, 1353, 1354, 1357, 1392, 1394, 1395, 1403/1,
1708/1, 09/2, 033, 054/255, 054/256, 088/1, 088/2 hrsz.
A 35700/9590/2020.ált. számú eljárásban hozott döntésről az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja,
valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.
rendelet 1/F. § (2) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki:
A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. december 1.
Az eljáró hatóság megnevezése:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma:

35700/9590/2020.ált.

Az ügy tárgya:

Balatoni VII. szennyvízelvezetési régió hálózatának
rendszerét érintő ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi
jog utólagos megállapítása a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése
alapján

A kérelmező ügyfél neve és székhelye:
____________________________________________________________________________________________
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

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
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.
Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a
honlapján helyezi el.
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja szerint a döntés közlésének napja a hirdetmény
kifüggesztését követő 15. nap.
Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy a döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az
eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.
Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében
dr. Tóth Márta
mb. hatósági szolgálatvezető
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