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Szám: 151-2/2023. Tárgy: I. fokú vízkorlátozás megszüntetése 

 

HATÁROZAT  

A 2022. július 22. napján kelt, 2375-2/2022. számú határozattal az ÉRV Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt. 3700 Kazincbarcika Tardonai út 1. (a továbbiakban: ÉRV Zrt.) 

kezdeményezésére az extrém csapadékhiányra, illetve a hőség miatt várható jelentős 

fogyasztásnövekedésre miatt jelentkező ellátási problémák megoldásaként a folyamatos ivóvíz 

ellátás érdekében elrendelt  

I. fokú vízkorlátozást 2023. január 24. nappal feloldom. 

 

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és 

végrehajtható. 

Az ügyfél a véglegessé váló döntés ellen közigazgatási pert indíthat Jobbágyi Község 

Önkormányzatával szemben a Balassagyarmati Törvényszéknél (2660 Balassagyarmat Civitas 

Fortissima tér 4.).  A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott 

közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt 

megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet természetes személy papír alapon 

vagy elektronikus úton Jobbágyi Község Önkormányzatnak címezve Jobbágyi Polgármesteri 

Hivatalhoz (3063 Jobbágyi Lakótelep 7. ép.) kell benyújtani. A keresetet a jogi képviselővel 

eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű féllel szemben kizárólag 

elektronikus úton nyújthatja be Jobbágyi Község Önkormányzatához. 

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási 

bírósági eljárásban. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó 

hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali 

jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti. 

  

INDOKOLÁS 

  

Az ÉRV Zrt. 2022. július 21-én kelt levelében kezdeményezte Jobbágyi közigazgatási területén 

az I. fokú vízkorlátozás elrendelését, hivatkozva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 4. § (1) c) pont és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm rendelet 83.§ alapján. 

  

Az I. fokú vízkorlátozás elrendelésének indoka az extrém csapadékhiány, illetve a rendkívüli 

magas hőmérséklet miatt várható jelentős fogyasztásnövekedés volt.  

  

Az I fokú vízkorlátozás a 2022. július 22. napján kelt 2375-1/2022. számú határozattal 

elrendelésre került. 

 

  



Az ÉRV Zrt. jelzése alapján a jelenlegi csapadékos időjárásnak köszönhetően a lakosság 

biztonságos ivóvízellátása fenntarthatóvá vált, ezért kezdeményezte az I. fokozatú 

vízkorlátozás feloldását. 

  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pontja szerint a települési 

önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás 

korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való 

gondoskodás. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. § (1) és (2) bekezdései szerint  

„(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb 

elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában 

foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított 

fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el. 

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”. 

 

Fentiek és az ÉRV Zrt. által előterjesztett kezdeményezés alapján, a határozat rendelkező része 

szerint döntöttem. 

   

Határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) c) pontján és a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83.§-án alapul. 

 

Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 9. § és 15. §-a valamint a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet 83. §-a alapján állapítottam meg. 

 

A közigazgatási per lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. §-a alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel 

kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-ai 

alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adtam 

tájékoztatást. 

  

  

Jobbágyi, 2023. január 24. 

 

 

 

        Schoblocher István 

            polgármester 

  

  


