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HATAROZAT
17 Az FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es Komyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag
(1134 Budapest, Vaci ut 23-27.; a tovabbiakban: Bejelento) reszere kiadott begyiijtesi es szallitasi
tevekenysegre vonatkozo FKI-KHO: 7062-5/2017. szamon kijavitott FKI-KHO: 7062-4/2017.
szamu nyilvantartasba veteli hatarozatot (a tovabbiakban: Hatarozat) - egyeb rendelkezeseinek
valtozatlanul hagyasa mellett hivatalbol modositom
az alabbiak szerint:
2J A Hatarozat ,,5./ Az artalmatlanitas celjabol tb'rteno atadas, illetve szennyviztisztito telep,
szennyviz-bebocsatasi pont mcgjelolese:" - pontbol az alabbi sort torlom:
-

Budapest XVIII. keriilet Peterhalmi ut - Kettos-Koros utca sarkan levo leurito
(befogado: Del-pesti Szennyviztisztito Telep)

E dontes ellen a kozlestol szamitott 15 napon beliil a Belugyminiszterium Orszagos
Katasztrofavedelmi Foigazgatosagnak cimzett, de a Fovarosi Katasztrofavedelmi Igazgatosag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavedelmi Hatosagi Osztalyra (a tovabbiakban: FKI-KHO) ket
peldanyban benyujtando fellebbezessel lehet elni. A fellebbezes elektronikus uton torteno
benyujtasara a megfelelo technikai hatter hianya mtatt nines lehetoseg. A fellebbezesi eljaras dija
2500 Ft, amit a Hatosag Magyar Allamkincstarnal vezetett 10023002-00319566-00000000 szamu
eloiranyzat-felhasznalasi szamlajara atutalasi megbizassal vagy postai uton keszpenz-atutalasi
megbizassal (csekk) kell megfizetni. A fellebbezesi eljarasi dij megflzetesekor kerem hivatkozzon a
fellebbezett dontes iktatoszamara, a hatosagi eljaras targyara, valamint kerem feltiintetni a befizeto
nevet es cimet.
INDOKOLAS
A Fovarosi Csatornazasi Muvek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.; a tovabbiakban FCSM
Zrt.) 1-2017014546 szamu, 2017. november 20-an kelt leveleben targyi hatarozat modositasat kerte az
FKI-KHO reszerol.

Ugyfelfogadas: I'fctigyi es virvedelmi liafosdgi iig\ekben eldietes itfopom-eg^-ezteitst kdvttdfn a: ligyfelek. or alabbi
idopontokban fordulhainak kerdiseikkel siemekesen a haiosagho:, illetve lekimheinek be a~ efjards soran kelelkezett iralokba:
Hetfo. s:erda: 9:00-1200. 14:00-16:00: Pentek: 9:00-12:00

A megkereses tartalma szerint az FCSM Zrt. uzemelteteseben levo Budapest XVIII. kerulet,
Peterhalmi ut -r Kettos - Koros utca sarkan levo nem kozmuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz
befogadasara alkalmas leurito hely 2017. november 1. napjan veglegesen bezarasra keriilt. Fentiekre
vonatkozoan, az FCSM Zrt. a leurito pont torleset kerelmezte a Hatarozatbol.
Az FCSM Zrt. kerelmet az FKJ-KHO j6vahagyja, es a Hatarozatot a rendelkezo reszben foglaltak
szerint hivataibol modositja a kozigazgatasi hatosagi eljdrds es szolgdltatds dltaldnos szabdlyairol
szolo 2004. evi CXL. torveny [a tovabbiakban: Ket.] 3 §-a (2) bekezdesenek d) pontjaban foglaltak
szerint.
Jelen eljaras meginditasarol szolo ertesites megkuldesenek mellozese a Ket. 29 § (4) bekezdesenek b)
pontja alapjan tortent.
A fellebbezeshez valo jogot a Ket. 98, § (1) bekezdese biztositja, eloterjesztesenek idejet a Ket. 99.
§ (1) bekezdese allapitja meg. A fellebbezesi eljaras dijanak merteket a vizugyl es a vizvedelmi
hatosagi eljdrdsok igazgatdsi szolgdhatdsi dijairoi szolo 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1)
bekezdese irja elo.
Az FKl-KHO feladat- es hataskoret a vizgazddlkoddsi hatosagi jogkdr gyakorldsdrol szolo 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet !.§(!) bekezdese, a viziigyi igazgatdsi es a vizugyi, valamint a vizvedelmi
hatosagi feladatokat elldto szervek kijeloleserol sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdes 2 pontja, valamint
illetekesseget a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. szamu mellekletenek 2. pontja szabalyozza.
Jelen dontes - fellebbezes hianyaban, kulon ertesites nelkul - a fellebbezesi hatarido leteltet koveto
napon j ogerore emelkedik.
Budapest, 2017. december 29.
Fercnc tu. dandartabornok
igazgat6
neveben es megbizasabol
Szabados Zsoltne s.k.
szolgalatvezeto-helyettes
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