
KÖZLEMÉNY 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Tárgy: Közlemény 

Hiv. szám: 35300/1386-16/2022.ált. 

Ügyintéző: Jägerné Ress Katalin 

Telefon: 79/521-244 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi-vízvédelmi 

hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Borota, külterület 048/32. hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett 14,0 ha nagyságú csepegtető öntözőtelep és a vízellátását biztosító 1 db 50,0 méter 

talpmélységű fúrt rétegvízkút létesítésére vízjogi hatósági engedélyt adott. 

A 35300/1386-16/2022.ált. számú határozatról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 

72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 5/A. § és 5/B. § alapján az alábbi közleményt adom ki. 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:  2022. május 18.  

A levétel napja: 2022. június 3. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

A határozat száma: 35300/1386-16/2022.ált. 

Az ügy tárgya: Vízjogi létesítési engedély 

A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye): 

Bányai Áron – 6440 Jánoshalma, Jókai Mór u. 32. 

A döntés rendelkező részének és indokolásának kivonata:  

A vízügyi hatóság az Ákr. 55. §-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet, 16. táblázat, 5.; 9.; 10.; és 11. pontjai alapján az eljárásba bevont szakhatóságok és 

mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelője az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

vagyonkezelői hozzájárulása és objektum-azonosítási nyilatkozata szerinti objektumazonosítók 

figyelembevételével Bányai Áron – 6440 Jánoshalma, Jókai Mór u. 32. – mint engedélyes 

részére vízjogi létesítési engedélyt ad arra, hogy a Hydrotermark Kft. ügyvezetője Siket Judit – 

4700, Mátészalka Meggyesi u. 2. – által elkészített 1468/2021. tervszámú tervdokumentáció 

alapján a Borota, külterület 048/32. hrsz. alatti ingatlanon tervezett 14,0 ha nagyságú csepegtető 

öntözőtelep és a vízellátását biztosító 1 db 50,0 méter talpmélységű fúrt rétegvízkút építési és 

kivitelezési munkáit elvégezze. 

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az 

irányadóak. 

Közzététel jogcíme: Az Ákr. 89.§ (2) bekezdése  

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a 

honlapján helyezi el. 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja szerint a döntés közlésének napja a közlemény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az 

eljáró hatóságnál megtekintheti, arról az illeték megfizetésével hiteles vagy hitelesítetlen 

másolatot kérhet. 

Kelt: Baja, 2022. május 18. 

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes 

tűzoltó tanácsos 

katasztrófavédelmi igazgató nevében és megbízásából: 

Schoblocher József hatósági szolgálatvezető-helyettes 


