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Tárgy: a  Zalahaláp  F-1,  F-2,
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HATÁROZAT

1. Az  NHSZ  Csobánc  Kft.  (8300  Tapolca,  Halápi  u.  33.,  KÜJ:  103336387,  KSH:
25005095-3811-113-19 ) és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.,
KÜJ:100134599,  KSH:  11520980-3811-572-19)  részére  a  35700/6404-8/2018.ált.  számú
vízjogi üzemeltetési engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

1.1.  Az alaphatározat 7. pontjában az engedély hatályát az alábbiak szerint módosítom:

7. Engedélyem 2040. november 30-ig érvényes.

2. Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul
fenntartom.

3. Elrendelem,  hogy jelen  határozat  véglegessé válását  követő  8 napon belül  a  Vízikönyvi
Okirattár  vezetője  a  jogszabály  alapján  előírt  és  e  határozatból  eredő  jogokat,
kötelezettségeket,  tényeket  és  az  ezzel  összefüggő adatokat  a  vízikönyvi  nyilvántartásba
jegyezze be.

4. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült
fel.

5. Jelen határozat  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  BM  Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatósághoz  címzett,  de  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díj köteles – fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bírálja el. A BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelen döntést helybenhagyhatja,  megváltoztathatja vagy
megsemmisítheti. 

Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló
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törvényben  felsorolt  szervek,  szervezetek  kizárólag  elektronikus  úton,  a  törvényben
meghatározottak  szerint  nyújthatnak  be  fellebbezést.  Az  elektronikus  ügyintézésre  nem
kötelezettek két példányban postai úton terjeszthetnek elő fellebbezést.

Fellebbezni  csak  a  megtámadott  döntésre  vonatkozóan,  tartalmilag  azzal  közvetlenül
összefüggő  okból,  illetve  csak  a  döntésből  közvetlenül  adódó jog-  vagy  érdeksérelemre
hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet
hivatkozni,  amelyről  az  elsőfokú eljárásban  az  ügyfélnek nem volt  tudomása,  vagy arra
önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

INDOKOLÁS

Az I.  fokú vízügyi  hatóság a 35700/6404-8/2018.ált.  számú határozattal  adott  engedélyt  a
Zalahaláp F-1, F-2, F-3, F-4, T-5 jelű monitoring kutak üzemeltetésére. Az engedély 20290.
december 31-ig hatályos.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. megbízásából Hosszú Erzsébet
kérelmezte az alaphatározat módosítását az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása
tekintetében.

Fentiek alapján a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint elsőfokú vízügyi és
vízvédelmi  hatóságon  az  NHSZ  Tapolca  Nonprofit  Kft.  és  az  NHSZ  Csobánc  Kft.
megbízásából Hosszú Erzsébet kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult, a Zalahaláp F-
1, F-2, F-3, F-4, T-5 jelű monitoring kutakra vonatkozó  vízjogi üzemeltetési engedélyének
módosítása tárgyában, az engedély hatályának meghosszabbítása miatt.

A  közigazgatási  hatósági  eljárás  megindításáról  az  35700/6665-1/2020.ált.  iktatószámú
levelemben  értesítettem  az  ismert  ügyfeleket  az  eljárás  megindításáról.  Nyilatkozat  nem
érkezett részükről.

Mindezeket figyelembe véve a kérelemben foglaltaknak megfelelően a vízjogi üzemeltetési
engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgtv.) 30. § (1)
bekezdése  alapján,  figyelemmel  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló
72/1996.  (V.22.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Vhr.)  11.  és  12.  §-ában  foglaltakra
módosítottam az alábbiak szerint.

Jelen határozat 1.1. pontjában módosítottam az engedély hatályát a kérelemben foglaltaknak
megfelelően.

Szakhatóságok  bevonásától  eltekintettem,  mivel  a  módosítás  nem  érint  szakhatósági
hatáskört.

A határozatban biztosított  jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

Jelen  határozattal  szemben  az  Ákr.  116.  §  (1)  bekezdése,  a  Vgtv.  29/A.  §-a  alapján
biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

A  fellebbezés  benyújtásának  határidejét  az  Ákr.  118.  §  (3)  bekezdésével  összhangban
határoztam meg. 

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem
a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.
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Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági
nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését
követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  vízügyi  és  vízvédelmi  hatóság
hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 10. §
(1) bekezdés 4. pontja,  a Vgtv. 28. § (2) bekezdése, a Kvt. és a Vhr. 1. § (1) bekezdése,
illetékességét a Korm. r. 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Oldal: 3/3



 
     Maincz Tamás
     Maincz Tamás
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     35700/6665-2/2020.ált.
     Iktatószám:
     false
     35000
     Kiadmányozta
     8000 Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
     27413
     Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Területi Vízügyi Hatóság
     Zalahaláp F1, F2, F3, F4, és T5 monitor.
     NOVA e-aláírás
     Maincz Tamás
     Maincz Tamás
     PDF_20201114_085210_0000000000000004111
     LASTPAGE
     true
     true
     false
     true
     Zalahaláp F1, F2, F3, F4, és T5 monitor.
     
         7726002
         35700á2020     6665
         35700-á-2020/ 6665
         2
         6
         false
    


		27413
	2020-11-14T08:52:23+0100
	8000 Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
	Kiadmányozta Maincz Tamás Saját kezűleg




