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FOVAROSI KATASZTROFAVEDELMIIGAZGATOSAG
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI OSZTALY

Targy: Az FTS7V Fovarosi Telepiilestisztasagi es
Kornyezetvedelmi K.t'1. reszere, a nem kozmuvel
Osszegyujtott ha/tartasi szcnnyviz begyujtesere es
szallitasara vonatkozo kozszolgaltatasi tevekenysegre
vonatkozo
35100-l070l-5/20l7.alt..
szamu
nyilvanlartasba
veteli
hatarozatanak
hivalalboli
mddositasa
Ugyintezo: Balla Reka

HATAROZAT

I./ Az FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii
Tarsasag (1134 Budapest, Vaci ut 23-27,; a tovabbiakban: Bejelento) reszere kiadott
begyujtesi es szallitasi tevekenysegre vonatkozo 35100-10701-7/2017.alt. (FKI-KHO: 70625/2017.) szamon kijavitott, 35100-10701 -9/2017.alt. (FKI-KHO: 7062-6/2017.) szamon
modositott 35100-10701-5/2017.alt. (FKI-KHO: 7062-4/2017.) szamu nyilvantartasba veteli
hatarozatot (a tovabbiakban: Hatarozat) - egyeb rendelkezeseinek valtozatlanul hagyasa
mcllctl
hivatalbol modositom
az alabbiak szerint:
1.1 A Hatarozat ,,2.1 Kozszolgaltatast vegzo neve, szekhelye, telephelye"-resz a ,,Szekhely
cime" vonatkozasaban az alabbiak szerint modosul:
Szekhely cime: 1138 Budapest, Vaci ut 182.
E dontes ellen a kozlestol szamitott 15 napon beliil a BelUgyminiszterium Orszagos
Katasztrofavedelmi Foigazgatosagnak - mint a masodfokon eljaro orszagos vizvedelmi
hatosaghoz - cimzett, de a Fovarosi Katasztrofavedelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavedelmi Hatosagi Osztalyra (a tovabbiakban: FKI-KHO) elektronikus
ugyintezesre kotelezettek eseteben elektronikus uton, termeszetes szemelyek valasztasuk
alapjan elektronikus vagy postai uton ket peldanyban benyujtando fellebbezessel elhetnek. A
teljes szemelyes illetekmentessegben nem reszesiilok szamara a fellebbezesi eljaras
illetekenek merteke 10 000 Ft, melyet illetekbelyegben kell leroni. A fellebbezesi eljarasert
lerott illetekbelyeg benyujtasakor kerem, hivatkozzon a fellebbezett dontes iktatoszamara, a
hatosagi eljaras targyara. valamint kerem feltuntetnl a befizeto nevet es cimet.
INDOKOLAS
Bejelento elektronikus kerelmehez csatolt 21344/2018 szamon kelt leveleben targyi
Hatarozatban szerepio szekhely valtozasat jelentette be, egyidejiileg kerte annak a Hatarozatba
torteno atvezeteset.

Ugyfeffogadas; Viziigyi es vizvedelmi hatosagi ugyekben e/dzetes laopont-egyeztetest ktivetfen az ugyfelek az alabbi idopontokban
torciulhatnak kerdeseikkel szeme^esen a tiatosagtmz, illetve tekmthetnek be az eljaras soran keletkezett ttatokba:
Herfo. szerda: 9:00-12:00,14:00-16:00: Pentek: 9:00-12:00

Mivel a kerelemben fogtaltak a Hatarozat rendelkezo reszeben foglaltakat erdemben nem
modositja, ezert az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016. evi CL. tb'rveny [a
tovabbiakban: Akr.] VII. Fejezete szerinti hivatalboli eljaras lefolytatasa mellett dontottem.
Jelen eljaras meginditasarol szolo ertesitest az Akr. 104. § (3) bekezdese alapjan megkiildtem.
A hatarozat elleni jogorvoslat lehetoseget az Akr. 116. § (I) bekezdese alapozza meg,
valamint a kornyezet vedelmenek dltaldnos szahdlyairol szolo 1995. evi LIII. torveny
66/B. §-a biztositja.
A fellebbezes eloterjesztesenek idejet az Akr. 118. § (3) bekezdese allapitja meg.
A fellebbezes eloterjesztesenek modjat az Akr. 26. § (1) bekezdese es az elektronikus
ugyintezes es a bizalmi szolgdltatdsok dltaldnos szabdlyairol szolo 2015. evi CCXXII.
torveny 9. § (1) bekezdese irja elo.
A fellebbezesi illetek 6'sszege az illetekekrol sz6161990. evi XCIII. torveny Mellekletenek
XIII. fejezetenek 2. a) pontja szerint kerult megallapitasra.
Az FKI-KHO feladat- es hataskoret a vizgazddlkaddsi hatosdgi jogkor gyakorldsdroi szolo
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdese, a vizugyi igazgatdsi es a viziigyi,
valamint a vizvedelmi hatosdgi feladatokat clldto szervek kijeloleserol szolo 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, kiilon ertesites nelkul - a fellebbezesi hatarido leteltet
koveto napon veglegesse valik.
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