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HATAROZAI
I./ A Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa utca 19.)
reszere kiadott. a ncm kozmiivel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujtesere vonatkozo
kozszolgaltatasi tevekenyseg nyilvantartasba vetelerol szolo KDVVH: 1413-7/2014. es FKt-VH:
1413-13/2014 hatarozatokat a Fovarosi Katasztrofavedelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavedelmi Hatosagi Osztaly (a tovabbiakban: FKI-KHO)
visszavonja,
egyidcjiileg az FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelosscgii
Tarsasag (1134 Budapest, Vaci ut 23-27.; a tovabbiakban: Bcjclcnto) begyiijtesi es szallitasi
tevekenyseget
nyilvantartasba veszi
az alabbiak szerint:
2./ Ko/.szolgaltatast veg/.o neve, s/ckhclye, telephelye:
Nev: FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag
Szekhely cime: 1134 Budapest, Vaci ut 23-27.
Telephely cime: 1211 Budapest Nagy Duna sor 2. (210007/2 hrsz.)
3./ K6/s/olgaltatas mcgncvezcse:
- nem kozmiivel osszegyujtott szennyviz begyiijtese
- nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz mennyisege max. 600 000 m /ev
4.1 A tervezett ko/szolgaltatassal erintctt telepiilcsi onkormanyzatok megncvezcse:
Budapest Fovaros Onkormanyzata
5./ Az artalmatlani'tas celjabol tortcno atatlas, illetve s/.ennyvi/tisztito telcp, szenny>TUbchocsatasi pont megjelolcse:
Befbsado szennyviztisztitok iizemeltetoje: Fovarosi Vizmuvek Zrt.
Leiintesi helyck:
Budapest XXI. kerulct, Nagy-Duna sor 2. szam alatti Budapest Kozponti Szennyviztisztito
Telep Icuritoje
Budakcszi kulteriilet, 067/18 hrsz alatti Budakeszi Szennyviztisztito Telep leiiritoje
Szigetszentmiklos, Massanyi Karoly ut 0267/4 hrsz. alatti Szigetszentmiklos
Szennyviztisztito Telep leiiritoje
I

Budapest II. kerulet, Nagykovacsi uti 111 97/25 hrsz. alatti leurito
(befogado: Budapest Kozponli Szennyviztisztito Telep)
Budapest XXI. kerulet, Rev utca 3. szam 210657 hrsz. alatti leurito
(befogado: Budapest Kozponti Szennyviztisztito Telep)
Budapest XI. keriilet, Hunyadi Janos utca 16. szam 43587/3 hrsz. alatti leurito
(befogado: Budapest Kozponti Szennyviztisztito Telep)
Befogado szennyviztisztitok iizemeltetdje: Fovarosi Csatomazasi Mu'vek Zrt.
Leiiritesi helyek',
Budapest XXIII. keriilet, Budapest, Mcddohanyo u. 1. szam 184092 hrsz. alatti Dcl-pesti
Szennyviztisztito Telep leiiritoje
Budapest IV. kerulet, Timar utca 1. szam 75840 hrsz. alatti Eszak-pesti Szennyviztisztito
Telep leiiritoje
Budapest XVIH. kerulet Peterhalmi ut - Kettos-Koros utca sarkan levo leurito
(befogado: Del-pcsti Szennyviztisztito Telep)
Budapest III. keriilet, Punkosdfurdo utca 1-3. szam 64057/26 hrsz. alatti leurito
(befogado: Eszak-pesti Szennyviztisztito Telep)
Budapest XVII. Kerulet, Toimalom utca 6. szam 137610 hrsz. alatti leurito
(befogado: Eszak-pesti Szennyviztisztito Telep)
6./ Bejelentot 2019. Julius 31. napjiiig nyilvantartasba veszem. A nyilvantartasba vetel
meghosszabbitasa erdekeben a Bejclentonek a nyilvantartasba vetel lejartat megelozoen Icgalabb
15 nappal kezdemenyeznie kell az ismetelt nyilvantartasba vetelt.
1.1 Eloirasok:
1. Bejelento a bejelentest kovetocn a bejelentesben foglalt adatokban bekovetkezett valtozast
haladektalanul kotelcs bejelenteni a Fovarosi Katasztrofavedelmi Igazgatosag Igazgatohelyettesi Szcrvczet Katasztrofavedelmi Hatosagi Osztaly (a tovabbiakban: FKI-KHO) reszere.
2. A kozszolgaltatasi tevekenyseg megszunteteset Bejelento kotelcs a FKI-KHO-nak a megszunest
kovetoen haladektalanul bejelenteni.
3. A telepiilesi onkormanyzat(ok) es a Bejelento ko/dtt letrejott kozs/olgaltatasi s/er/6dest
meg kell kiildeni a FKI-KHO reszere.
4. A kozszolgaltatasi szerzodes(ek) bckiildcset kovetoen be kell nyujtani a leiiritesi pontok
ii/emeltet(Mnek aktualis bcfogadoi nyilatkozatat, mely tartalmazza, hogy a kijelolt
Szennyviztisztito telep, szennyviz-bcbocsatasi pont szabad kapacitasa tcrhere fogadni kepes a
kozs7,olgaltatas soran gytijtott haztartasi szennyvizet.
5. Bejelento a havaria esemenyt - a havaria tervben meghatarozott modon - a FKI-KHO-nak
koteles haladektalanul bejelenteni.
6. A kozszolgaltatasnak a kornyezet veszelyczteteset es szennyezeset kizaro modon kell tortennie.
7. A Bejelento felelos a nem kozmuvel osszcgyiijtott haztartasi szennyviz rendeltetesi helyere
torteno biztonsagos eljuttatasaert.
8. A kozszolgaltatas teljesitesebol credo szcnnyezes eseten a Bejelento kotelcs a hulladek
eltakaritasarol, a terulet szcnnyezodes-mentesiteserol, a karclharitasrol, valamint az eredeti
kornyezeti allapot helyrcallitasarol gondoskodni.
9. A kozszolgaltatas vegzesehez sziikseges eszkozoket kizarolag az cngedelyezett telephelyen
szabad tarolni.
10. A Bejelento kotelcs evente, a targyevet kovclo ev marcius 1. napjaig az elszallitott es tis?,titas
celjara atadott nem kozmuvel osszcgyiijtott haztartasi szennyviz mennyisegerol a FKI-KHO-nak
es ingatlanonkenti bontasban a telepiilesi 6nkormanyzat(ok)nak adatot szolgaltatni. Kovctkezo
adatszolgaltatas hatarideje: 2018. marcius 1.
A fenti eloirasok hataridore torteno onkentes teljcsitescnek elmaradasa eseten a kozigazgatdsi
hatosdgi eljdras es szolgdltatds dltaldnos szabdlyairol szolo 2004. evi CXL. torveny (a
tovabbiakban: Ket.) 134. §-aban es 61. §-aban foglaltak alkalmazasanak van helye.

Mcgallapitom, hogy a/ eljaras illetcke 5 000 Ft, melyct a Hcjclcnto Icrott.
Li dontes cllcn a kozlcstol szamitott 15 napon beliil a Belugyminiszterium Orszagos
Katasztrofavcdelmi Foigazgatosagnak eimzelt, dc a l;Kl-KIIO-hoz ket pcldanyban benyujtando
fellebbezessel lehet elm. A fellebbezcs clcktronikus uton torteno bcnyujtasara a mcgfelclo tcchnikai
halter hianya miatt nines Ichctoscg. A fcllebbczcsi eljaras dija 2500 Ft, ami! a Hatosag Magyar
Allarakincstarnal vczetctt 10023002-00319566-00000000 szamu eloiranyzat-fclhasznalasi
szamlajara atutalasi megbizassal vagy postal uton keszpenz-atutalasi megbizassal (csekk) kell
mcgfi/etni. A fellebbezesi eljarasi dij mcgfizctcsckor kcrcm hivatkozzon a fellebbczctt dontes
iktatos/amara, a hatosagi eljaras targyara, valamint kcrcm fcltiintctni a bcfizeto ncvct es cimet.
INDOKOLAS
Bejelento a KDVVH: 1413-7/2014. szamon modositott FKI-VH: 1413-13/2014. szamon kiadott
hatarozat modositasat kerte, a Bejelento telcphclycnek valtozasara tekintcttel, valaminl a Fovarosi
Vizmiivck Zrt. uzemcltetesevel levo 3 db szennyviztisztito telep leurito hclyeire vonatkozo
kiegeszitessel. Az FK1-KI1O a beerkezett kcrclcm vizsgalata soran a konnycbb crtclmczhetoseg vegett
a korabbi alaphatarozat es annak modositasanak visszavonasa mcllctt dontott, es a kcrt kicgeszitcssel
jelcn hatarozatban uj nyilvantartasva betclt ad ki a Bejelento res/ere.
Tekintettel arra, hogy a befogado leurito hclyck iizcmeltetoi az uj eljaras soran csak rcszben adtak meg
befogadoi nyilatkozatukat, jclcn nyilvantartasba vctcl hatalya a korabbi hatarozat crvcnyessegi idcjcvcl
egyczik meg. A hatarozat crvcnyessegi idejenek meghosszabbitasa jelen hatarozat lejartat kovcto'en, az
aktualizalt befogadoi nyilatkozatok es eljarashox sziikseges jovahagyasok benyujtasaval kerheto.
A kerelmet es mcllckletcit a nem ko~muvel ossie^'iijtoft htiztcirtc'tsi szcuuyvlz hegyiijtesere vonalkozo
kozszolgahatasi tevekenyseg reszletes szabalyairol s/616 455/2013. (XI. 29.) Konn. rendclct [a
tovabbiakban: 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelct] eloirasai szerint ellenoriztem es megallapitottam,
hogy a beadvany tartalmazza:

-

A Kerclmczo megncvc/eset, szekhelyct;
A Fovarosi Vizmuvek Zrt. FV/2550/2017/214-30 szamii befogadoi nyilatkozatat;
A Budapest Fovaros XXI. Kcriilet Csepcli Polgarmestcri Hivatal altal kiadott Vll-2620717/2017. szamu igazolas a 1 2 1 1 Budapest, Nagy-Duna sor 2. szam alatti tclcphely
nyilvantartasarol;
A bejelentonek a kozszolgaltatas ellatasat szolgalo miiszaki es penziigyi eszkozeit, szemelyi
felteteleit, a jannuvck szamat, a szallitas szabalyozasat bcmutato dokuinentumokat;
A janniivck parkolasara szolgalo telephely kialakitasanak Icirasat;
A janniivek tisztitasat vegzo, engedellyel rendelkezo vallalkozassal kotott szerzodest;
A havaria tervet;
Igazolast a mcgfizetctt igazgatasi szolgaltatasi dijrol.

A benyujtott kerelembol, annak mellekleteibol es nyilvantartasba veteli eljaras anyagabol
megallapitottam, hogy a nyilvantartasba vetclhcz s/tikscgcs dokumentumok bcnyujtasra keri'iltek. A
nyilvantartasba vetelrol a vizgit-ddlkoddsml s/616 1995. cvi I,VII. tv. [a tovabbiakban: Vgtv.] 44/F.
§ (2) bekezdese, a szolgdltutdsl tevekenyseg me^kezclesenck £s folytatdsanak dltah'tnos szubulyairol
szolo 2009. cvi LXXVI. torvcny 27. § (1) bckc/dcsc, valamint a 455/2013. (XL 29.) Korm. rendclct
12. § (1) bekezdese alapjan dontottcm.
A nyilvantartasba vetel idobcli hatalyarol es a nyilvantartasba vetel meghosszabbitasarol a
455/2013. (XI. 29.) Konn. rcndclct 12. § (2) bekezdese , alapjan dontottem, figyelemmcl a hafalyat
vcsztett hatarozat ervenyessegi idcjcrc.

Felhivom a figyelmet, hogy a vizgazddlkoddsrol szolo 1995. evi LV1I. torveny 44/F. § (3) bekezdes
c) pontja alapjan: „Kozszolgdhatdst az vegezhet, aki kozbeszerzesi eljaras vagy - ha a
kozbeszerzesekrol szolo torveny szerint nem sziikseges
kijeloles alapjan a telepillesi
onkormdnyzattal kozszolgaltatasi szerzodest kotott. "
Tajekoztatom, hogy a Vgtv. 44/J. §-a alapjan, ha a kozszolgaltato a nem kozmiivel osszegyiijtott
haztartasi szemiyvizzel kapcsolatos tcvekenyseget jogszabalytol vagy a bejelentesben foglaltaktol
eltero modon vegzi, kozszolgaltatasi birsagot koteles fizetni. A kozszolgaltatasi birsagot a viziigyi
hatosag szabja ki. A jogerosen kivetett kozszolgaltatasi birsag adok modjara behajtando
koztartozas.
Tajekoztatom tovabba, hogy a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdese alapjan, ,,ha
a kozszolgaltato a bejelentestol elteroen miikodik, vagy az e rendeletben, valaminl a vonatkozo
kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi, viziigyi es kozegeszsegilgyi jogszabdlyokban foglaltakat
megserti es a felilgyeletet elldto hatosag dltal kiszabott kozszolgaltatasi birsag megfizeleset
kovetden sem tesz eleget kotelezettsegeinek, akkor a felilgyeletet elldto hatosag megtiltja a
kozszolgaltatasi tevekenyseg folytatdsdt es a kozszolgdltatot toroli a nyilvdntartdsdbol A
felilgyeletet elldto hatosag a torlesrol ertesiti a telepillesi onkormdnyzatot. "
Az igazgatasi szolgaltatasi dij mertcke a viziigyi es a vizvedelmi hatosdgi eljdrdsok igazgatdsi
szolgdltatdsi dijairol szolo 13/2015 (III. 31.) BM rendelet [a tovabbiakban: 13/2015. (111.31.) BM
rendelet] 1. mellekletenek 77. pontja alapjan keriilt megallapitasra. Az igazgatasi szolgaltatasi dijat
a Bejelcnto megfizette.
Az igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetesere a Bejelento koteles a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.
§ (1) bekezdese ertelmeben.
A fellebbezeshez valo jogot a Kct. 98. § (1) bekezdese biztositja, eloterjesztesenek idejet a Ket. 99.
§ (1) bekezdese allapitja meg. A fellebbezesi eljaras dijanak merteket a 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet 3. § (1) bekezdese irja elo.
Az FKI-KHO feladat- es hataskoret a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdese, a
223/2014. (IX. 4.) Komi, rendelet 10. § (1) bekezdes 2 pontja, valamint illetekesseget a 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 2. szamu mellekletenek 2. pqntja szabalyozza.
Jelen hatarozat hatosagi nyilvantartasba vetelerol - annak jogerore emelkedeset kovetoen- intezkedem.
Jelen dontes - fellebbezes hianyaban, kulon ertesites nelkul ~ a fellebbezesi hatarido leteltet koveto
napon jogerore emelkedik.
Budapest, 2017. augusztus 23.
Varga Fercnc tu. dantlartabornok
igazgato
neveben es megbizasabol

Szabatlos Zsoltne s.k.
szolgalatvezeto-helyettes
•:;<ny hiteleul

Xapjak: Ugyintezoi utasitas szerint.

