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FOVAROSI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAO

KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI OSZTALY

Targy: Az FTSZV F6varosi Telepiildstisztasagi 6s
KOmyezetvedelmi Kit. nem kOzmuvel OsszegyfljtOtt
haztartasi szennyvi/. begyiijtdstfre <is szallftasara
vonatkozd
35 1 00- 1 070 1-5/20 1 7Mt.
szimu
nyilv^ntart^sba v^tcli hatirozatdnak m6dositdsa
UgyintiizG: Balla R^ka

HATAROZAT

I./ Az FTSZV Fovarosi Telepiil6stis_ztasagi ^s KOmyezetv^delmi Korlatolt Felel6ssegu
Tarsasag (1138 Budapest, Vaci ut 182.; a tovabbiakban: Bejelentd) reszere kiadott 35100/5383/2019.alt. es 35100-10701-9/2017.alt szamokon m6dositott, 35100-10701-7/2017.alt.
szamon kijavitott, 35100-10701-5/2017.alt. szamu nyilvantartasba v^teli hatarozatot (a
tovabbiakban: Hatarozat) — egy^b rendelkezdseinek valtozatlanul hagyasa mellett mMosftom
az alabbiak szerint:
1.1 A 11 at ;'i rii/ii I 6./ pontja az al&bbiak szerint mddosul:
6.1 Bejelentdt 2024. junius 30. napjiig nyilv^ntartisba veszem. A nyilvantartasba v^tel
meghosszabbitasa £rdek£ben a Bejelentonek a nyilvantartasba v£tel lejartat megelozflen
legaldbb 15 nappal kezdem^nyeznie kell az ism^telt nyilvantartasba v&elt.

Meg^llapitom, hogy az djaiiis .s/olyalhitasi dija S 000 Ft, melyet Enged^lyes Ier6tt.
E dOntes ellen a k6zlest61 szamitott 15 napon belul a Belilgyminiszterium Orszagos
Katasztr6fav6delmi F6igazgat6sagnak (a tovabbiakban: BM-OKF) cimzett, de a Ffivarosi
Katasztr6fav6delmi Igazgat6sag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztr6fav^delmi Hatosagi
Osztalyra benyujtott (a tovabbiakban: FKI-KHO) elektronikus Ugyint^zesre kotelezettek
eseteben elektronikus uton, termeszetes szemelyek valasztasuk alapjan elektronikus vagy
postai uton k& p^ldanyban benyujtand6 fellebbez^ssel ^Ihetnek. A fellebbez^si eljaras dija 10
000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Allamkincstarnal vezetett 10023002-00319566-00000000
szamu e!6iranyzat-felhasznalasi szamlajara atutalasi megbizassal vagy postai uton keszp£nzatutalasi megbizassal (csekk) kell megfizetni. A fellebbezesi eljarasi dij megfizet^sekor k^rem
hivatkozzon a fellebbezett dOnt^s iktat6szamara, a hat6sagi eljaras targyara, valamint k6rem
feltuntetni a befizeto nevet es cfmet.

Ogyi6lfogad&s: Viziigyi fo vlzvGdelmt hatdsAgi (igyekben e!6zetes id6pont-egyeztet$st kdvet&n az iigyfelek az alabbi idGpontokban
u/ftatnaJc k&d6seikkel szem6lyesen a hattis&ghoz, illetve tekinthetnek be az etjaras soran ketetkezett iratokba:
, szerte 9:00-12:00.14:00-16:00: Ptntek: 9:00-12:00
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INDOKOLAS
BejelentS 2019. majus 7. napjan erkezett, EPAPIR-20190507-2805 azonositdszamon kelt
Ievel6ben a nem kbzmuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujt6s6re 6s szallitasara
vonatkoz6 35100-10701-5/2017.alt. szamu Hatarozat m6dositasat k£rte, annak hatalyossaga
tekintet6ben.
A kerelmet 6s me!16kleteit a nem kozmiivel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujtesere
vonatkozo kozszolgaltatdsi tevekenyseg reszletes szabdlyairol sz616 455/2013. (XI. 29.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet] elflirasai szerint ellenfiriztem es
megallapitottam, hogy a Hatarozat e"rv6nyess6gi ideje tekintet6ben tort6n6 m6dositasnak
akadalya nines.
A F6varosi Csatornazasi Miivek 1-2019011277 szamon kelt elvi befogadoi nyilatkozataban a
nyilvantartasba v^teli hatarozat hatalyanak hosszabbitasahoz aktualizalt hozzajarulasat
megadta, mely szerint a Hatarozat szerinti Ieurit6 helyeken szabad kapacitas terhere fpgadni
6s artalmatlanitani tudja az Enged^ly r6sz6rol beszallitott nem ko'zmuvel Osszegyujto'tt
haztartasi szennyvizeket.
A F6varosi Vizmiivek Zrt. 2019. aprilis 15. napjan kelt Ievel6ben lenyilatkozta, hogy az altala
Uzemeltetett, Hatarozat szerinti leiiritd helyeken szabad kapacitas terheYe fogadni 6s
artalmatlanftani tudja az Enged61y r6sz6r61 beszallitott nem kozmuvel o'sszegyujtott haztartasi
szennyvizeket.
A benyiijtott k6relemb61, annak mel!6kleteib61 6s nyilvantartasba v6teli eljaras anyagab61
megallapitottam, hogy a Hatarozat m6dos(tasahoz szQks6ges dokumentumok benyujtasra
keriiltek. A Hatarozat m6dosftasar61 a vizgazddlkoddsrol sz616 1995. 6vi LVII. tv. [a
tovabbiakban: Vgtv.] 44/F. § (2) bekezd6se, a szolgdltatdsi tevekenyseg megkezdesenek es
folytatdsdnak altaldnos szabdlyairol sz616 2009. 6vi LXXVI. tOrv6ny 27. § (1) bekezd6se,
valamint a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdese alapjan dOnto'ttem.
A Hatarozat idobeli hatalyanak m6dosftasar61 a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2)
bekezd6se alapjan dontOttem.
Az igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetes6re a Bejelent6 kOteles a 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet 2. § (1) bekezdese ertelm6ben.
Az igazgatasi szolgaltatasi dij m6rt6ke a viztigyi es a vizvedelmi hatosdgi eljdrdsok igazgatasi
szolgdltatdsi dijairol sz616 13/2015 (III. 31.) BM rendelet [a tovabbiakban: 13/2015. (111.31.)
BM rendelet] 1. mel!6klet6nek 77. pontja alapjan kerillt megallapitasra. Az eljaras
lefolytat^sahoz sziikseges igazgatasi szolgaltatasi dijat a Bejelent6 megfizette.
A Hatarozat elleni jogorvoslat Iehet6s6g6t az Akr. 116. § (1) bekezd6se alapozza meg,
valamint a kornyezet vedelmenek altaldnos szabdlyairol sz616 1995. 6vi LIU. t6rv6ny
66/B. §-a biztositja.
A fellebbeze"s el6terjeszt6s6nek idejet az Akr. 118. § (3) bekezdese allapitja meg.

A fellebbeze"s eloterjeszte'senek m6djat az Akr. 26. § (1) bekezd^se e"s az elektronikus
ugyintezes es a bizalmi szolgdltatdsok dltaldnos szabdlyairol sz616 2015. e"vi CCXXII.
t6rve"ny 9. § (1) bekezde"se irja el6.
A fellebbezesi illete"k osszege Itv. Melle"klet£nek XIII. fejezeteriek 2. a) pontja szerint keriilt
megallapitasra.
Az FKI-KHO feladat- es hataskoret a vizgazddlkoddsi hatosdgi jogkor gyakorldsarol sz6l6
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdese, a vizugyi igazgatdsi es a vizugyi,
valamint a vizvedelmi hatosdgi feladatokat elldlo szervek kijeloleserol sz616 223/2014. (IX.
4.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet ] 10. § (1) bekezde"s 2
pontja, valamint illetekess^get a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. szamu melle'klete'nek 2.
pontja szabalyozza.
Jelen Hatarozat hat6sdgi nyilvantart^sba v^telerfil - annak v^glegess^ valasat kovetoenint^zkedem.
Jelen d6nte"s - fellebbez^s hianyaban, kiilon 6rtesit6s n^lkiil - a fellebbezesi hatarid6 letelt^t
kovet6 napon ve"glegess6 valik.
Budapest, elektronikus belyegzo szerint

Varga Ferenc t(i. d u n t h i i tfihomnk
igazgat6
nev^ben c% megbfzds^b61
dr. Vimi/oltiin
szo lga~ Iatvezet3-h elye ttes

Terjedelem: 3 oldal (a kiadm^nyoz6 potlap ndlkiil)
Kapj^k: ugyintdzfti utasitds szerint
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