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HIRDETMÉNY
Vízjogi létesítési engedély módosítására irányuló hatósági eljárásban
értesítés döntés meghozataláról
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli a
Jobbágyi 047/13 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lap szerint feltüntetett egykori tulajdonosának, a
néhai Szluka Andrásné ismeretlen jogutódjával, és a Jobbágyi 073/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni
lap szerint feltüntetett egykori tulajdonosának, a néhai Dr. Fornádi Béláné ismeretlen
jogutódjával, hogy a Jobbágyi 047/13 és 073/3 hrsz.-ú ingatlanokat érintően döntést hozott, de
annak kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál
átveheti.
Az ügy tárgya:

Jobbágyi és térsége (Szurdokpüspöki, Ecseg, Csécse, Szarvasgede)
csatornázására vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása

Kérelmező ügyfél: Jobbágyi Község Önkormányzata (3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10.; a
továbbiakban: Jogosult)
A döntés száma: 35100/4313-10/2021.ált.
A döntés meghozatalának napja: 2021. április 16.
A közlemény kifüggesztésének ideje: 2021. április 19.
A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2021. május 3.
Az ügyintézők neve és elérhetősége:

Szabó Bianka
Holecskó Rita

(36-1) 459-2476

Telefonos és személyes ügyfélfogadás egységesen:
Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak előzetes
időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.
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A döntés rövid ismertetése:
Jogosult képviseletében eljáró COMPUTERV GM Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 104106.; a továbbiakban: Tervező) 2021. február 25. napján érkezett beadványában szolgalmi jog
alapípítását kérte a Jobbágyi 047/13 és 073/3 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdése alapján a vízjogi
engedélyezési kötelezettség alá tartozó, közcélúnak minősülő vízilétesítmény vízvezetési
szolgalmi jog alapításával létesíthető, a szolgalom alapításáról a vízügyi hatóság a létesítmény
engedélyezése vagy az engedély módosítása során határoz.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján „az ingatlan
tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú
vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges
vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki
(vízvezetési szolgalmi jog).”
Jelen határozat véglegessé válását követően a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 80. § (2) bekezdése alapján megkeresem jelen határozat végleges példányával az
illetékes földhivatalt a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.
Jogorvoslat:
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi
LIII. törvény) 2. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő
közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát
vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés
szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott
ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma
használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton
történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az
Ákr.-ben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés
közlésével áll be.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja zárja ki, mely szerint nincs
helye fellebbezésnek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított
ügyben.
A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja,
előterjesztésének idejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg.
A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet
visszautasítja, ha a beadványok elektronikus előterjesztésére köteles felperes vagy a jogi
képviselő a keresetlevelet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a
jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő.
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A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének határidejét
és módját a Kp. 39. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése határozza
meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha
szükségesnek tartja tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való
tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.
A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a)
pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, valamint a bíróságok
elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg.
Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:
Az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az FKIKHO a hirdetményt a hivatalában, és honlapján (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagihirdetotabla) közzéteszi, valamint megkeresi Jobbágyi Önkormányzat Jegyzőjét (3063
Jobbágyi, Bencsik utca 10.), hogy a hirdetmény hivatalában történő közhírré tételéről
intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát
elektronikus úton a levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem:
Kapják:

3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat
2. Jobbágyi Önkormányzat Jegyzője (3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10.) – (biztonságos kézbesítési szolgáltatás
útján Hivatali Kapu rendszeren keresztül)
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_____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
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