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Fejér Megyei
Katasztrófavéd elm i lgazgatő s ág
Igazgatő -hel yette si S zervezet
Területi Vízügyi Hatóság

H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. M: 8001 Székesfehérvár,Pf.:238.
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: fejer,vizugy@katved.gov.hu

Szám:501- + l2014lF-VH Tárgy: Sáska település közigazgatási területén a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet befogadó szennyviztisztitő
telep kijelölése

Ügyintéző: Bakos Zsolt
Telefon: 22l514,318
E-mail: zsolt.bakos@katved.gov.hu

HATÁROZAT

v̂

1. Sáska Község Önkormányzata (8308 Sáska, Rákóczi u. 4.) kérelmére, a
vízgazdálkodásrót szóló 1995. évi LVII. törvény 44lC.§ (1) bekezdése alapján, Sáska

településen nem közművel összegytíjttitt háúartási szennyvíz befogadására az alábbi

szertrryv íztísztító te l epet

jelölöm ki:

Kij elölt telep megnevezése : Befogadó
kapacitás:

Kijelölt telep üzemeltetőj e :

T ap olcai szennywíztisztító
telep

100 m"/nap Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt.

A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése és elszállítása

I<lzárőlag erre a célra engedólyezett, zétrt rendszeni, gépi iizemeltetésŰ, csepegés- és

szóródás mentes, bűz-és szaghatást kizétrő célgéppel végezhető.

A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése, szállÍtása és

leürítése közben szermyeződött területet azonnal ferlőtleníteni kell a külön jogszabályban

foglaltak szerint engedélyezett szerrel.

A DRv Zrt.}}I4.július 4-én kelt üzemeltetói nyilatkozatában előírtakat be kell tartani,

amelyek a következők:
A szettnyvíztisztító telepre a nem_ közművel összegyűjtött háztartási szennyviz
beszállított mennyisége max. 100 m3/d lehet. Amerrrryiben a napi merrrryiség eléri a
100 m3-et, orrrrantól kezdve a telep azon anapon további nem közművel összegyűjtött
héLztartásí szeruryvizet nem fogad, beszáilítás csak következő fogadási naptól

lehetséges.

Elrendelem, hogy a llatátozatjogerőre emelkedését követő 8 napon belü1 a Vízikönyvi
Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatbőI eredő jogokat,

kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefuggő adatokat a vízikönyvi
nyilviántartásba a 25012934-8513 vízikönyvi szám alá jegyezze be a vízügyi igazgatási

Ü gyfélfo gadás és ügyintézöi telefonos ügyfélfo gadás :

vízügyi és vízvédelm ,X::;"i;r;{:X{:::rr:::",:;;;::#;:;":;';:#rí:áJ., u" tigyt"t.k az alábbi
időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás

során keletkezett iratokba.
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14.00-16:00;

Péntek: 9.00-12:00
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szeTvezetvízgazdáIkodási nyilvantartásáról szőIó 23ll998. (XL6.) KHVM rendelet 10.§
(3) és (4) bekezdése alapján.

Az Önkormányzat teljes személyes illetékmentességben részesült, egyéb eljárási költség
nem merült fel.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatősághoz (továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatősághoz két példányban benyújtandő - igazgatási szolgáltatási díjköteles -
fellebbezéssel lehet élni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy
megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljarásra utasíthat.

A jogorvoslati eljárás díjaamegfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a"

{ jo8orvoslati eljárás diját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőságnak a Magyar
Allamkincsté\rnál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú e|őirányzat-
felhasználási szárnlégára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-áÉatalást
megbízással (csekk) kell megfizetni.

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen döntés
elleni fellebbezés keretében támadható meg.

INDOKOLAS

A Monostorapáti Közös Önkormányzatí Hivata| 3tll-25l20l4. iktatószámú beadványában
kérelmezte a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságlól (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) Sáska
településen nem közmúvel összegyűjtötí háúartási szennlwíz befogadására a tapolcai
szeruryvíztisáító telep kij elölését.

Az eljárás során 501-3 l20I4,IF-YH iktatószárr,ú levelemben ügyíéti jogáiiási biziosítottam az
érintett ügyfelek t észér e.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) vízügyi
hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 20|4. szeptember 10. napjátóI a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelnli hatóságifeladaíokat ellátó szervek kijelóléséről
szóló 22312014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-
dunántúli Y ízúgyi Hatóság j ogutódj a.

A DRV Zrt.2014.július 4-én kelt üzemeltetői nyilatkozatábanrőgzítette, hogy a szennywizet
anagyvázsonyiszerrnyvíztisztitőtelepfogadnitudja.

A vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 22312014. (IX.4.) Kormányrendelet 12.§ (7) bekezdésében szereplő
kijelölés alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalásuk megadása
céljából megkerestem.

A KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2143812014. ügyszámú,
(iktatószám: 7010612014.) szakhatósági állásfoglalásában a kijelölésbez hozzájárult. Az
állásfoglalá sát az alábbiakkal indokolta:

,,A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Kazép-dunántúli KörnyezeNédelmi és

Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felüglelőség) szakhatósági
állásfoglalását kérte Monostorapáti Község Ónkormányzata (továbbiakban:
Ónkormányzat) kérelmére, a Sáska település nem kózművel összegyűjtott háztartási
s z e nnyv íz b e gyűj t é s ér e b efo gadó t el ep kij el öl é s éh e z 

"

Az Igazgatóság megkeresésében tájékoztattak a DRY Zrt. nyilatkozatáról, melyben Sóska
település közigazgatási területén keletkező ilem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz.fogadó telepének a tapolcai szennyvíztisztító telepet jelöli meg.
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A hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogl a tárgli kijelalésnek
természet- és tájvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a szakhatósági hozzájárulásom
kikötés nélkal megadom.

A szakhatósági áilásíoglalás ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. töruény (a továbbiakban: Ket.) 44, § (9)
bekezdése értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben
támadható meg.

A szakhatósági megkeresés a Feltig,,előségre 2014, szeptember 30-én érkezett, így a
környezetvédelmi, természenédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelaléséről szóló 481/2013, (nI.17.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm.rendelet) 44 §. (1) bekezdése szerint az üg,lintézési határidő leteltének napja: 2014.
ohóber 29.

Az üglintézést jelen döntés postára adásával lezártam, így az üg,lintézési hatóridőt
me gt art ottnak tekintem.

Felhívom a figlelmet, hog,, a Ket. 72. § (l) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat
indokolásában a szakhatósági állásíoglalás indokolását is szerepeltetni kell.

A FelUg,lelőség hatáskoréí a Korm. rendelet 30.§-_31.§ valamint a vízügyi igazgattási és a
vízügli, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/20]4. (IX 4 ) Korm. rendelet ]2. § (7) bekezdés b) pontja, illetékességét a Korm.
rendelet 4. § (7), 4/A. § (1) bekezdése és ]. számú melléklet IV. fejezet j. pontja, valamint a
Ket. 2]. § (l) bekezdés c) pontja határozza meg.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántaríásba vételéről a 7/2000. (V. 15,) KöM
rendelet szerint intézkedtünk. "

A Veszprém Meryei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intózete VE-O3R/094103650-212014. sz. szakhatósági állásfoglaláséhan az
engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult Az állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

,,A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság megkereste intézetemet a vízüg,li
igazgatási, és a vízügyi, valamint a vímédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX,4.) Kormányrendelet 12.§ (7) bekezdése, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tarvény aa.§ Q)
bekezdése alapján Sáska településen nem közművel összegllűjtött háztartási szennyvíz
ánételére köteles átadási hely kijeloléséhez szakhatósági állásíoglalás beszerzése ügyében,
2014. ]0. 03-án. A nem közművel összegl,ííjtótt háztartási szennyvíz ánételére köteles
átadási helynek a tapolcai szennyvíztisztító telepet jelölték meg, amely azt fogadni tudja.

A rendelkezésre álló anyagok alapján az engedély kiadásának közegészségüg,,i akadálya
nincs, az átadási hely megfelel a hatályos közegészségüglli előírásolrrtak.

Szakhatósági állásÍoglalásom során az egészségügyről szóló ]997. évi CILV. törvény, a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXX. tarvény, a veszélyes anyagokkal, készítményekkel
kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.)
EüM. rendelet, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedéselvől szóló ]8/1998, (I/.3.) NM. rendelet 36.§-át, valamint a
biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999.
(XI 1 ) EüM. rendelet előírásait vettemfigyelembe.

Az önállójogorvoslatot a közigazgatósi hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004,
évi CXL. törvény (Ket) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre
hiv atko z ás s al adt am t áj é ko zt at ás t a j o go rv o s í at l ehet ő s é gér ől.

Hatóságom hatáskörét a vízüg,li igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szerllek kijelaléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 12,§ (7)
bekezdése, illetékességemet az Államt Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
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népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógtszerészeti

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010"(XL27,) Kormányrendelet 3, számú

melléklete határozza me8- "

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 311I,28l20T4, számú szakhatósági

állásfoglatásában az engedély kiadásához e|őírás nélkü1 hozzájárult Az állásfoglalását az

alábbiakkal indokolta:

,,A Fejér Meglei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Területi

Vízügyi Hatóság Székesfehérvár, Szt. naría" t{rt. 2. ,i. Sarko település nem közművel

összegyűjtött háztartáii szennyvizeinek fogadására szennyvíztisztító teleP kijelalési

engedélyéhez szakhatósági nyilatkozat megaáását kérte, Kijelölésnek nincs akadály, ezért

a fentiek szerint rendelkeztem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alepján hoztam,

Az önálló jogonloslatot a közigazgatási hatósági eljárás áItalános szabálYairól szÓIÓ 2004,

évi CXL. törvény 44. § (, iekezdése atáplin zártam ki, s e jogszabályi helyre

hiv atko z ás s al adt am t ái é ko zt at ást a j o gorv o sl at l ehe t ő s é gér ő l "

Hatóságom hatáskdrét és illetékességét az 1995. évi LVII. n. 44/C.§ (1) bekezdés, valamint

a 22 j/2014 (IX 4-) Korm, r. állapítja meg,"

A rendelkezésemle álló iratany ag alapján, megállapítottam, hogy Sáska településen nem

közművel összegyűjtött háztirtási ,iŐ*ryri, tapólcai szennryvízíisztitő telePre tÖrténő

beszállítása vizgazdálkodási érdeket nem sért, ezért-avízgazdálkodásról szóló t995, évi LVII,

törvény 44lC,§ (1) bekezdése alapján a kijelölést elvégeáem.

Ahatározatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a kozigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóIó 2004, évi ÓXt. tu. (a továbbiakban: Ket,) 98,§ 0)

bekezdése a1apján biztosítoúam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket, 99,§ (1)

bekezdés alapján hataroztam meg,

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Vízügyi Hatóság döntését postai űon közli, a Ket, 78, §

(10) bekezdése és gq. s trl bekezdése alápjait a koilestot, azaz akézhezveteltő1 számított 15

nap átl rendelkezésre j ogorvoslati kérelem benyújtásara,

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvosiatnak helye nincs, az jelet döntésem

elleni fellebbezés keretében támadható meg,

A vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási._és a vízüg,ti, valamint a vízvédelmi

hatósági feladatoűt ellátó szervek ffiműrűat szóló 22312014. (IX,4,) Korm, rendelet

(továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (i) bekezdés 4, p9ntja, avízgazdálkodásról szóló 1995,

évi LVII. törvény ia. s trl u"t ezaese és a vízgazaátmáasi hatósági jogkör gyakorlásáról

szóló 72lL996. (y.22.) K"r*. rendelet 1. § (1) békezdése, illetékességét a Korm, rendelet 10,

§ (2) bekezdése és az2. melléklet 4, pontja állapítja meg,

Székesfehé rvár,20!4. oktőber f(- ,T,

tű" ezredes
megbízásából

Készült:
Egy példány:
Kapják:

8 pld-ban
4 oldal

1. Sáska Község Önkormáí|yzaía,8295 Taliándörögd, Kossuth u, 39" +tv,

2. DRV Zrt. 8600 Siófok, Tanácsházu,7,
3. KDT Környezetvédelml es"ie.mészetvédelmi Felügyelőség,8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér i,
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