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1.

HegYesd KÖzség Önkormányzata (8296 Hegyesd, Zrinyi u. 1.) kérelmére,a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44lC.§ (1) bekezdése alapján, Hegyesd
telePÜlésen nem közművel összegffitött háztartási szennyvíz befogadásá a az alábbi
szennyv íztisztító te l ep et

jelölöm

2.

ki:

Kij elölt telep megnevezése:

Kij elölt telep üzemeltetőj

Nagyvázsonyi szennyvíztisztító telep

Bakonykarszt Zrt.

e

:

A kÖzműpótló létesítménybőla települési folyékony hulladék kitermelése és elszállítása

kíza llZ

eíTe a cólra engedélyezett, zárt rendszení, gépi iizemeltetésű, csepegés- és
szóródás mentes, bűz-és szaghatást kizárő célgéppelvégeáető.
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J.

A

kÖzműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése, szállítása és

leÜdtése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban
foglaltak szerint engedélyezett szerrel.
4.

5.

Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedésétkövető 8 napon belül a Vízikönlvi
Okirattár vezetője a jogszabáIy alapján előírt és e határozatból eredő jogokat,
kÖtelezettségeket, tényeket és az azokal összefiiggő adatokat a viziktlnyvl
nYilvántartásba a 17012916-11105 vízikönyvi szénn alá jegyezze be a vízügyi igazgatási
szerYezet vízgazdálkodási nyilvántartásáről szóló 23lI998. (XI.6.) KHVM rendelet 10,§
(3) és (4) bekezdése alapján.

Az Önkormányzat teljes személyes illetékmentessógben részesült, egyéb eljárási költség
nem merült fel.

6.

1-6\

E

dÖntés ellen a közléstŐl szérnított15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi
FŐigazgatősághoz (továbbiakban: OKF) cimzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz két példányban benyújtandő
- igazgatási szolgáltatási díjköteles _

fogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
8000 Székesfehérvár, Hosszúséíatéru. 1. Tel:22/5t4-318
VÍzÜgYi és vÍzvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az atábbi
időPontokban fordulhatnak kérdéseikkelszemélyesen a hatósághoz, i|letve tekinthetnek be az eljárás

során keletkezett iratokba.
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14.00-16:00;
Péntek: 9.00-12:00

fellebbezéssel lehet éIni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja,megváltoztathatja vagy
megsemmisítheti, avagy a megsemmisítésmellett új eljárásra utasíthat.
A jogorvoslati eljárás díjaamegfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.
A jogorvoslati eljárás diját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőságnak a Magyar
Allamkincstámál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú előirányzatfelhasználási számlájfua átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási
megbízással (csekk) kell megfizetni.

A

szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs,
elleni fellebbezés keretében támadható meg.

az

jelen dontés

INDOKOLÁS

A Monostorapáti Közös Önkormanyzati Hivatal 3111-2512014. iktatószámú beadványában
kérelmezte a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságtól (a továbbiakban: Yizúgyi Haiosag;
HegYesd településen nem közművel összegyrijtött háztartási szenrlyviz befogadására á
Nagyvazsonyi szennyv íúisztítőtelep kij elölését.
Az

eljérás során 551-2l20I4.lF-YH iktatószámú levelemben ügyféti jogállást biáosítottam az
érintett ügyfelek részére.

A

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Lgazgatőság (a továbbiakban: Yízigyi Hatóság) víz11gyi
hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10" napjátóI- a vízagyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmihatósági feladatokat ellátó szeryek ktietalésűől
szóló 22312014. (IX.4.) Korm. rendelet 18, § (2) bekezdés c) pontja értelmébena Középdunántúli Vízügyi Hatóság j ogutódja.

A

Zrt.

4-7412014. sz. üzemeltetői nyilatkozatában tögzítetíe, hogy a
szennyvizet a tagyv ázsonyi s zennyv íztisztítőtelep fo gadni tudj a.

BakonYkarszt

A vízügli igazgatási,

és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat eltátó szervek
kijelaléséről szóló 223/20t4. (IX.4.) Kormányrendelet 12.§ (7) bekezdésében szereplő
kijelölés alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalásuk megadása

céljából megkerestem.

A KDT

KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2143212014. ügyszámú,
(iktatószám: ]008412014.) szakhatósági állásfoglalásában a kijelöléshez hozzájarult. Az
állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
,,A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Kazép-dunánttili Környezetvédelmi és
TermészetvédelmiFelügllelőség (továbbiakban: Fetügyelőség) szakhatósági
á.llásfoglalását kérte Monostorapáti Község Ónkormányzata (továbbiakbai:
onkormányzat) kérelmére,a Hegyesd teteptilés iem kazművel asszeg,,űjtatt háztartási
s z ennyv íz b e gyűj t és ér e b efo gadó t e l ep kij e l öI és é he z.
Az Igazgatóság megkeresésébentájékoztattak a Bakonykarszt Zrt. nyilatkozatáról,
melyben Heglesd település közigazgatási területén keletkező nem kózművel összegyűjrctt
háztartási szennyvíz fogadó telepének a Nagynózsonyi szennyvíztisztító telepet jelöli meg.
A hatáskörömbe utalt kérdéseketmegvizsgálva megállapítom, hogy a tárg1,,i kijelotésnek
természet- és tájvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a szakhatósági hozzájárulásom
kika t és n éllrül me gadom.

A

szakhatósági állásfoglalás ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a tovóbbiakban: Ket.) li g
1l1
bekezdése értelmébenönálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzéselleni fellebbezésben
támadható meg.

Oldal:2l4

A

szakhatósági megkeresés a FelUgyelőségre 2014- szeptember 30-én érkezett, így o
környezetvédelmi, természetyédelmi,vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelaléséről szóló 48]/2013. (ilI.]7.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm.rendelet) 44 §. (l) bekezdése szerint az üglintézésihatáridő leteltének napja: 2014.
október 29.
üg,,intézést jelen dontés postára adásával lezártam,
me gtar tottnak t ekint em

Az

íg,l az üg,,intézési határidőt

Felhívom a figyelmet, hogl a Ket. 72. § (]) bekezdés ed) pontja értelmébena határozat
indokolásában a szakhaíósógi áIlásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell,
A Felag,telőség hatáskörét a Korm. rendelet 30,§-31.§ valamint a vízügyi igazgatási és a
vízügli, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX 4 ) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés b) pontja, illetékességéta Korm.
rendelet 4. § (7), 4/Á. § (l) bekezdése és ], számú melléklet IV, fejezet 3. pontja, valamint a
Ket. 2]. § (l) bekezdés c) pontja határozza meg,
Á szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. 0/. 15.) KöM
rendelet szerint intézkeúank."

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete VE-O9R/0963|02I52-I0|20I4. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély
kiadásához előírás nélkül hozzájénllt Az állásfogIalását az alábbiakkal indokolta:
Ónkormányzati Hivatal kérelméreHegyesd településen nem
közművel összeglűjtöít háztartási szennyvíz beglűjtésére befogadó telepként a
nagyvázsonyi szennyvíztisztító telep kijelölésének üg,lében, a Fejér Meg,,ei
kntasztrófavédelmi lgazgatóság lgazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatósága
megkereste haíóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekébena vízügyi
igazgatási, és a víziigli, valamint a vínédelmihatósági feladatokat el!átó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormónyrendelet ]2.§ (7) bekpzdése alapján.
,,

A

Monostorapáti Közös

re

ndelke z ő

r és zb

en fo gl alt ak s z er

int dönt

ó

t

t em.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.

Az önállójogorvoslatot akózigazgatási hatósági eljárós általános szabályairóI szóló 2004,
évi CXL. törvény (Ke| aa. § (9) bekezdé,se alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre
hiv atko z ás s al adt am t áj éko ztat á s t a j o gorv o s l at l ehet ő s égér ő l.

üg,lben hatáskörömet a 323/20]0.(XI.27.) Kormányrendelet 11.§-a és 12.§ (1)
bekezdése és az egészségüg,li hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 199]. évi XI.
törvény 1 I. § biztosítja.

Az

Az ügúen illetékes eljáró hatóság a Veszprém Megei Kormányhivatal Veszprémi Jórási
Hivatal Járási NépegészségügyiIntézete, mivel a kijelölés a 323/2010. (XII.27.) Korm.
rendeletben meghatározott Intézet illetékességiterületén yan. "

Monostorapáti Közös Önkormányzati l{ivatal 311l-31l20l4. számű szakhatósági
állásfoglalásában az engedély kiadásahoz előírás nélkül hozzalétrult Az állásfo glalását az
alábbiakkal indokolta:

,,A Fejér Meg,lei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lgazgatóhelyettesi Szervezet Területi
Yízüg,,i Hatóság Székesfehérvár, Szt, Flórián lcrt. 2. sz. Hegyesd telepUlés nem kózművel
összeg,lűjtött háztartási szennyvizeinek fogadásóra szennyvíztisztító telep kijelölési

engedélyéhezszakhatósági nyilatkozat megadását kérte. Kijelölésnek nincs akadály, ezért
a fentiek szerint rendelkeztem.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.
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Az önállójogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárós általános szabályairól szóló 2004,
évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre
hiv atko z á s s al adt am t ój é ko z t at á s t a j o gorv o sl at l ehet ő s égér ő l.
Hatósógom hatáskarü és illetékességétaz 1995. évi LVII. N. 44/C.§ (1) bekezdés, valamint
a 223/2014 QX 4 ) Korm. r. állapítja meg,"

A rendelkezésemre álló iratanyag alapján megállapítottam, hogy Hegyesd településen nem
kÖzművel összegyűjtött háztartási szennyviz nagyvázsonyi szennyvíztísztitő telepre történő
beszállítása vízgazdáIkodási érdeket nem sért, ezért avízgazdálkodásrót szóló 1995" évi LVil.
törvény 44lC.§ (1) bekezdése alapján a kijelölést elvégeztem"

A

határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. évi CXL. tv" (a továbbiakban: Ket.) 98.§ (1)
bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benffitásának határidejét a Ket. 99.§ (1)
bekezdés alapján határoáam meg.

Azon ügyfelek esetében, akikkel aYízűgyi Hatóság dontésétpostai úton közli" a Ket" 78. §
(i0) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapjait a közléstöl, azaz akézhezvételtől számított 15

nap áll rendelkezésre

jo

gorvoslati kérelem benyúj tására.

A

szakhatósági állásfoglalások ellen ktilön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen döntésem
elleni fellebbezés keretében támadható meg.

A

VÍzügyi Hatóság hatáskorét a vizüg7li igazgatási és a vízügli, valamint a vímédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szótó 22312014" (IX.4.) Korm" rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4" pontja, avízgazdálkadásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkór gllakorlásáról
szóló 7211996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetókességét a Korm. rendelet 10.
§ (2) bekezdése és az2. melléklet 4. pontja állapítja meg.
Székesfehérvár, 201 4. oktőber

Q
Magosi Lajos tű.
igazgatő nevé
{*!
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Készült:
Egy példány
Kapják:
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