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HATAROZAT

l.

Pilhalmi Agrospeciil Kft. (2407 Dunarijvaros, P6lhalma 1., KUJ: 100215429, KSH:
11109000-OiSO-i13) r6sz6re a R5calm6s, PSlhalmi Agrospeci6l Kft. Hangos pusztai
iizemegys6g vizell6tSs6nak vizjogi iizemeltet6si enged6ly6t (tov6bbiakban:
alaphatir ozat) az al6bbi ak szerint

m6dositom
1.1.

2.

Az alaphat irozat 3.0. pontj 6t az alilbbiak szerint m6dositom :
A vizjogi iizemeltet6si enged6ly 2030. mijus 25-ighat6lyos'

Az alaphatirozat 6s a m6dosit6 hatarozat egydb, jelen hatarozatommal nem 6rintett
rendelkez6seit hat6lyukb art villtozatlanul fenntartom'

3.

4.

5。

Jelen vizjogi tizemeltet6si enged6ly nem mentesiti az enged6lyest m6s sziiks6ges
hat6s6gi enged6lyek beszerz6sdnek kdtelezetts6ge al6l'
vizikdnyvi
Elrendelem, hogy ahathrozatjoger6re emelked6s6t k6vet6 8 napon beltil a
jogokat,
ered6
okirattiir vezet6je a jogszab.ily alapj6n el6irt 6s e hatarozatb6l
kotelezetts6gekei, tenyetJt ds az-ezzelosszefiigg5 adatokat a vizikdnyvi nyilvantart6sba
jegyezzebe.

Az

igazgat6si szolg6ltat6si

dij megfizetdsre kertilt, az eljiri* sor5n egy6b kolts6g nem

mertilt fel.
6.

E drint6s ellen a k<izl6st6l sz6mitott 15 napon beliil az Orsz6gos Katasztr6fav6delmi
Katasztr6favedelmi
F 6igazgat6s6ghoz (tov6bbiakban: OKF) cituett, de a Fej 6r Megyei
Wa;gaksaghoz k6i p6ld6nyban benytijtand6

igazgat6si szolg6ltat6si dijkdteles

-

-

gy intlzbi telefonos iigyfdl fo gad6s :
8000

SzCkesfehirvdr, HosszfiiAnftr 1.

-Tet:22/514-318,

iigyfilszolgdlati telefon: 70/443-9349.
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A

Fej6r Megyei Korminyhivatal Kiirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztily
KTF-1066412015. tigyszimri (3195212015. iktat6szirm'6) vegz6sdben a vizjogi tizemeltetdsi
enged6ly m6do sitdsShoz el6ir6sok n6lkiil hozzf$6ruJt.

Allasfoglal

i,r;i,r'

az al5bbiakkal indokolta:

,,A Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g, mint I. fokri viztigyi hivatkozott szdmu
megkeres6s6ben k6rte a Kciz6p-dunantfli Kcirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi
Feliigyel6s6g szakhat6s6gi 6ll6sfoglaklsrit a Hangos pusztai iizemegys6g vizellitits6nak
vizjogitizemeltet6sienged6lym6dositilsatirgyitban.

hogy

a

2015. 6prilis l-j6tol hat6lyos,

a

fov6rosi 6s

megyei
kormanyhivatalokr6l, valamint a jirasi (f6v6rosi keriileti) hivatalokr6l s2616 6612015. (Lil.
30.) Korm. rendelet 29. $ (1) bekezd6se 6s 3. mell6klet6nek T.pontjaalapjinaKozepdun6ntrili Krimyezetv6delmi 6s Term6szetvddelmi Feliigyel6s6g jogut6dja a Fej6r Megyei

T6j6koztatom,

Korm6nyhivatal (a tovribbiakban : Kormanyhivatal).

vizl6tesitm6nyek ktiltertiletiek, de term6szetv6delmi kijel<il6s al6 es6 teriiletet nem
6rintenek. A telephely vizil6tesitm6nyeinek tov6bbi iizemeltet6si trij- 6s term6szetv6delmi

A

6rdekeket nem s6rt.

Az iigyint6z6si hatarid5 letelt6nek napja: 2015.6prilis 30-

A szakhat6srlgi 6ll6sfoglalds ellen a kozigazgat6si hat6sSgi eljar6s 6s szolg6ltat6s 5ltal6nos
szabdlyair1l iz6l6 2004. 6vi CXL. torveny 44. $ (9) bekezd6se 6rtelm6ben <in6ll6
fellebbez6snek nincs helye, az csak az eljirdst lezful hatfurozat, ennek hiinybban az
elj6rSst megsztnteto vegzes elleni fellebbezdsben trlmadhat6 meg.

a

kcirnyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sdgi 6s
rendelet
igazgatisifeladatokat el16t6 szervek kijel<il6s6r61 sz6l6 7112015. ([I. 30.) Korm.
szab5lyair6l
(ori'Uuiut Uan: Korm. rendelet) 9. $-i 6s a k<irnyezet v6delm6nek 6ltal6nos
6s a
sz6l6 1995. 6vi LIII. t<irv6ny'66. $ (1) bekezd6s e) pontja, a vizrigy.i.igazgatilsi
sz6l6
kijeliil6s6r6l
viziigyi, valamint vizv6delmi hat6s6gi feladatokat ell5t6 szervek
223D014. (IX.4.) Korm6nyrendelet tl. S ft) bekezd6s f) pontja szerinti hat6skcir6ben,
pontja, a 3'
valamint a Korm. rendelet S. S tf )-tZ) bekezd6se 6s a 2. szdmi mell6klet 4.
illet6kess6ges
sz6mri mell6klet 1.2. pontja es a fei.21. $ (l) bekezd6s c) pontja szerinti

A

Korm6nyhivatal d<int6s6t

alapj6n elj6rva hozta meg.

KoM
A szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6som hat6s6gi nyilvantart6sba v6tel6rol a 712000. (V' 18')
rendelet szerint int6zkedtem.,,

Megyei Korminyhivatal N6peg6szs6giigyi F6osztilya FER/043/01030'212015'
sz6mf v6gz6s6ben a vizjogi tizemeiteLsi ""g-aety m6dosit6s5hoz el6ir6sok n6lkiil
hozzijirrult.

A Fej6r

All6sfoglal 6sifi az al6bbiakkal indokolta:
P6lhalma 1.) k6relm6re a R6ca1m6s,
,,A P6lhalmai Agrospeci6l Kft. (2407 Dunarijv6ros,
enged6ly
Hangos pusztai tizemegys6g vizellififusira vonatkoz6 vizjogi iizemeltet6si
vizellilthsdta kiadott
m6dosit6sa iigy6ben lamety u H*gor pusztai 6llatteny6szt6si telep.
v6lt szi.iks6gess6)
vizjogi iizemeltet6si enged6ly erveiyessegi idej6nek m6dosit5sa miatt
iigy6ben a fej6r
inaitott enged6lyezesi et]rirasaU an, avizjogii.izemeltet6si enged6ly kiad6sa
Megyei Katasztr6favedehi lgazgat6silglgazgat(,-helyettesi Szervezet Katasztr6fav6delmi
6rdek6ben,
natosagi Szolg6lat megkeresG natosagomat rrukhutoragi 6ll6sfoglal6s kiad6sa
sz6l6
kijelcil6s6r6l
a vizigyi, val"amint a vizv6delmi hat-6stigi feladatokat el16t6 szervek
22312014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. $-a alapj6n'
tekintettel
Az iratokat 6ttanulm6nyozvaa rendelkez6 r6szben foglaltak szerint d<intdttem
jdr,
arra,
valamint
nem
arra, hogy a m6dosit6s kozeg6szs6giigyi szempontb6l v6ltoztissal
1995. 6vi
hogy a dokumentumban ro[tuttut-"1-eget tesznek a vizgazdSlkod6sr6l sz6l6
Oldal:3/5

LVII. t<irv6ny, a vizgazdirlkod6si hat6s6gi jogkrir gyakorl6s6r6l sz6l6

7211996.

(Y. 22)

Korm. rendelet, avizjogi enged6lyez6si eljdrdshoz sztiks6ges k6relemr<ll 6s mell6kleteir6l
sz6l6 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet, avizikozmiivek iizemeltet6s6r<il sz6l6 2112002.
(IV.25.) KdViM rendelet, valamint azivovizminds6gi k<ivetelmdnyeir6l 6s az ellenorz6s
rendj6rol sz6l6 12311997. (VII. 18.) Korm. rendelet el6fr6sainak, valamint a hat6lyos
kcizeg6szs6 gtigyi rendelkez6seknek.

A fentiekre tekintettel

a rendelkez<i r6szben

foglaltak szerint dcintcittem.

D<int6semet a hivatkozott jogszab6lyhely alapj6n hoztam meg.

Az

<inrill6 jogorvoslat a kdzigazgat6si hat6srigi elj6r6s 6s szolgiitatils illtal6nos
szabiiyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. tv. 44. $ (9) bekezd6se alapjfui zirtam ki, s e
jogszab6lyi helyre hivatkoz6ssal adtam ti$ekoztatirst ajogorvoslat lehet6s6g6nil.
Az tigyben hatdsk<ir<imet az egdszs6gtigyi hat6s6gi es igazgatitsi tev6kenys6gr6l sz6l6
l99l' 6vi XI. ttirv6ny 4. $ (1) bekezd6s b) pontja, az Allami N6peg6szsEgfigyi 6s
Tisztiorvosi Szolg6latr6l, a n6peg6szs6giigyi szakigazgatrisi feladat elkitisrlr6l, ,uturnirrt u
gy6gyszer6szeti rillamigazgatdsi szerv kijel6l6s6r6l sz6lo 32312010. (XII.
27.) Korm.
rendelet 10. $ (1) bekezd6s b) pontja 6s a viziigyi, valamint a vizvedelmi hat6s6gi
feladatokat ell6t6 szervek kijel<il6s6r6l sz6l6 zZltiOtq.
GX.4.) Korm. rendelet ll. g-u
6llapftja meg.

Illet6kess6gtnket az Allami Ndpeg6szs6giigyi 6s Tisztiorvosi Szolgdlatr6l,
a
ndpeg6szsdgiigyi szakigazgatisi feladatok ltiitar,tot, valamint
gy6gyszer6szeti
a
illlamigazgat6si szerv kijekil6s6r6l sz6l6 32312010. (XII. 27.)
Korm. ,Jnd.l"t 4. (2)

$

bekezddse hatdrozza meg.,,

A Rr{calmis Viros Jegrzfiie 1050-2t2015. sziimli v6gzds6ben az eljardstmegsztintette.
Dcintds6t az alibbiakkal i ndokolta

:

,,A Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosirg Katasztrofavddelmi Hat6srigi
Szolgrilat
megkereste R6:11T6-r v6ros Jegyzojlt, hogy a prilhalmai
Ag.ospecial Kft. (2407

Dunarijviiros, Ptllhalma l.) k6relm6re, iicahas Hangos pusztai
tizemegys6g
vizelliltilsdnak vizjogi tizemeltetdsi engeddly m6dositrisi
eljirhshoz szakhat6siigi

rill6sfoglakis:it adj a meg.

A

vizidgyi igazgati,r;i 6s a viziigyi, valamint a vizvldelmi hat6s6gi
feladatokat ell6t6
szervek kijel6l6s6r<il sz6l6 223/2014. (Ix. 4.) Korm.
rendelet I l. $ (l) bekezd6s g) pontja
alapjrin a hat6srig
yezesi, vizjogi l6tesit6si enged1lyezesi, vizjogi
.elvi viziogi engeiel -fennmarairisl
tizemeltet6si enged6lyez6si
6s vizjogi
enged6lyezdsl eryL6sban, ha a
tev6kenys6g helyi jelenttisdgii veaeit termdszeti teriiletet
6rint, - annak elbir6l6sa
6rdek6ben, hogy
tev6kenys6g a helyi rinkormSnyzati rendeietben meghat6rozott
-a
term6szetv6delmi kcivetelm6nyeknek
megfelel-e - az els6 fokri eljrir6sban a telepiil6si
6nkorm6ny zat j e gy zoj6t szakhat6 s6gk6nt j el6l i ki.
Elj6r6som sorSn megrillapitottam, hogy a tervezett l6tesitmdnnyel
6rintett ingatlan
Rrlcalmris Nagykdzsdg Onkormrinyzatailtyijelent<isdgti
term6szeti 6rt6kek v6delm6r6l 6s
a term6szetvddelem helyi szabrilyair6l szol6 7l20os.
1tu. l.) sz6mri rendelete 3.$-a
alapj6n nem helyi term6szetv6delmi tertiletek.

A

kiizigazgatrisi-hat6srlgi eljrir:ls 6s szolgriltatds illtalinos
szabillyair6l sz6l6 2004. evi
tcirvdny 45lA- $ (3) bekezd6se alipjdn, ha a szakhat6srig
megailapitja hat6skrjre
hiilnyifi, errSl a megkeres6s meg6rke zlsdtbl sz6mftott nyolc
napon beltil trij6k oztatja a
hat6siigot, 6s megsziinteti a szakhat6srlgi elj6r6st.

cxl'

A

fentiek alapjan

megsziintettem.

a

rendelkezti r6szben foglaltak szerint
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a

szakhat6s6gi eljrirrist

Az ёna116

s szolgム ltatis lltaMnos
jogoⅣ oslatot a kё zigazgatisi hat6sagi cttaras ё
szabttlyair61 sz616 2004.ё vi CXL tёrv6ny 44.§ (9)bekczdё sc alapJan zゼ halln ki,ёs e

joghelyre hivatkozAssal adtam t巧 6kOZtatast ajogOrvoslat lehct6sё g6r61.

Hat6Mgom hataskё rё t a 223/2014。 (IX。 4.)Kolll..rendelct ll.§
ny 21.§ ä allapfJa mcg・ "
illetё kessё gё t a 2004.ё 宙CXLotё Ⅳё

(1)bCkeZdё S g)pontta,

sszcigg6 adatok vizikё nyvi
s az ezzcl ё
A hat奮 ozatomban biztosito■ jogOk,kё telezettsё gek ё
6n6 bttegyZё Sr61 a vfzugyi igazgatasi szeⅣ ezct vizgazdalkodisi
nyilvmtartAsba tё ■

nyilvantartisar61 sz616 23/1998.(XI.6.)KHVM rcndclct 10.§

(3)―

(4)bekeZdё Se

alap」

an

rcndelkeztenl a 4.pontban.

Hat奮 ozatom 5。 ponJあ an meg五 1lapfto■ am,hogy az cUttas dtta megizctё sre kerilt,egyё b
e巧 奮五
Si kё ltsё g nem mcriilt fel.A kё myezctvё dclmi,tcrmё szctvё dclmi,valarnint vizugyi

hat6sAgi ttAMsok igazgatisi szolglltatasi dttair61 sz616 33/2005。 (XⅡ .27.)KvVM rendclet
奮 iS
(tOV̀bbiakban:rcndelet)1。 SZami mel16klctё nck 24.6.1.,28.ё s 51.ponJai szerint az c巧
igazgatisi szolgaltatasi d増

ke 40.000,―
加 ak mё ■ё

forint.

A6.pontban a hat奮 ozatommal szembcn a fellcbbezё

si lehet6sё get a kё zigazgatasi hat6sagi

vi CXL.tv。 (a tOVあ biakban:Ket。 )
可 奮 ムS ёS SZ01giltatas altalttos szabttlyair61 sz616 2004.ё
t a Ket,99.§
98.§ (1)bCkezdё se al痢 狙 biZtOSitottam,a fcllebbezё s bcnyuJtasmak hatttidttё
(1)bCkezdё s al輌 加 hat奮 Oztaln mcg.

AF可 6r

Megyei Katasztr6favё delmi lgazgat6Mg hataskё rё t a vizigyi igazgatasi 6s a viAlgyi,
valamint a vizv6delmi hat6Mgi feladatokat ell狙 6 szeⅣ ek kJclё lё Sё r61 sz616 223/2014。 (IX.4.)

鐵マ 催J
馳僻 [∬鮮1誇i雌上鮮
lIキ

illet6kcssё gё t a Ko1111.rendelct 10.§
Szё kesfehёrvar,2015。

s a
(2)bekcZd6Se ё

2.mellё klet 4.ponJa ttlapfJa meg.
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