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Tárgy: Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft, részére, a nem közmüvei
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
szállítására vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre
vonatkozó
35100-10701-5/2017.ált..
számú
nyilvántartásba
vételi
határozatának
hivatalbóli
módosítása
Ügyintéző: Bállá Réka

HATÁROZAT
1. / 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 35100-10701 -7/2017.ált. (FKI-KHO: 70625/2017.) számon kijavított. 35100-10701-9/2017.ált. (FKI-KHO: 7062-6/2017.) számon
módosított 35100-10701 -5/2017.ált. (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 „2./ Közszolgáltatást végző neve, székhelye, telephelye”-rész a „Székhely
címe” vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

Székhely címe: 1138 Budapest, Váci út 182.
E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fő igazgatóságnak - mint a másodfokon eljáró országos vízvédelmi
hatósághoz - címzett, de a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra (a továbbiakban: FKI-KHO) elektronikus
ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk
alapján elektronikus vagy postai úton két példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A
teljes személyes illetékmentességben nem részesülök számára a fellebbezési eljárás
illetékének mértéke 10 000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezési eljárásért
lerótt illetékbélyeg benyújtásakor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a
hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.
INDOKOLÁS

Bejelentő elektronikus kérelméhez csatolt Z1344/2018 számon kelt levelében tárgyi
Határozatban szereplő székhely változását jelentette be, egyidejűleg kérte annak a Határozatba
történő átvezetését.

ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 900-12:00.14 0016 00; Péntek: 9:0012:00
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Mivel a kérelemben foglaltak a Határozat rendelkező részében foglaltakat érdemben nem
módosítja, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a
továbbiakban: Ákr.| VII. Fejezete szerinti hivatalbóli eljárás lefolytatása mellett döntöttem.

Jelen eljárás megindításáról szóló értesítést az Ákr. 104. § (3) bekezdése alapján megküldtem.
A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (I) bekezdése alapozza meg.
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény
66/B. §-a biztosítja.
A fellebbezés előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.
A fellebbezés előterjesztésének módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXIL
törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

A fellebbezési illeték összege az illetékekről szólól990. évi XCIII. törvény Mellékletének
XIII. fejezetének 2. a) pontja szerint került megállapításra.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet I. § (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 véglegessé válik.
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