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HATÁROZAT
Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(1134 Budapest, Váci út 23-27.; a továbbiakban: Bejelentő) részére kiadott begyűjtési és szállítási
tevékenységre vonatkozó FKI-KHO: 7062-5/2017. számon kijavított FKI-KHO: 7062-4/2017.
számú nyilvántartásba vételi határozatot (a továbbiakban: Határozat) - egyéb rendelkezéseinek
változatlanul hagyása mellett hivatalból módosítom
az alábbiak szerint:

2./ A Határozat „5J Az ártalmatlanítás céljából történő átadás, illetve szennyvíztisztító telep,
szennyvíz-bebocsátási pont megjelölése:” - pontból az alábbi sort törlőm:
-

Budapest XVIII. kerület Péterhalmi út - Kettős-Körös utca sarkán lévő leürítő
(befogadó: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep)

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra (a továbbiakban: FKI-KHO) két
példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő
benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja
2500 Ft, amit a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú
előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási
megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a
fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető
nevét és címét.
INDOKOLÁS

A Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.; a továbbiakban FCSM
Zrt.) 1-2017014546 számú, 2017. november 20-án kelt levelében tárgyi határozat módosítását kérte az
FKI-KHO részéről.

Ügyfélfogadás: l'izugyí és vízvédelmi hatósági ügy ekben előzetes időpont-egy eztetést követően az ügyfelek 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

A megkeresés tartalma szerint az FCSM Zrt. üzemeltetésében lévő Budapest XV11I. kerület,
P éterhalmi út - Kettős - Körös utca sarkán lévő nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz
befogadására alkalmas leürítő hely 2017. november 1. napján véglegesen bezárásra került. Fentiekre
vonatkozóan, az FCSM Zrt. a leürítő pont törlését kérelmezte a Határozatból.

Az FCSM Zrt. kérelmét az FKI-KHO jóváhagyja, és a Határozatot a rendelkező részben foglaltak
szerint hivatalból módosítja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Két.] 3 §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak
szerint.
Jelen eljárás megindításáról szóló értesítés megküldésének mellőzése a Két. 29 § (4) bekezdésének b)
pontja alapján történt.

A fellebbezéshez való jogot a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Két. 99.
§ (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1)
bekezdése írja elő.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint
illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Jelen döntés - fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül - a fellebbezési határidő leteltét követő
napon j ogerőre emelkedik.

Budapest, 2017. december 29.
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