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A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint elsőfokú vízügyi hatóságon a Zirc és 

térsége vízmű rendszerét érintő bakonyszentkirályi, bakonyoszlopi, cseszneki ingatlanok terhére az 

ingatlan-nyilvántartásba a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. javára korábban bejegyzett 

vízvezetési szolgalmi jognak az érintett víziközmű tulajdonos önkormányzat javára történő 

átjegyzése tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult. 

A 35700/8828/2020.ált. számú eljárásban hozott vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító döntésről 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) 

bekezdése, 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: 2022. szeptember 16. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Az ügy száma: 35700/8828/2020.ált. 

Az ügy tárgya: Zirc és térsége vízmű rendszerét érintő ingatlanok terhére az ingatlan-

nyilvántartásba korábban bejegyzett vízvezetési szolgalmi jognak az érintett önkormányzat javára 

történő átjegyzése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése 

alapján  

A kérelmező ügyfél neve és székhelye: 

Bakonyszentkirály Község Önkormányzata 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. 

Bakonyoszlop Község Önkormányzata 8418 Bakonyoszlop, Kossuth utca 32. 

Csesznek Község Önkormányzata 8419 Csesznek, Vár utca 42. 

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 a 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 döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró 

hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet. 

Székesfehérvár, 2022. szeptember 15. 

 

Magosi Lajos tű. ezredes 

igazgató nevében és megbízásából 

dr. Tóth Márta 

mb. hatósági szolgálatvezető 


