BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy: Vízjogi létesítési engedély
Ügyintéző: ……………………….
Telefon: 79/521-240
KÜJ: 100139804
KTJ: 101610743
Vízikönyvi szám: VII/676

HATÁROZAT
1./ Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.)
megbízásából a ………………………….. által készített „KEHOP-2.2.1-15-2015-00009
azonosítószámú Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.
(KKMO 2.) Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése vízjogi létesítési
engedélyes terv” elnevezésű, 2018. augusztusi keltezésű, TSZ.: 147-10-18 tervdokumentációja
és a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok alapján az alábbi előírások és feltételek
mellett a vízügyi, vízvédelmi hatóság
vízjogi létesítési engedélyt
ad arra, hogy a Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának kivitelezési munkáit
elvégezze.
A tervezett létesítmények Bácsbokod Nagyközség területén tervezettek, mely területek a
Kígyós (VII) vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartoznak.
2./ A vízilétesítmények főbb műszaki adatai:
A beruházás célja Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. A település
egy részén már kiépített a szennyvízcsatorna hálózat, a jelenleg tervezett csatornahálózat egy
része a meglévő és üzemelő csatornahálózat tisztítóaknáira csatlakozik, az I. építési ütemben
megvalósított A1 jelű szennyvízátemelő lesz a települési végátemelő.
A szennyvízcsatorna hálózat tervezett kapacitása: 275 m3/nap
A tervezett szennyvízelvezető-hálózat és szennyvíz-öblözetek:
Átemelők:
2. számú átemelő:
- bekötések száma: 130 db
- ellátott lakosok száma: 263 fő
- bevezetés másik öblözetből: QB,2 = 3,45 l/s (QSZ,SZ,3)
Napi szennyvízmennyiség:

2273 LE

-2Qd,2 = 263 fő x 111,9 l/fő/d = 29.430 l/d = 29,43 m3/d
Szivattyú szükséges vízszállítása: 4,35 l/sec
3. számú átemelő:
- bekötések száma: 23 db
- ellátott lakosok száma: 46 fő
- bevezetés másik öblözetből: QB,3 = 0,0 l/s
Napi szennyvízmennyiség:
Qd,3 = 46 fő x 111,9 l/fő/d = 5.147 l/d = 5,15 m3/d
Szivattyú szükséges vízszállítása: 3,45 l/sec
4. számú átemelő:
- bekötések száma: 381 db
- ellátott lakosok száma: 770 fő
- bevezetés másik öblözetből: QB,4 = 3,45 l/s (QSZ,SZ,5)
Napi szennyvízmennyiség:
Qd,4 = 770 fő x 111,9 l/fő/d = 86.163 l/d = 86,16 m3/d
Szivattyú szükséges vízszállítása: 6,61 l/sec
5. számú átemelő:
- bekötések száma: 157 db
- ellátott lakosok száma: 317 fő
- bevezetés másik öblözetből: QB,5 = 0 l/s (nincs)
Napi szennyvízmennyiség:
Qd,5 = 317 fő x 111,9 l/fő/d = 35.472 l/d = 35,47 m3/d
Szivattyú szükséges vízszállítása: 3,45 l/sec
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Nyomóvezeték
Vezeték jele
NY-2
NY-3
NY-4
NY-5

átmérő
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anyag
PE100
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Hossz (fm)
103,9
125,3
295,2
33,0

-4A szennyvízcsatorna keresztezi a Bácsbokodi- Kígyós csatorna 16 + 820 cskm szelvényét a
meder alatt, a Vágóhídi csatorna 0 + 143 cskm szelvényét az áteresz alatt.
A keresztezések feltételeit a kezelői hozzájárulás tartalmazza.
A szennyvízhálózat keresztezi az 5501 j., 5505 j. utakat, továbbá megközelíti a Bátaszék-BajaKiskunhalas vasútvonalat (új keresztezés nem történik) az 583+05 hm szelvényben, melyek
feltételeit a közútkezelői ill. MÁV üzemeltetési hozzájárulás tartalmazza.
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchényi u. 2/C) a 1339-006/2018.
iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozata alapján az alábbi VOR számokat adta a
vízilétesítménnyel kapcsolatosan:
VOR
AHT240

Objektum Típus
Bácsbokod – Agglomerációs
településrész

Objektum név
Agglomerációs településrész

3./ A vízjogi létesítési engedély 2020. december 31-ig hatályos, de azt az első fokú vízügyi
hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül –
módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

4./ Előírások
Engedélyes köteles:
4.1. a szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével egyidejűleg gondoskodni az összegyűjtött
települési szennyvizek megfelelő tisztításáról, elvezetéséről, illetve ártalommentes
elhelyezéséről is.
4.2. a kivitelezés során jelen engedélyben, és a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban,
szabványokban, valamint a tervdokumentációban foglaltakat betartani.
4.3. a hatóságnak bejelenteni:
− a kivitelezés megkezdésének időpontját,
− az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást,
− a kivitelezés során felmerülő minden olyan akadályt, amely az engedélyben foglalt
előírások, adatok megváltoztatását igénylik.
− amennyiben eláll a kivitelezési szándékától, annak tényét
4.4. a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak mindenkor biztosítani.
4.5. az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a
jogutódnak díjmentesen átadni.
4.6. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél
hozzájárulását megszerezni.
4.7 a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.

-54.8. tudomásul venni, hogy a hatóság által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltaktól csak
a vízjogi létesítési engedély módosítását követően térhet el.
4.9. tudomásul venni, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásáig az engedélyesnek
hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkeznie.
4.10. tudomásul venni, hogy a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3. § (6) bek. alapján a vízjogi
létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény
megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez,
üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges
egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
4.11. tudomásul venni, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bek. alapján a vízjogi
létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott
ideig hatályos. A hatályosság ideje az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint
meghosszabbítható. A kérelmet a lejárat előtt legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a
vízügyi hatóságnál.
4.12. tudomásul venni, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. alapján a vízjogi
engedély az engedélyes kérelmére – az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra is
figyelemmel – módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben meghatározott
műszaki megoldástól eltérően kívánja megépíteni, megváltoztak az engedély alapjául szolgáló
körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó (engedélyes) személye.
A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a
vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni.
4.13. a kivitelezést úgy végezni, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek és a földtani közeg ne
szennyeződjenek.
4.14. vízilétesítmény megközelítésénél és keresztezésénél figyelembe kell venni a 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet vonatkozó fejezeteit, továbbá a vízvezeték szennyvízvezetékkel történő
keresztezésekor és párhuzamos haladás esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6.
§-a által szabályozott, a 4. számú mellékletében előírt módon eljárni:
Műtárgyak
ha a szennyvízcsatorna mélyebben
fekszik, mint a vízcső és a vízcső
száraz talajban van
nyomás alatti szennyvízcsatornacső
esetében
Szennyvízcsatorna és vízvezetékcső
kereszteződése
ha a szennyvízcsatorna magasabban
fekszik, mint a vízcső

Védőterületek méretezése
A védősáv szélessége a vízcső mindkét
oldalán vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m
A védősáv szélessége a vízcső mindkét
oldalán vízszintes irányban 2-2 m
A szennyvízcsatorna elhelyezése a
keresztezési ponttól számított 2-2 m
hosszúságú vízzáró védőcsőben vagy fedett
vasbeton vályúban a közúti terhelés
mértékének megfelelő állékonysággal

-6ha a szennyvízcsatorna mélyebben
fekszik, mint a vízcső és a két vezeték
közötti szintkülönbség 0,5 m-nél
kisebb

ha a szennyvízcsatorna mélyebben
fekszik, mint a vízcső és a két vezeték
közötti szintkülönbség 0,5-1 m között
van

A vízcső megépítése a kereszteződési
ponttól mindkét irányban mért 2-2 m,
összesen tehát 4 m hosszúságon belül
csőkötés nélkül, a szennyvízcsatorna építése
a keresztezési ponttól mindkét irányban mért
1-1 m, összesen tehát 2 m hosszban, legalább
10 cm vastag betonburkolattal
A vezetékek építésére az előző bekezdésben
a szennyvízcsatornára vonatkozóan foglaltak
az irányadók

4.15. a közműkezelői hozzájárulásokban foglaltakat betartani és a kivitelezést érvényes
közműkezelői hozzájárulás birtokában végezni.
4.16. tudomásul venni, hogy a kivitelezés csak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet szabályozása alapján - műszaki vezető, illetve műszaki
ellenőr alkalmazási kötelezettségével – folytatható.
4.17. gondoskodni az e-építési napló vezetéséről. Az építési naplót a munkaterület átadásával
egyidőben megnyitni.
4.18. a műszaki átadás-átvételi eljárásra – az eljárást megelőzően 15 nappal – az érdekeltekkel
együtt a vízügyi hatóságot is meghívni.
4.19. műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül, vagy a szennyvíztisztító telep
vízjogi üzemeltetési engedélyével egyidejűleg a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni a
vízügyi hatóságtól. A kérelemhez többek között csatolni kell:
- a felelős kivitelezői nyilatkozatot, arról hogy a kivitelezés az engedélyes tervnek
megfelelően készült
4.20. tudomásul venni, hogy a közcsatorna hálózatba a vízszennyező anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet 4. számú mellékletében előírt küszöbértékeknek megfelelő minőségű szennyvíz
bocsátható
4.21 a felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelőjének – az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóságnak (6500 Baja, Széchenyi utca 2/c.) – a 1339-007/2018 számú vagyonkezelői
hozzájárulásában és a 1339-004/2018 iktatószámú ügyféli nyilatkozatában előírtakat betartani
az alábbiak szerint
• „A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek
megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó
állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.
• A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés során
kerülni kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és a
rendeletben foglalt előírások betartására.
• A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési
terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.)
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•

•
•
•
•

Korm. rendelet értelmében a csatornák mentén mindenhol biztosítani szükséges a
jogszabályban előírt parti sáv szabadon hagyását, ill. a parti sávon történő közlekedés
lehetőségét igazgatóságunk számára.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 73. § (5) bekezdése szerint „víz és vízilétesítmény más nyomvonalas
létesítménnyel való keresztezéséhez szükséges a víz medrének és a vízilétesítmény
kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása.”
Továbbá a rendelet 57. § (1) bekezdése szerint: „a belvízcsatornákat érintő munkák
tervezője köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelőjével, aki megadja az érintett
csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az
üzemeltetésre vonatkozó feltételeit.”
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.3.5 pontjának megfelelően be
kell tartani, hogy „A vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt - figyelembe véve a
folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és -bővítési munkákat
- a mederfenék szintjétől 1,5 m-nél mélyebben, burkolt, rendezett mederfenék esetén 1,0
m-nél mélyebben lehet. Az előírt távolságokat a rézsűben is tartani kell.”
A meder alatti átvezetés helyén a medret a mederelfajulástól védeni kell.
A meder alá helyezett vezetéket a felúszás, illetve az elsodródás ellen biztosítani kell.
A kivitelezés munkálatai csak igazgatóságunk szakfelügyelete mellett végezhetőek. Az
igazgatóságunk kezelésében lévő területet érintő kivitelezési munkálatok csak a
szakfelügyeletre vonatkozó megállapodás megkötése után kezdhetők meg.
A kivitelezési munkálatok során megvalósult létesítményeknek a geodéziai felmérését el
kell végezni, és a geodéziai felmérés dokumentációjának kettő példányát (1 papír alapú
+ 1 digitális) a kivitelezés befejezését követő 15 napon belül meg kell küldeni
Igazgatóság részére.”

4.22. az érintett szakhatóságok által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:
4.22.1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya a BK-01/NEO/001974-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulásában előírt
feltételeket betartani:
• „A szennyvízcsatorna és egyéb közművek között a vonatkozó előírásokat biztosítani kell
(védőtávolság, védőcsövezés). Az ivóvízhálózat és a szennyvíz-csatornacső
keresztezésénél a jogszabályban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
• A szennyvíz átemelők elhelyezése, kialakítása során biztosítani kell, hogy a környezetre
gyakorolt káros hatásuk (bűz, zaj stb.) a lehető legkisebb legyen, a lakóépületeknél az
átemelőket zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval ellátott kivitelben kell megvalósítani.
• A kivitelezés során keletkező hulladékok (kommunális, veszélyes hulladék) előírásoknak
megfelelő gyűjtéséről, tárolásáról gondoskodni kell.
• A kivitelezés során a dolgozók részére szociális helyiségek használati lehetőségét
(pihenő, melegedő, illemhely, kézmosó) biztosítani kell.”
4.22.2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/04721-2/2018 számú
szakhatósági hozzájárulásában előírt feltételeket betartani:
• „A munkálatokat a területen esetleges fellelhető védett állat-, és növényfajok
legnagyobb kíméletével kell végezni, a munkaárokból annak betemetése előtt a
kétéltűeket kíméletesen ki kell emelni.”

-84.23. A közcélú vízvezetési szolgalmi jog alapításával, törlésével és bejegyzésével
kapcsolatos előírások:
4.23.1.
A szolgalmi jog bejegyzésével érintett ingatlanok:
Az
ingatlan
korlátozással
Terület jelenlegi tulajdonosa, kezelője, a
Hrsz.
Művelé (közcélú
si ág
használati
szolgalmi jog kötelezettje
joggal terhelt)
érintett részének
nagysága
140 m2
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
0101/1
Központ
közút
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
2
263 m
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
0256
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
2
1059 m
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
0132
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
2
4136 m
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
911
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
2
3017 m
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
304/1
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
2
781 m
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
304/2
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
2
304 m
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
közterül
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
490
et
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
2
348 m
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
542/2
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.

A szolgalmi jog törlésével érintett ingatlanok:

-9-

Az
ingatlan
korlátozással
Hrsz.
Művelé (közcélú
Terület jelenlegi tulajdonosa, kezelője, a
si ág
használati
szolgalmi jog kötelezettje
joggal terhelt)
érintett részének
nagysága
135 m2
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
0256
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
536 m2
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
0132
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
2052 m2
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
911
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
1470 m2
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
304/1
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
344 m2
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
304/2
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
146 m2
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
közterül
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
490
et
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
181 m2
Magyar Állam
Bácsbokod Kivett
országos
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs
542/2
közút
Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
4.23.2. A vízügyi hatóság közcélú vízvezetési szolgalmi jogot alapít, és elrendeli Bácsbokod
Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) javára és
költségére a fenti ingatlanokon szennyvízvezeték létesítése, majd üzemeltetése céljából, a
benyújtott változási vázrajz és terület kimutatás szerint a vízvezetési szolgalmi jog ingatlannyilvántartási bejegyzését és törlését az alábbi tartalommal:
A szolgalmi jog jogosultja:
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) és az
ő jogán a szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat mindenkori üzemeltetője.
4.23.3. A vízvezetési szolgalmi joggal („szennyvízvezeték”) terhelt ingatlan mindenkori
tulajdonosára, kezelőjére, használójára (tűrésre kötelezett) vonatkozó kötelezettségek:
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köteles a létesítést tűrni, vagyis hogy az ingatlanán a szennyvízvezetéket létesítsék és a
vízépítési munkát elvégezzék
köteles tűrni, hogy a szennyvízvezeték fenntartása érdekében az ingatlanra a jogosult
megbízottai, alkalmazottai bejárjanak, valamint az esetlegesen felmerülő fenntartási,
karbantartási munkálatokat elvégezzék.
köteles tűrni, hogy a közcélú használati jogot („szennyvízvezeték”) a vízügyi hatóság
jelen határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék

4.23.4. A vízvezetési szolgalmi jog („szennyvízvezeték”) jogosultja köteles:
- az engedélyezett munkákat kellő kímélettel, az ingatlanok rendeltetésszerű
használatának legkisebb sérelme mellett elvégezni,
- az ingatlanban okozott károkat megtéríteni, a terület esetleges értékcsökkenéséből
eredő károkért pedig az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét) kártalanítani,
- tudomásul venni, hogy az ingatlanon más tevékenységet nem folytathat, további
létesítményt nem emelhet.
4.23.5. A szennyvízvezetékkel („szennyvízvezeték”) kapcsolatos közérdekű szolgalmi
(használati) jog Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatát (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi
István u. 80.), illetve az ő jogán a szennyvíz hálózat üzemeltetőjét határozatlan ideig illeti meg.
4.23.6. A vízvezetési szolgalmi joggal (közcélú használati joggal) érintett ingatlanok
tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója jelen határozat alapján köteles
tűrni, hogy a szennyvízvezeték létesítője, üzemeltetője, vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult
személyek az ingatlanra belépjenek, szakfeladataikat ellássák úgy, hogy tevékenységük az
ingatlan rendeltetésszerű használatát ne zárja ki, vagy számottevően ne korlátozza.
4.23.7. A közcélú szolgalmi jogot szerző (vízjogi engedélyes) -, a vízvezetési szolgalmi jog
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésért a szolgalmi joggal érintett ingatlanok után ingatlanonként
6.600 Ft, összesen 52.800 Ft (azaz Ötvenkettőezer-nyolcszáz forint) igazgatási szolgáltatási
díjat az eljáró ingatlanügyi hatóság részére (Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály) és
a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát beküldeni a vízügyi hatósághoz. A
díjfizetési kötelezettség az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára
készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással teljesíthető.
Átutalással történő fizetési mód esetén az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a külön
jogszabályban meghatározott kincstári tranzakciós kódot, valamint az ingatlan fekvése szerinti
település nevét és az ingatlanok helyrajzi számait. Készpénz-átutalási megbízással történő
fizetés esetén a készpénz átutalási megbízás „Közlemény” rovatában fel kell tüntetni az ingatlan
fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számát.
A díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát legkésőbb 2018. december 31-ig kell
beküldeni a vízügyi hatósághoz.
4.24. A táblázatban szereplő ingatlanokra vonatkozóan
megállapodást be kell nyújtani a vízügyi hatósághoz.

megkötött

kártalanítási

A vízjogi létesítési engedély nem mentesít más szükséges hatósági engedélyek
beszerzésének kötelezettsége alól és a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem
jogosít.
Egyidejűleg a vízügyi hatóság ügyfél által beküldött nyilatkozat alapján megállapítja, hogy az
igazgatási szolgáltatási díj mértéke 776.000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.
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A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva – a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz címzett (6722 Szeged, Tábor u. 4.) keresettel lehet élni. A keresetlevelet – ha
törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított
harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani
elektronikus úton.
INDOKOLÁS
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.)
megbízásából a ……………………………………… 2018. szeptember 10-én érkezett
tervdokumentációval kérte a Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna hálózat létesítésére
vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadását.
Ügyfél 2018. október 25-én érkezett dokumentumokkal a műszaki leírás tervrészt módosította,
adat elírások miatt.
A kérelmet és mellékleteit, továbbá a rendelkezésre álló iratokat a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet előírásai
szerint a vízügyi hatóság ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg.
Tárgyi beruházást az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési- és tisztítási, valamint
hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.
14.) Korm. rendelet kiemelt beruházássá nyilvánította.
A beruházás célja Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. A település
egy részén már kiépített a szennyvízcsatorna hálózat, a jelenleg tervezett csatornahálózat egy
része a meglévő és üzemelő csatornahálózat tisztítóaknáira csatlakozik, az I. építési ütemben
megvalósított A1 jelű szennyvízátemelő lesz a települési végátemelő.
Az új szennyvíztisztító telep létesítésére vonatkozóan vízjogi létesítési engedély kérelem még
nem érkezett a vízügyi hatósághoz.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18.
§ (4) bekezdés előírja, hogy a szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével egyidejűleg
gondoskodni kell az összegyűjtött települési szennyvizek megfelelő tisztításáról,
elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről is. Erre vonatkozóan a vízügyi hatóság
előírást tett.
A vízügyi hatóság 2018. szeptember 13-án kiadmányozott, 35300/3946-6/2018.ált. iktatószámú
végzésében alaki hiánypótlást írt elő, majd ügyfél kérelmére 35300/3946-13/2018. ált. számon
a hiánypótlás teljesítésének határidejét meghosszabbította. Ügyfél a hiánypótlási felhívást
2018. szeptember 11-én, szeptember 24-én, szeptember 25-én, október 09-én és 25-én érkezett
irataival részben teljesítette. A nem teljesítettek benyújtására a vízügyi, vízvédelmi hatóság a
rendelkező részben előírást tett.
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benyújtott
tervdokumentációt
a
…………………………………
tervezője,
………………………… készítette, aki tárgyi vízilétesítmények tervezésére jogosultsággal
rendelkezik.
A tervezői felelősségi nyilatkozatot a dokumentációhoz csatolták.
Az önkormányzat és a ……………………… valamint a ……………………………………...
közötti meghatalmazást a hiánypótlás során csatolták.
A csatolt tulajdonjog igazolások szerint a szennyvízvezetékek Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokat, és az alábbiakban részletezett, nem
engedélyes(ek) tulajdonában lévő ingatlanokat érinti.
A Bácsbokod 0101/1, 0132, 0256, 304/1, 304/2, 490, 542/2 és 911 hrsz-ú kivett országos közút
művelési ágú ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. BKK-2017/2/2018 számokon közútkezelői hozzájárulását
megadta.
A Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati utak tekintetében tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását megadta.
A szennyvízhálózat megközelíti a Bátaszék-Baja-Kiskunhalas vasútvonalat (új keresztezés nem
történik) az 583+05 hm szelvényben, melyek feltételeit a 40250-1/2018/MAV iktatószámú
MÁV üzemeltetési hozzájárulás tartalmazza.
A szennyvízcsatorna keresztezi a Bácsbokodi- Kígyós csatorna 16 + 820 cskm szelvényét a
meder alatt, a Vágóhídi csatorna 0 + 143 cskm szelvényét az áteresz alatt. A keresztezések
feltételeit a vízügyi vagyonkezelői hozzájárulás tartalmazza. Az ingatlannyilvántartás szerint a
keresztezések helyén a csatornáknak külön helyrajzi száma nincs.
A jelen engedélyezési eljárás tárgyát képező létesítmények a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény (Vgt.) 1. sz. melléklet 26. a) pontja szerint közcélú vízilétesítmények.
A szennyvízvezeték a rendelkező rész 4.23. pontjában felsorolt nem önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon halad át.
A hiánypótlás során csatolták a kérelmet a közcélú szolgalmi jog vízügyi hatóság általi
alapítására és a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot, területkimutatást, amelyeket az
ingatlan nyilvántartási bejegyeztetés céljából készítettek. A kártalanításra vonatkozó
megállapodás megkötése folyamatban van, melyet ügyfél a hiánypótlás során igazolt. A
megállapodás megküldésére a vízügyi hatóság határidő megjelölésével előírást tett.
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) és (4) bekezdése szerint a közcélú vízvezetési
szolgalom alapítására irányuló - jogszabályban meghatározott tartalmú - kérelmet a vízjogi
létesítési engedélyezési eljárásban kell a hatósághoz benyújtani. A kérelem a vízjogi létesítési
engedélyezési eljáráshoz szükséges mellékletek részét képezi. A 41/2017. (XII.29.) BM
rendelet 3. számú mellékletének III. pontja szerint a közcélú szolgalmi jog megállapítására
irányuló kérelem esetén csatolni kell:
- a vízvezetési szolgalommal érintett ingatlan általános és részletes helyszínrajzát, a létesítmény
megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgalom gyakorlásával járó
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természetben meghatározott részének megjelölését;
- a tulajdoni, használati korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
szükséges adatait.
A Vgt. 20. § (1) bekezdése szerint 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).
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B §
(4) bekezdés b) pontja szerint a létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell
a közcélú vízilétesítmény elhelyezésénél, vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló
kérelem [Vgtv. 20. § (1) bekezdése] esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén
vagyonkezelője és a szolgalom alapítását kérő közötti – a korlátozás mértékének megfelelő
kártalanításra vonatkozó – megállapodás meglétét, megállapodás hiányában az annak
sikertelenségét igazoló nyilatkozatot és az ingatlan tulajdonosa megkeresésének igazolását.
A vízügyi hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (3)
bekezdése szerint „nem szükséges a tulajdonos hozzájárulása, ha a közcélú vízilétesítmény
elhelyezéséhez a vízügyi hatóság a külön jogszabály, valamint e rendelet 6. § (1) bekezdése
szerint vízvezetési szolgalmat alapított.”
Az előbbiekre tekintettel a rendelkező rész 4.23. pontjában meghatározott ingatlanra a vízügyi
hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali
Osztálynál az önkormányzatok javára és költségére a vízvezetési szolgalmi jog
(„szennyvízvezeték”) ingatlan-nyilvántartási bejegyzését - a 4.23. pontban részletezett adatok
szerint - elrendelte. A szolgalmi jog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a vízügyi
hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 13. §. értelmében rendelkezett.
A földhivatali bejegyzés költségeit a szolgalmi jog jogosultja viseli a 2010. évi CLIII. Tv. 26.
§-a által módosított 1996. évi LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/E § (1)
bekezdés a) pontja alapján.
A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8. § (5) és 17. § (1) bekezdései értelmében a kártalanítás,
mint polgári jogi igény, megállapodás hiányában a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság
hatáskörébe tartozik. A kártalanítási igény elbírálása a közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatásának és a határozathozatalnak nem akadálya.
Mivel a jelenlegi tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 71787-3-25/2010 számú
hatályát vesztett határozatában (vízjogi létesítési engedély a szennyvízvezetékre) közcélú
szolgalom alapításához képest változott, ezért a vízügyi hatóság elrendelte a 71787-3-25/2010
számú határozatban alapított közérdekű vízvezetési szolgalmi jog törlését ügyfél kérelmére és
költségére (melyet a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály 31045/5/2014.01.24.
határozatával bejegyzett a 4.23. pontban felsorolt ingatlanokon a szennyvíz vezeték létesítése
céljából). A földhivatali törlés költségeit engedélyes viseli a 2010. évi CLIII. Tv. 26. §-a által
módosított 1996. évi LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/E § (1) bekezdés b)
pontja alapján.
A Díjtörvény 32/D. §-a alapján ha egy ingatlanügyi hatóságnál egyazon ingatlanra vonatkozóan
többféle jog keletkezésének a bejegyzését vagy a bejegyzett ilyen jog törlését egy eljárásban
kéri, akkor azt az értéket kell a díjfizetés alapjául venni, amely után a legmagasabb díj jár. Ezen
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törlésére és – a megváltozott nyomvonalnak megfelelő változási vázrajzok alapján –
bejegyzésre is sor kerül. Ezért a díjfizetés alapja 8 x 6600-,Ft.
A Díjtörvény 32/A § (1) bekezdése és 32/E § (1) bekezdése a) pontja alapján az ingatlannyilvántartási eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6600-,Ft összegű díjat kell fizetni
az illetékes földhivatal részére. Ha a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző
illetve a jogosult nem azonos, a díjat a 32/E § (1) bek. a) pontja alapján annak kell megfizetni,
aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. A Díjtörvény 32/E § (3) bekezdése
szerint ha a megkeresést előterjesztő és a díj megfizetésére kötelezett nem azonos, a
megkeresést előterjesztő (jelen esetben a vízügyi hatóság) - amennyiben a díj megfizetésére
kötelezett a díj megfizetését nála igazolta - a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak
másolatát a megkeresésével együtt továbbítja az eljáró ingatlanügyi hatóságnak.
A fentiek alapján a vízügyi hatóság - mint a közcélú szolgalmi jogot szerző engedélyesnek -,
előírta a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséért és törléséért a szolgalmi joggal érintett
ingatlanok után ingatlanonként a 6.600 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését az eljáró
ingatlanügyi hatóság részére (Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály) amit a vízügyi
hatóság felé igazolnia kell. A díjfizetési kötelezettség a Díjtörvény 32/E §. (8) bekezdése
alapján az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára átutalással
teljesíthető.
A Bajavíz Kft., mint leendő üzemeltető nyilatkozatait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 111. § (5a) bekezdése alapján a tervekhez csatolták.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Khvkr.) 3. számú mellékletének 103. pontja
értelmében a szennyvízvezeték létesítése a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban
hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. Az
önkormányzat a környezetvédelmi hatóságnál 2013. évben kezdeményezte az előzetes
vizsgálati eljárást.
Az előzetes vizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság lefolytatta, az eljárást lezáró 940891-11/2013 számú határozatban a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett
tevékenység nem gyakorol jelentős környezeti hatást, ennek alapján nem kell környezeti
hatástanulmányt készíteni.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 66/A. § (1)
bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése alapján a
környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz
jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező
vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörben szakkérdésként
megvizsgáltam.
A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános
rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a vízügyi, vízvédelmi
hatóság szakkérdésként vizsgálta a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendeletben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendeletben, és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási
tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak
való megfelelőséget.

- 15 A vízügyi hatóság az e-építési napló vezetésével kapcsolatos kötelezettséget az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Éktr.) 5. § (5), 24. § (1),
(4), valamint a 42. § (7) bekezdései alapján írta elő.
Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízügyi hatóság a megnyitott építési naplóba,
ellenőrzései során bejegyzést tehet, az Éktr. 27.§. (1) c) bekezdése alapján.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.
§ (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló
kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre
jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben
más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.
A hatóság a döntése meghozatalánál az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 16. táblázat alapján
az alábbi szakhatóságokat vonta be az eljárásba.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
a BK-01/NEO/001974-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta,
indoklása:
„A Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.)
nevében és megbízásából a ……………………………………………… kérelmére indult vízjogi
létesítési engedélyezési eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi Szervezet (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) megkereste hatóságomat
szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi hatóság az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr. 55.§-a, valamint az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat
6. pontja alapján.
A kérelmező az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási
eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. ( I. 30) EüM
rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A megkeresés alapján a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd,
Tinódi utca 7.) kérte a Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna hálózat építéséhez vízjogi
létesítési engedély kiadását. A kormány a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánította. 2013. december 3.-i keltezéssel a tervezett beruházásra az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 71787-325/2010 iktatószámmal és VII/676 Vizikönyvi számmal vízjogi létesítési engedélyt adott. A
kiadott engedély 2016. december 31-ig volt érvényes. Mivel az érvényességi idő lejárta előtt a
település Önkormányzata nem kérte az engedély érvényességi idejének meghosszabbítását, az
hatályát vesztette.
A tervezett szennyvízcsatorna hálózatot a bajai központú Bajavíz Kft. fogja üzemelteteni. A
tervezési területen kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik, ipari jellegű szennyvíz a
településen nem keletkezik. Bácsbokodon jelenleg is van üzemelő szennyvízcsatorna hálózat
és szennyvíztisztító telep. A község területén a morfológiai adottságok következtében öt
szennyvízátemelőt kell kiépíteni. A tervezett szennyvízátemelőkhöz az esetlegesen kialakuló,
zavaró bűzhatás kezelésére érdekében biofilter berendezés telepítését tervezik. A tervezett
csatornák az üzemelő ivóvíz hálózat részét képező vízvezetékkel párhuzamosan haladnak,
illetve keresztezik a vezetékről lecsatlakozó házi bekötéseket.
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feltételekkel hozzájárultam. Szakhatósági állásfoglalásom kialakításában a felszín alatti vizek
minőségének védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm., az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm, a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18)
Korm., a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendelet, valamint a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvényben foglaltakat előírásait
vettem figyelembe.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.
Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki,
valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről,
figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.
Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.)
1. számú melléklet, 16. táblázat 5. pontja alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatal,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az
egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm r.) 7. § (1) bekezdése és 13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§
(1) bekezdés a) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg.”
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/04721-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását
kikötéssel megadta, melynek indoklása:
„A Bács - Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató - helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által a hatóságunkra 2018. szeptember 14 - én érkezett
35300/3946-5/2018. ált. számú megkeresésében a természetvédelmi hatóság szakhatósági
állásfoglalását kérte a ……………………………………………. kérelmére „Bácsbokod
nagyközség szennyvízcsatorna-hálózat kiépítés” vízjogi létesítési engedélyének kiadásához.
Az eljárásban a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(Ákr.) 15.§ - és 16.§- ai alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.
A természetvédelmi hatóság hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
16. táblázat 9. és 10. pontjai alapján a vízjogi engedélyezési eljárásban megállapította.
Hatóságunk illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1)
bekezdése állapítja meg.
A kérelem - és a rendelkezésre álló előzmények - alapján hatóságunk az alábbiakat állapította
meg.
Hatóságunk, Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u.
80., KÜJ: 100 139 804, KTJ: 101 610 743) megbízásából az AQUA-K Bt. (4400 Nyíregyháza,
Petőfi u. 16.) által – „Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése”
tárgyában – 2013. március 18- án benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a
94089-11/2013. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység, mely a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 104. a) pontja szerinti – szennyvízgyűjtő
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alapján nem kellett környezeti hatástanulmányt készíteni.
A tervezett beruházás 71787-3-25/2010. számú határozattal vízjogi létesítés engedéllyel is
rendelkezett, melynek érvényességi ideje (hatálya) 2013.december 31 - ével lejárt, így
ismételten szükségessé vált új vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása.
Táj- és természetvédelem.
A létesítés védett természeti területet, Natura 2000 területet, érzékeny természeti területet,
természeti területet nem érint, így beruházás megvalósításával szemben természetvédelmi
kifogás nem merült fel.
A kétéltűeknek a munkaárokból annak betemetése előtt történő kivételét a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján írta elő a hatóság.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) vonatkozó rendelkezései:
8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését
élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek
élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a
természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-,
pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
A hatóság szakhatósági állásfoglalását egyebekben az Ákr. 55.§- ára figyelemmel hozta meg.
A hatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés és 1. számú melléklet 16. táblázat 10. pontja alapján hozta meg.
A jogorvoslatról az Ákr. 116.§ - a alapján adott a hatóság tájékoztatást.
Az eljárása hatóságunknál 2018. szeptember 14 - én indult. A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi
szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított
21 napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő lejártának a napja: 2018. október 5.
Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalást határidőben kiadmányozta.
Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalását az ügyintézési határidőn belül adta meg. A hatóság
az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1)
bekezdése alapján foglalta határozatába a vízügyi hatóság.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint a felszíni és a felszín alatti vizek
vagyonkezelőjét, mint ügyfelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1)
bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.). 10. § (1) bekezdés és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1./A. § (1) bekezdése szerint a vízügyi hatóság az eljárás
megindításáról értesítette.
Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1339-004/2018 iktatószámon nyilatkozatot tett,
melyet a vízügyi hatóság az engedély kiadásánál figyelembe vett. Az ügyféli nyilatkozat
kiadása után engedélyes képviselője megkérte a vízügyi igazgatóságtól a vagyonkezelői
hozzájárulást. A vízügyi igazgatóság ügyfél részére a vagyonkezelői hozzájárulását 1339007/2018 iktatószámon megadta, mely az alábbi.
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és vízkészletének vagyonkezelője, - ………………………………………………… által 2018.
szeptember 25-én benyújtott kérelmére – Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453
Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) részére
vagyonkezelői hozzájárulást ad
Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna
engedélyezésére az alábbi feltételekkel.
1.

hálózat

építésének

vízjogi

létesítési

Érintett ingatlanok, felszín alatti víz víztartó képződménye:
Bácsbokod Nagyközség tervezett szennyvízcsatorna hálózata az sp.2.16.1 Kígyósvízgyűjtő sekély porózus felszín alatti víztest területén helyezkedik el.
2. Műszaki adatok
2.1. A Bácsbokodi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat a 35300/145810/2016. ált számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, Vksz.: VII/676. Az
engedély 2021. május 31. napjáig hatályos.
Az engedélyben foglaltak alapján a szennyvíztisztító telep kiépített kapacitása 1000
m3/nap (7250 LEÉ). A csatornahálózat hossza 2,7 km. A lakossági bekötések száma
(üzemeltetői adatszolgáltatás alapján) jelenleg 56 db.
Bácsbokod település területén a meglévő szennyvízcsatorna hálózat a Gróf Széchenyi
István utcának a Hunyadi János utcától délre eső szakaszán lévő ingatlanok, illetve a
Vasút soron található ingatlanok szennyvízelvezetését biztosítja. A meglévő
csatornahálózat a vasútvonal keresztezése után csatlakozik a Budai Nagy Antal utca és
a Vasút sor keresztezésében megépített A1 jelű szennyvízátemelőhöz. Az átemelő
műtárgy nyomóvezetéke a Borsodi út mellett épült meg és csatlakozik a jelenleg is
üzemelő szennyvíztisztító telephez.
A településen a szennyvízhálózat bővítését az önkormányzat a KEHOP-2.2.1-15-201500009 azonosító számú projekt keretében valósítja meg.
A tervdokumentációban bemutatott csatornahálózat egy része a meglévő és üzemelő
csatornahálózat tisztítóaknáira csatlakozik, így a már meglévő A1 jelű szennyvízátemelő
lesz a települési végátemelő, mely a településen összegyűjtött kommunális szennyvizet
eljuttatja a szennyvíztisztító telepre. A domborzati adottságokból adódóan kizárólag
gravitációs rendszerű csatornahálózat nem alakítható ki. A szennyvízelvezetés DN 200
KG-PVC gravitációs gyűjtővezetéken keresztül valósul meg nyomóvezetékek és átemelők
beiktatásával. Az újonnan csatornázandó területen öt – a meglévő üzemelő rendszerrel
együtt összesen hat – szennyvízelvezetési öblözet kialakítására kerül sor. Az egyes
öblözetekből a gyűjtőcsatornák az átemelőkbe juttatják a szennyvizet. Az átemelők
nyomóvezetéken továbbítják a szennyvizeket az A1 jelű végátemelő felé.
Tervezett szennyvízgyűjtő hálózat főbb paraméterei:
- DN 200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
18186,3 m
- D160 KG-PVC gravitációs szennyvíz bekötés
11690,7 m
- D63 KPE nyomott szennyvíz bekötés
127,1 m
- D110 KPE nyomóvezeték
295,2 m
- D90 KPE nyomóvezeték
262,2 m
- szennyvíz átemelő
4 db
- gravitációs bekötés
1125 db
- nyomott bekötés
2 db

- 19 A teljes településre vonatkozóan a csatornahálózattal összegyűjtött napi szennyvíz
mennyisége 275 m3/d. A 25/2002 (II.27.) Korm rendelet 2. mellékelt 5. táblázatában
Bácsbokod település 5741 LE- kel szerepel.
A mellékelt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hálózat Ny-3 jelű
szennyvíz nyomóvezetéke keresztezi a Bácsbokodi-Kígyós-csatornát a 16+820 cskm
szelvényben. A tervezett vízfolyás keresztezés irányított fúrással kerülne kivitelezésre. Az
irányított fúrás kivitelezéséhez egy indító- és egy fogadóakna építését tervezik. Az indító akna
mérete 5,0 x 2,5 m, míg a fogadóakna mérete 2,5 x 2,5 m. A vízfolyás alatti átvezetés műanyag
védőcső (D160 PE 100 SDR17) alkalmazásával történne:
-

Haszoncső átmérő/anyaga:
Keresztezés szöge:
Munkaárok fenékszint:
Csőtető:
Takarás:

D90 PE100 SDR 17
90 fok
109,67 m B.f.
109 86 m B.f.
1,17 m (a mért mederfenékhez
viszonyítva:111,03 m B.f.)

A tervezett 4-4-0 jelű szennyvízcsatorna keresztezi a Vágóhídi-csatorna 0+143 cskm
szelvényében lévő átereszt. Az áteresz és felette lévő út az ingatlan-nyilvántartás szerint nem
áll az ADUVIZIG vagyonkezelésében. A természetben viszont a munkálatok érintik a
csatornát, ezért az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő Vágóhídi-csatorna tekintetében a
kivitelezésre vonatkozó feltételek betartása szükséges.
2.2 A beruházással érintett területek környezetében található talajvízadó földtani
képződményei a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) szerint az sp.2.16.1 Kígyósvízgyűjtő sekély porózus víztest részét képezik, mely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
állapotértékelése alapján kémiai szempontból – a víztest területén jelen lévő diffúz
nitrát szennyezés miatt – gyenge minősítést kapott.
3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok
• Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
• 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról
• 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
4. Betartandó előírások részletezése
A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek
megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó
állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.
A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés során kerülni
kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és a rendeletben foglalt
előírások betartására.
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm.
rendelet értelmében a csatornák mentén mindenhol biztosítani szükséges a jogszabályban
előírt parti sáv szabadon hagyását, ill. a parti sávon történő közlekedés lehetőségét az
ADUVIZIG számára.
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létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
73. § (5) bekezdése szerint „víz és vízilétesítmény más nyomvonala létesítménnyel való
keresztezéséhez szükséges a víz medrének és a vízilétesítmény kezelőjének, annak
hiányában tulajdonosának hozzájárulása.”
Továbbá a rendelet 57. § (1) bekezdése szerint: „a belvízcsatornákat érintő munkák
tervezője köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelőjével, aki megadja az érintett
csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az
üzemeltetésre vonatkozó feltételeit.”
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.3.5 pontjának megfelelően be kell
tartani, hogy „A vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt - figyelembe véve a folyamatban
lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és -bővítési munkákat - a mederfenék
szintjétől 1,5 m-nél mélyebben, burkolt, rendezett mederfenék esetén 1,0 m-nél mélyebben
lehet. Az előírt távolságokat a rézsűben is tartani kell.”
A meder alatti átvezetés helyén a medret a mederelfajulástól védeni kell.
A meder alá helyezett vezetéket a felúszás, illetve az elsodródás ellen biztosítani kell.
A 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: „A
belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést
bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat
érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles
elvégezni.” A rendelet értelmében a kivitelezési munkálatok csak igazgatóságunk
szakfelügyelete mellett végezhetők. A felügyelet várható időtartama keresztezésenként 1
mérnöknap. Kérjük, hogy a szakfelügyeleti megállapodás előkészítése érdekében az
építtető vagy a kivitelező a szerződéskötéshez szükséges adatait részünkre megadni
szíveskedjen, mivel a kivitelezés munkálatai csak a szakfelügyeleti megállapodás
megkötését követően kezdhetők meg.
A kivitelezési munkálatok során megvalósult létesítményeknek a geodéziai felmérését el
kell végezni, és a geodéziai felmérés dokumentációjának kettő példányát (1 papír alapú +
1 digitális) a kivitelezés befejezését követő 15 napon belül meg kell küldeni az Igazgatóság
részére.
Speciális jogszabályi előírások:
• 221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
• 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki
szabályokról
• 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
5. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától számított
- 2 évig érvényes.
6. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban
foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, Bácsbokod
Nagyközség szennyvízcsatorna hálózat építésének vízjogi létesítési engedélyéhez adja meg.
A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít, és
nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban,
valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!
A tervezéssel/kivitelezéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen
jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóságtól.
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ügyfelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdése, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 10. § (1)
bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.
rendelet 1./A. § (1) bekezdése szerint a vízügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítette.
Ügyfél a határozat kiadásáig nyilatkozatot nem tett.
A benyújtott kérelem és engedélyezési tervdokumentáció, az ADUVIZIG a vagyonkezelői
hozzájárulása valamint a szakhatósági hozzájárulások felülvizsgálata során megállapítást nyert,
hogy a kért vízjogi létesítési engedély kiadásának műszaki akadálya nincs, a létesítmények
megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényben (Vgtv.) és
végrehajtási rendeleteiben előírtaknak, ezért a rendelkező részben foglaltak betartása mellett a
kért vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság kiadta.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §
(7) bekezdése kimondja, hogy a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra
figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos, ezért az engedély hatályosságát a
rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg a vízügyi hatóság. A hatályossági idő az
engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.
A jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély
nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak
maguk után. A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3a) bekezdése szerint, ha a vízilétesítmény
a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott területen, de a vízjogi létesítési engedélytől
eltérően valósult meg, akkor – a vízjogi létesítési engedély módosítása vagy fennmaradási
engedély megszerzésének előírása nélkül – a vízügyi hatóság mérlegelése alapján vízjogi
üzemeltetési engedély adható, ha a kérelem tartalmazza a megvalósított vízilétesítménynek a
létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi, műszaki jogszabályoknak és
hatósági előírásoknak történő megfelelésére vonatkozó tervezői nyilatkozatot és a ténylegesen
megvalósult állapotot rögzítő tervdokumentációt.
A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez csatolni kell a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5.
§-ában és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. számú melléklet III. 2.13. pontjában előírtakat (többek között
próbaüzemi zárójelentés, havariaterv, üzemeltetési szabályzat, vagyonkezelői hozzájárulás).
Az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban R.) 1. sz. melléklet 2.7. e) és 3.pontjai
alapján 776.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be a vízügyi hatóság számlájára.
A határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) bekezdése alapján, a 81.§ (1) bekezdésben előírt formában és
tartalommal hozta meg a vízügyi hatóság.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 2. § (1) bekezdése és az Ákr.
88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a döntés kézbesítése hirdetményi úton is történik. A közlés
jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak
be. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
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kell elhelyezni.
Az Ákr. 116.§ (4) bekezdés e) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánított ügyben nincs helye fellebbezésnek, a határozat az Ákr. 82. § (1)
bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható
végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 18.§ (1) bekezdése szerint a pert az
ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási
tevekénységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a
közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljárt közigazgatási szerv.
A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a 2017. évi I. törvény 37-39. §
rendelkezései az irányadóak.
A határozat ellen – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1)
bekezdése alapján – bírósági felülvizsgálatot kizárólag elektronikus úton benyújtott
keresetlevéllel kezdeményezhetnek.
A keresetlevél előterjesztésére illetékes bíróságot a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.
évi I. törvény 13.§ (3) bek. g) pontja alapján állapította meg a vízügyi, vízvédelmi hatóság.
Az Ákr. 43. § (8) bekezdés a), aa) pontja szerint nincs helye függő hatályú döntés
meghozatalának, ha a döntés központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010 évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja és (5) bekezdése, továbbá,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 22. §-a alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
rendvédelmi szerv, így központi államigazgatási szervnek minősül, ezért a közigazgatási
hatósági eljárásaik során nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának.
Az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, - így az Ákr. 44. § a) pontja alapján
teljesített hiánypótlás időtartama - az Ákr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az
ügyintézési határidőbe nem számít be, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.
A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/F. § (4) bekezdés szerint ha a határozat ingatlanra
vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, feljegyzés tárgyát érintő jogot,
kötelezettséget, jogilag jelentős tényt tartalmaz, a vízügyi hatóság a véglegességről szóló
értesítést az illetékes ingatlanügyi hatóság részére is megküldi.
A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdése és (3) a) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.
A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.; a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, valamint az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hozta meg a vízügyi hatóság.

- 23 A vízügyi, vízvédelmi hatóság a határozatot a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási
nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (4) bekezdése és a
környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM
rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba veszi
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