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HATÁROZAT

1. Kapolcs Közsé g Önkormányzata (8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.) ké relmé re, a
ví zgazdálkodásról szóló 1995. é vi LVII. törvé ny 44lC.§ (1) bekezdé se alapjan, Kapolcs
települé sen nem közművel összegyűjtött báztartási szenrlyví z befogadására az alábbi
szennyví ztisztí tó telepet

jelölöm ki:

Kijelölt telep megnevezé se: Kij elölt telep üzemeltetője:

Nagyvázsonyi szennyví ztisztí tó telep Bakonykarszt Zrt.

A közműpótló lé tesí tmé nyből a települé si folyé kony hulladé k kitermelé se é s elszállí tása
kizárőlag eITe a cé lra engedé lyezet|, zárt rendszerű, gé pi üzemelteté sű, csepegé s- é s
szóródás mentes, bűz-é s szaghatást kí zarő cé lgé ppel vé gezhető.

A közműpótló lé tesí tmé nyből a települé si folyé kony hulladé k kitermelé se, szállí tása é s

leürí té se közben szenrryeződött területet azonnal fertőtlení teni kell a külön jogszabályban
foglaltak szerint engedé lyezett szerel.

Elrendelem, hogy a hat(nozatjogerőre emelkedé sé t követő 8 napon belül a Ví zikönyvi
Okirattar vezetője a jogszabáIy alapján előí rt é s e határozatből eredő jogokat,
kötelezettsé geket, té nyeket é s az azokkal összefiiggő adatokat a ví zikönyvi
nyilvántartásba a 17012916-11105 ví zikönyvi szám aIá jegyezze be a ví zügyi igazgatási
szervezetví zgazdáLkodási nyilvántartásáről szóló 23lI998. (XL6.) KI{VM rendelet iO,§
(3) é s (4) bekezdé se alapjan.

Az Önkormé nyzat teljes szemé lyes illeté krnentessé gben ré szesült, egyé b eljarási költsé g
nem merült fel.

E dönté s ellen a közlé stől számí tott 15 napon belül az Országos Katasztrófavé delmi
Főtgazgatősághoz (továbbiakban: OKF) cí mzett, de a Fejé r Megyei Katasztrófavé delmi
Igazgatősághoz ké t pé ldányban benyú jtandó - í gazgatási szolgáltatási dí jköteles -

Ugyfé lfo gadás é s ügyinté zői telefonos ügyfé lfogadás :

ví zügyi é s ví zvé delm ,í :i:":^őtr{::;{:::rffi::r:;;;:::-:;:;"ftr:,?rrí ::r:"az ügyfelek az a|ábbi
időpontokban fordulhatnak ké rdé seikkel szemé lyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás

során keletkezett iratokba.
Hé tfő, szerda: 9:00-12:00, 14.00-16:00;

Pé ntek: 9.00-12:00
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fellebbezé ssel lehet é lni. Az OKF jelen dönté st helybenhagybatja, megváltoztathatjavagy
megsemmisí theti, avagy a megsemmisí té s mellett ú j eljarásra utasí that

A jogorvoslati eljárás dí ja a megfizetett igazgatási szolgáltatási dí j 50 %-a"

A jogorvoslati e§árás dí jí lt a Fejé r Megyei Katasztrófavé delmi Igazgatőságnak a Magyar
Allamkincstámál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú  e|őirányzat-
felhasználási szé rnlájára átutalási megbí zással vagy postai ú ton ké szpé nz-átutalási
megbí zással (csekk) kell megfizetni.

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen donté s
elleni fellebbezé s kereté ben támadható meg.

INDOKOLÁS

A Monostorapáti Közös Önkormanyzati Hivatal 3III-25I2074. iktatőszámú  ké relmé re a Fejé r
Megyei Katasztrófavé delmi lgazgatőságon (a továbbiakban: Ví zügyi Hatóság) eljárás indult
Kapolcs települé sen nem közművel összegyűjtött háztartási szerrlyví z befogadására
szennyv í ztisztí tó telep kij elölé sé re.

Az eljárás során 516-2l20I4.|F-YH iktatószámú  levelemben ügyfeli jogállást biztosí tottam az
é rintett ügyfelek r é szé te.

A Bakonykarszt Zí t. 4-7612014. sz. üzemeltetői nyilatkozatában rögzí tette, hogy a
szennyvize t a nagy v ázs o nyi szenn yv í ztiszIitőtel ep fo gadni tudj a.

A ví züglti igazgatási, é s a ví züg1,,i, valamint a ví zvé delmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelölé sé ről szóló 22312014. (IX.4.) Kormárryrendelet 12.§ (7) bekezdé sé ben szereplő
kijelölé s alapján az ügyben é rintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalásuk megadása
cé lláből megkerestem.

A KDT Környezetvé delmi é s Termé szetvé delmi Felügyelősé g 2L436l2014. ügyszámú ,
(iktatószám: 70II3|20I4.) szakhatósági állásfoglalásában a kijelölé shez hozzé gárult. Az
állásfo glalá sát az alábbiakkal indokolta:

,,A Fejé r Megyei Katasztrófavé delmi Igazgatóság a Közé p-dunántú li Környezetvé delmi é s
Termé szetvé delmi Felügyelősé g (továbbiakban: Felügyelősé g) szakhatósági
állásfoglalósát ké rte Monostorapáí i Kazsé g Ónkormányzata (továbbiakban:
Onkormányzat) kerelmé re, a Kapolcs települé s nem közművel összegyűjtött háztartási
s z ennyu í z b e gyűj t é  s é r e b efo gadó t el ep kij e l öl é  s é h e z.

Az Igazgatóság megkeresé sé ben tájé koztattak a Bakonykarszt Zrt. nyilatkozatáról,
melyben Kapolcs települé s közigazgatási területé n keletkező nem közművel asszegyűjtött
háztartási szennyví z fogadó telepé nek a Nag7vázsonyi szennyví ztisztí tó telepet jelöli meg.

A hatáskörömbe utalt ké rdé seket megvizsgálva megáIlapí tom, hogl a tárg,li kijelöté snek
termé szet- é s tájvé delmi szempontból akadálya nincs, ezé rí  a szakhatósági hozzájárulásom
kiköté s né lh)l megadom.

A szakhatósági átlásfoglalás ellen a közigazgatási hatósági eljárás é s szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. é vi CXL. törvé ny (a továbbiakban: Ket.) 44. §. (9)
bekezdé se é rtelmé ben önálló fellebbezé snek nincs helye, az csak az eljárást lezóró
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető vé gzé s elleni fellebbezé sben
támadható meg.

A szakhatósági megkeresé s a Felagyelősé gre 2014. szeptember 30-án é rkezett, í gy a
környezetvé delmi, termé szetvé delmi, ví zvé delmi hatósági é s igazgatási fetadatokat ellátó
szeryek kijelölé sé rőI szóló 481/2013. (ilI.]7.) Korm. rendelet (továbbiakban;
Korm.rendelet) 44 § Q) bekezdé se szerint az ügyinté zé si határidő letelté neknapia: 20t4.
oldóber 29.

Oldal 2l4



Az üg,,inté zé st jelen ddnté s postára adásával lezártam, í gy az ügyinté zé si határidőt
me gt art ottnak tekint em.

Felhí vom a figlelmet, hogy a Ket. 72. § (1) bekezdé s ed) pontja é rtelmé ben a haí ározat
indokolósában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell.

A Felag,lelősé g hatáskarű a Korm. rendelet _30 §-_31.§ valamint a ví züg,li igazgatási é s a
ví zügyi, valamint a ví zvé delmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölé sé ről szóló
223/2014. (IX 4 ) Korm. rendelet ]2. § (7) bekezdé s b) pontja, illeté kessé gé t a Korm.
rendelet 4 § (7), 4/A. § (l) bekezdé se é s ]. számú  mellé klet IV. fejezet j. poní ja, valamint a
Ket. 2]. § (1) bekezdé s c) pontja határozza meg.

A szakhatósági állásí oglalás hatósági nyilvántartásba vé telé ről a 7/2a00, (V. 15.) KöM
r endel et szerint inté zke dtünk. "

A Veszpré m Megyei Kormányhivatal Veszpré mi Járási Hivatal Járási Né pegé szsé gügyi
Inté zete VE-O9R/0963102152-1212014. sz. szakhaósági állásfoglalásában az engedé ly
kiadásához előí rás né lkül hozzájárult Az állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

,,Monostorapűi Kazas Ónkormányzati Hivatal ké relmé re Kapolcs települé sen nem
közművel összegtűjtött háztartási szennyví z beg,lűjté sé re befogadó telepké nt a
nagyvázsonyi szennyví ztisztí tó telep kijelalé sé nek ügyé ben, a Fejé r Meg,,ei
katasztrófavé delmi Igazgatóság lgazgató-helyettesi Szervezet Területi Yí züg,li Hatósága
megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása é rdeké ben a ví zügyi
igazgatási, é s a ví züg7,,i, valamint a ví zvé delmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelölé sé ről szóló 223/20]4, (IX.4.) Kormányrendelet 12.§ (7) bekezdé se alapján.

A r e ndel ke z ő r é  s zb en fo gl alt ak s zer int dö ní  ö tt e m.

Dönté semet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.

Az önólló jogorvoslatoí  a közigazgaí ási hatósági eljárás általános szabólyairót szóló 2004.
é vi CXL. í örvé ny (Ket) 44. § (9) bekezdé se alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre
hiv atko z ás s al adt am t áj é  ko zt at ás t a j o gorv o s l at l ehet ő s é  gé r ől,

Az ügyben hatáskörömet a 323/2010.(XI.27.) Kormányrendelet l1.§-a é s 12 § (])
bekezdé se é s az egé szsé gügyi haí ósági é s igazgatási tevé kenysé gről szóló 1991. é vi XI
törvé ny I l,§ biztosí tja.

Az ügyben illeté kes eljáró hatóság a Veszpré m Megyei Kormányhivatal Veszpré mi Járási
Hivatal Járási Né pegé szsé gügyi Inté zete, mivel a kijelalé s a 323/20]0. (XII.27,) Korm.
rendeletben meghatórozott Inté zet illeté kessé gi területé n van. "

Monostorapáti Közös Önkormányzati }Iivatal 3I11-33l20I4. számú  szakhatósági
állásfoglalásában az engedé ly kiadásahoz előí rás né lkül hozzájarult. Az állásfogla|ását az
alábbiakkal indokolta:

,,A Fejé r Meglei Katasztrófavé delmi lgazgatóság lgazgatóhelyettesi Szervezet TerüIeti
YÍ zügyi Hatóság Szé kesfehé rvór, Szt. Flórián lí rt. 2. sz. Kapolcs települé s nem kózművel
összegyűjtótt háztartási szennyvizeinek Jbgadására szennyví ztisztí tó telep kijelölé si
engedé lyé hez szakhatósági nyilatkozat megadósát ké rte. Kijelölé snek nincs akadály, ezé rt
a fentiek szerint rendelkeztem.

Dönté semet a hivatkozott jogszabályhely alapián hoztam.

Az önállójogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004.
é vi CXL. törvé ny 44. § (9) bekezdé se alapjón zártam ki, s e jogszabályi helyre
hiv atko z á s s al adt am t áj é  ko zt at ás í  a j o gorv o sl at l e h e t ő s é  gé r ől.

Hatóságom hatásköré t é s illeté kessé gé t az 1995. é vi LVII. n. 44/C.§ (I) bekezdé s, valamint
a 223/2014 €X 4 ) Korm. r. állapí tja meg."
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A rendelkezé semre álló iratany ag alapján megállapí tottam, hogy Vigántpetend települé sen

nem közművel összegyűjtött hí u:tartásí  szennyví z nagyvázsonyi szennyví znsztitő telePre

törté nő beszállí tása ,i|gűaakodási é rdeket nem sé tt, ezé rt aví zgazdálkodásról szóló 1995,

é vi LVII. tórvé ny 44lC.§ (1) bekezdé se alapjan a kijelölé st elvé geztem.

Ahaté rozatommal szemben a fellebbezé si lelretősé get a közigazgatási hatósági eljárás é s

szolgáltatás általános szabályairót szóló 20a4. é ví  CXL. tv. (a továbbiakban:J(et,) 98,§ 0)

bekázdé se alapján biztosí toitam, a fellebbezé s benyú jtásának határidejé t a Ket. 99,§ (1)

bekezdé s alapján határoztam meg.

Azon ügyfelek eseté ben, akikkel a Ví zügyi Hatóság dönté sé t postai Úton kÖzli- a Ket, 78, §

(10) bekázdé se é s 99. § t1) bekezdé se atáplait a közlé stől, azaz aké zhezveteltől számí tott 15

nap ál1 rendelkezé sre j ogorvoslati ké relem benyú jtásara,

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen dönté sem

elleni fellebbezé s kereté ben támadható meg,

A ví zügyi Hatóság hatásköré t a ví zügyi igazgatási é s a ví zügyi, valamint a ví zvé delmi

hatóság|"feladarckát eilátó szervek ktlelaú saiű szótó 22312014. (IX.4,) Korm, rendelet

(továbüiÁöan: Korm. rendelet) 10. § (i) bekezdé s 4,ryntj1 aví zgazdálkodásról szóló 1995,

é vi LVII. törvé ny 28. § (1) betezdese é s a v[zgazdátkodási hatósági jogkar glakorlásáról

szóló ]211996. (Y.22.)K"r-. rendelet 1 § (1) bé kezdé se, illeté kessé gé t a Korm" rendelet 10.

§ (2) bekezdé se é s azl, mel\é klet 4. pontja állapí tja meg,

Szé kesfehé  rvfu , 2014. oktőber Q! .
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