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H A T Á R O Z A T

1./  A  Jászfelsőszentgyörgy  Község  Önkormányzata  (5111  Jászfelsőszentgyörgy,  Fő  út  57.,  a
továbbiakban: Engedélyes) részére, a KSK Mérnöki Vállalkozási  Iroda Kf. (5000 Szolnok, Tiszaliget
9688/4  hrsz.)  által  2-976-16.  tervszámon  elkészített engedélyes  terv  alapján,  a  2./  pontban
ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi  létesítési  engedélyt

adok.

2./ Létesül: 

Megvalósuló létesítmény:

1.) Vízilétesítmény helye:

A vízgyűjtőterület Jászfelsőszentgyörgy Község belterületén, a település nyugat részén helyezkedik
el. Nagysága 25,8 ha. 

A vízgyűjtőn elhelyezkedő utcák az alábbiak:

- Fő utca (745 hrsz., 710 hrsz.)

- Lőrinckátai út (40 hrsz.)

- Jókai Mór utca (757 hrsz., 758 hrsz.)

- Citera utca (747/5 hrsz.)

- Dankó Pista utca (781 hrsz., 14 hrsz.)

- Malom utca (173 hrsz.)

- Kossuth L. utca (170 hrsz.)

2.) A vízilétesítmény célja:

Jászfelsőszentgyörgy Község közigazgatási területén, a fent megnevezett hrsz-ú ingatlanokon 
létesítendő csapadékvízelvezető csatornahálózat létesítése belvízelvezetés céljából.



3.) A tervezet csatornahálózat főbb adatai:

Létesítményjegyzék

Csatorna jele Utca neve Helyrajzi szám Csatorna típusa Csatorna
hossza

[m]

Tisztító
akna [db]

Víznyelő
akna [db]

Holt-Zagyva - 06/2 hrsz., 04 hrsz., 
743/1 hrsz., 05 hrsz., 
03 hrsz.

földmedrű 1657 - -

CS-1-0-0 Fő utca 743/1 hrsz., 745 hrsz., 
710 hrsz.

burkolt, nyílt
csatorna, illetve

zárt csatorna

1080 8 5

CS-1-1-0 Jókai utca 745 hrsz. 757 hrsz. burkolt, nyílt
csatorna

508 2 -

CS-1-1-1 Citera utca 747/5 hrsz. burkolt, nyílt
csatorna

94 - -

CS-1-1-2 Dankó Pista utca 781 hrsz. burkolt, nyílt
csatorna

99 - -

CS-1-2-0 Malom utca, Dankó 
Pista utca, 
Lőrinckátai utca

173 hrsz., 14 hrsz., 40 
hrsz.

burkolt, nyílt
csatorna, illetve

zárt csatorna

543 2 11

CS-1-2-1 Dankó Pista utca 14 hrsz. burkolt, nyílt
csatorna

89 - -

CS-1-2-2 Kossuth Lajos 70 hrsz., 170 hrsz. burkolt, nyílt
csatorna

592 1 -

CS-1-2-2-1 Lőrinckátai utca 40 hrsz. burkolt, nyílt
csatorna, illetve

zárt csatorna

143 1 -

CS-1-3-0 Lőrinckátai utca 40 hrsz. burkolt, nyílt
csatorna

117 - -

Épül összesen: 4922 14 16

4.) Befogadó

A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat főgyűjtő csatornája az CS-1-0-0 jelű csapadékvíz csatorna,
melynek befogadója a Holt-Zagyva.
A Holt Zagyva jelen állapotában nem alkalmas a településről  érkező csapadékvizek befogadására,
ezért annak rekonstrukciója szükséges.
A vízi létesítmény által érintett területek: 06/2., 05., 04., 03. hrsz.
A vízi létesítmény rekonstrukciója során 2,5 m fenékszélesség és 1:2 rézsűhajlás kerül kialakításra.
30 cm átmérőjű csapóajtós átereszek kerülnek beépítésre, a keletkező csapadékvíz Holt-Zagyvába
jutásának  biztosítására.  A  becsatlakozás  előtt,  a  holtág  0+013  szelvényében  fenékgát  kerül
kialakításra, mely a Holt-Zagyvába érkező vizek visszatartását szolgálja majd. A fenékgát rézsűhajlása
1:3, magassága 1,15 m, koronaszélessége 4,00 m lesz.
A Holt-Zagyva 1+657 szelvénye egy 100 cm átmérőjű beton, tltós csőátereszen keresztül csatlakozik
a Zagyva folyóba (Zagyva 84+925 fm szelvény).
A holtágban tározható vízmennyiség 1,15 m üzemvízszinttel számolva 8585 m3.

Az egyéb jellemző adatokat a határozat alapját, és mellékletét képző engedélyes tervdokumentáció
tartalmazza.



3./ E  vízjogi  létesítési  engedély 2021.  május  31.  napjáig hatályos. Az  engedély  hatályának

meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz szükséges

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII.

29.) BM rendelet) és  a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.

rendeletben  (a  továbbiakban:  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet)  előírt  mellékletek  csatolásával

kérhető.

4./ Előírások:

1. Az engedélyes személyében beálló minden változást a változás napjától számított 30 napon
belül  a  vízikönyvbe való bejegyzés végett az I.  fokú vízügyi  hatóságnak kötelező bejelenteni.
Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest
terhelik.

2. Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre, a
vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az engedélyes nyújtsa be az
erre vonatkozó nyilatkozatát.

3. A kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkezni.
4. Az  engedélyezett vízilétesítmények  kivitelezési  munkáit  az  engedélyezési

tervdokumentációban ismertetett módon kell megvalósítani.
5. A határozat  alapjául  szolgáló  engedélyezési  tervdokumentációtól  eltérni,  csak  az  eltérést

tartalmazó tervek benyújtása mellett az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével lehet.
6. Az engedélyezett vízilétesítményekkel kapcsolatosan megállapított adatokat érintő minden

változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
7. A  kivitelezést  a  Vízügyi  Biztonsági  Szabályzat  kiadásáról  szóló  24/2007.  (VII.  3.)  KvVM

rendelet IV. fejezetében – tárgyi vízügyi tevékenységre – előírt biztonsági szabályok betartásával
kell végezni.

8. A kivitelezés  során  „A  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.)
Korm.  rendeletben  foglaltakat,  valamint  „A  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltakat be kell tartani. 

9. A kivitelezés alatt a munkahelyen építési naplót kell vezetni.
10. A műtárgyak gyártói által, a kiépítésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
11. A műtárgyakat és aknákat vízzáróan kell megépíteni.
12. A műtárgyak, fedlapok építését úgy kell megvalósítani, hogy az elhelyezés az építési munkák

alatt se  akadályozza  a  jogos  érdekek  érvényesítését  (pl.  balesetveszélyt  ne  okozzon).  A
létesítményeket  úgy  kell  megvalósítani,  hogy  az  üzemeltetés  és  karbantartás  során  is
biztosítottak legyenek a balesetmentes kiszolgálás feltételei.

13. A kivitelezés során a nyíltárkos közműbemérést el kell végezni.
14. A tervezett műtárgyak, csatorna szelvények kiépítése után az esetlegesen megrongálódott,

meglévő közmű vezetékhálózat, belvíz elvezető rendszer létesítményeinek; szikkasztó árkainak,
műtárgyainak helyreállításáról gondoskodni kell.

15. A tervezett kivitelezés, ill.  a kapcsolódó anyagtárolás, raktározás, építéshez használt gépek
tárolása csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, a talaj, felszíni és felszín alat víz ne
szennyeződhessen, biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése
szerint a felszín alat vizek jó minőségi állapota.

16. A  felszín  alat vizek  jó  minőségi  állapotának  biztosítása  érdekében  a  kivitelezés  nem
eredményezhet a jelenlegi felszín alat vízminőségi értékeknél, illetve a 6/2009 (IV.14.) KvVM-
EüM-FVM  együttes  rendeletben  foglalt  „B”  szennyezettségi  határértékeknél  kedvezőtlenebb
állapotot a felszín alat víznek.



17. A vízimunkák befejezése után, az érintett területet rendezni kell (147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 6. §).

18. Az engedélyes a kivitelezés során okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést,  károsodást
haladéktalanul  köteles  bejelenteni  hatóságunknak,  azonnal  gondoskodva  a  szennyező
tevékenység  befejezéséről  és  a  kárenyhítés  megkezdéséről  (a  220/2004.  (VII.  21.)
Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19.§ (1)
bekezdés szerint).

19. Havária esetén a megfelelő szakhatóságokkal kötelező együttműködni. Az ezzel összefüggő
károkért  helytállni  köteles.  Továbbá,  az  átöblítésről  (befogadó  csatorna)  a  saját  költségén
köteles gondoskodni.

20. Tilos  a  felszíni,  és  felszín  alat vizekbe  bármilyen  halmazállapotú  vízszennyezést  okozó
anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).

21. Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  polgármestere  által  kiadott 1426-3/2017.
iktatószámú, 2017. november 16-án kelt hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.

22. A  közművek  kezelőinek,  üzemeltetőinek  nyilatkozataiban  foglaltakat,  előírtakat  be  kell
tartani. 

23. A szakhatóságok előírásait kötelező betartani.

4.1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

Növény-és  Talajvédelmi  Osztály  JN-07/55/00055-2/2018. számú  szakhatósági  állásfoglalásában

előírásokkal hozzájárult a vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbiak szerint:

„A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei  Kormányhivatal  Szolnoki Járási  Hivatala,  mint első fokon eljáró
talajvédelmi hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok,
József  Atla  út  14  )  .86600/5057-6/2017.ált.  számú  megkeresésére,  a  rendelkezésre  álló  iratok
alapján kiadja az alábbi

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST.

A  Jászfelsőszentgyörgy  Község  Önkormányzata  (5111  Jászfelsőszentgyörgy  Fő  út  57.)  meg-
hatalmazásából eljáró KSK Mérnöki Iroda Kf. (5000 Szolnok Tiszaliget 9688/4 hrsz.)  kérelmére, a
Jászfelsőszentgyörgy  csapadékvíz  elvezetés  (1.  ütem)  vízjogi  létesítési  engedélye talajvédelmi
szempontból az alábbi feltételekkel kiadható:

-  A  2007.  évi  CXXIX.  tv.  43  §  1.  bekezdése  értelmében  a  beruházásokat,  valamint  termőföldön
folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és
megvalósítani,  hogy az  érintett és  a környező termőföldön a  talajvédő gazdálkodás feltételei  ne
romoljanak.  (3)  A kivitelezés  és üzemeltetés során biztosítani  kell,  hogy a környezet hatások az
érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

- A mellékelt dokumentációk alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás termőföld del nem

határos.

- A kivitelezési munkálatok illetve az üzemelés során keletkező hulladékot termőföldön elhelyezni

tlos!

- A kotrási munkák során, a holtágból kikerülő földtömeget termőföldön elhelyezni tlos! A kotrási
anyag  talajvédelmi  hatósági  hozzájárulás  nélkül  történő  elterítése  termőföldön  engedély  nélküli
hulladéklerakásnak minősül, amely talajvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!

- A fentek betartása mellett az előzetes vizsgálat dokumentáció ellen, mint talajvédelmi ha tóság

kifogást nem emelek.



Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni
fellebbezésben támadható.”

4.2./  A  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Jászberényi  Járási  Hivatal  Földhivatali

Osztály  10.016/2/2018. számú  szakhatósági  állásfoglalásában  előírásokkal  hozzájárult  a  vízjogi

létesítési engedély kiadásához az alábbiak szerint:

„Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata (5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.) megbízásából a
KSK Mérnöki Iroda Kf. (5000 Szolnok Tiszaliget 9688/4 hrsz.) által a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott „Jászfelsőszentgyörgy, csapadékvíz hálózat I.  ütem"
vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal  Jászberényi  Járási  Hivatal  Földhivatali  Osztálya  (a  továbbiakban:  ingatlanügyi
hatóság), termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfeleltetés kérdésében az alábbi
szakhatósági állásfoglalást adja:

- A  benyújtott tervdokumentáció  alapján  az  ingatlanügyi  hatóság  szakhatóságként  való
érintettsége  a  jászfelsőszentgyörgyi  05  helyrajzi  számú 19  ha  5090  m2 területű  1.  minőségi
osztályú erdő, 3. minőségi osztályú rét és 5. minőségi osztályú szántó művelési ágú külterület
földrészletre terjed ki, ahol is a létesítendő földmedrű csapadékvíz csatorna és töltés depónia
részben érint 3. minőségi osztályú rét és 5. minőségi osztályú szántó művelési ágú termőföld
területeket.

- Mivel az építési tevékenység során termőföld időleges/végleges más célú hasznosítására
is sor kerül, ezért az csak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Tfvt.) rendelkezéseinek fgyelembevételével történhet.

- Termőföld területet érintően minden beruházás megkezdése előtt az ingatlanügyi hatóságnál le
kell  folytatni  a  termőföld  más  célú  hasznosításának  engedélyezésére  vonatkozó  földvédelmi
eljárást. Az eljárás során az engedélyezésről minden esetben az ingatlanügyi hatóság dönt saját
hatáskörben, önálló földvédelmi eljárás keretében.

- Az igénybevételt az indokolt szükségleteknek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.
- Mivel  a  beruházás  belvízcsatorna  létesítésére  és  vízkárelhárítási  töltés  és  műtárgy  építésére

irányul,  így  a  Tfvt.  21.  §  (3)  bekezdésének  b),  f)  pontjai  alapján  az  ingatlanügyi  hatóságnál
lefolytatandó földvédelmi eljárásban a termőföld más célú hasznosításáért nem kell földvédelmi
járulékot fzetni.

- A létesítés során az eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő
mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység nem akadályozhatja.

Szakhatósági  állásfoglalásomat  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) d) pontja
alapján és Tfvt. 8. §-a által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

Hatáskörömet és illetékességemet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016.
(XII.  2.)  Korm.  rendelet,  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a Tfvt. állapítja meg.”

4.3./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és

Természetvédelmi  Főosztály  JN-07/61/00128-2/2018. számú  szakhatósági  állásfoglalásában

előírásokkal hozzájárult a vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbiak szerint:

„A Jászfelsőszentgyőrgy Község Önkormányzata megbízásából a KSK Mérnöki Iroda Kf. által tervezett

jászfelsőszentgyörgy, csapadékvíz elvezető hálózat I. ütem vízjogi létesítési engedélyéhez a

szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk az 



alábbi előírásokkal:

1. A  Natura  2000  területet  érintő  bármilyen  munkafázis  megkezdése  előtt legalább  3

nappal  értesíteni  kell  a  területleg  illetékes  természetvédelmi  őrt  (Juhász  Tibor  +36-

30/994-2643).

2.  A kivitelezés során törekedni kell arra, hogy az érintett Natura 2000 terület, valamint az

ott előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek és természet értékek a lehető legkisebb

mértékben sérüljenek.

3. Fakivágást, cserjeirtást alapvetően vegetációs időszakon kívül, szeptember 1. és március

1. között lehet végezni.

4.  Fakivágás és cserjeirtás során törekedni kell az őshonos fa- és cserjefajok egyedeinek

kíméletére.

5. Mederkotrást és iszaptalanítást alapvetően vegetációs időszakon és a. halak, kétéltűek

és hüllők vermelési időszakán kívül szükséges végezni, szeptember 1- től október 31-ig

tartó  időszakban.  A  mederkotrás  és  iszaptalanítás  során  gondoskodni  kell  a

mederanyaggal partra kerülő élőlények vízbe történő visszajuttatásáról.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44.
§  (9)  bekezdése  szerint:  „A  szakhatóság  hozzájárulása,  állásfoglalása  és  végzései  ellen  önálló
jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat
keretében támadható meg. ’’

4.4./  A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Járási  Hivatal  Agrárügyi  Főosztály

Erdőfelügyeleti Osztály  HB-03/ERD/01088-2/2018. számú  szakhatósági  állásfoglalásában

előírásokkal hozzájárult a vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbiak szerint:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság (5000 Szolnok,  József  A.  u.  14.)
megkeresésére  -  a  Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata (5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő u.
57.)  megbízásából  eljáró  KSK  Mérnöki  Iroda  Kf.  (5000  Szolnok,  Tiszaliget  9688/4  hrsz.)  által
benyújtott, Jászfelsőszentgyörgy csapadékvíz elvezető hálózat kialakítására irányuló vízjogi létesítési
engedély kiadásához a vízügyi  igazgatási  és a  vízügyi,  valamint a vízvédelmi hatósági  feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  11.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja
alapján  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Járási  Hivatala  Agrárügyi  Főosztály
Erdőfelügyelet Osztálya (a továbbiakban: erdészet hatóság) feltétel előírásával hozzájárul:

A  Jászfelsőszentgyörgy  40  A.  B  és  C  erdőtervi  jelű  erdőterületre  vonatkozóan  a  beruházás
megkezdése előtt a beruházónak le kell folytatnia az erdőterület igénybevételi eljárást.

A  szakhatósági  állásfoglalás  ellen  önálló  fellebbezésnek  helye  nincs.  Jelen  szakhatósági
állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal  élni  az érdemi döntést  hozó szerv határozata elleni
fellebbezésben, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében van
lehetőség.”

A  munkálatok  csak  e  határozat  véglegessé  válása  után  kezdhetők  meg.  Jelen  engedély  a

megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. 

Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesít az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek
beszerzésének kötelezettsége alól.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője
a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel
összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. 

A fent előírások önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.



Aki  jogszabályban,  hatósági  határozatban vagy közvetlenül  alkalmazandó közösségi  jogi  aktusban
szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási
bírságot köteles fzetni.

Egyidejűleg  megállapítom,  hogy  az  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke  360.000,- Ft.,  melyet
Engedélyes megfzetet.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfzetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A 36600/5957-1/2017.ált.  és a 36600/5957-16/2017.ált.  számú függő hatályú döntésekhez  nem
kapcsolódik  joghatás,  nem  emelkedik  jogerőre,  mivel  határidőn  belül  kiadásra  került  a  vízjogi
létesítési engedély.

E  döntés  ellen  a  közléstől  számított 15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos

Katasztrófavédelmi  Főigazgatósághoz,  mint  másodfokon  eljáró  országos  vízügyi  (és  vízvédelmi)

hatósághoz  címzett,  de  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz,  mint

terület vízügyi  (és  vízvédelmi)  hatósághoz  két  példányban  elektronikus  úton  benyújtandó

fellebbezéssel  lehet  élni.  A  fellebbezési  eljárás  díja  180.000,- Ft,  amit  a  hatóság  a  Magyar

Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000  számú előirányzat-felhasználási számlájára

átutalási  megbízással  vagy  postai  úton  készpénz-átutalási  megbízással  (csekk)  kell  megfzetni.  A

fellebbezési  eljárási  díj  megfzetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a

hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befzető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Jászfelsőszentgyörgy  Község  Önkormányzata  (5111  Jászfelsőszentgyörgy,  Fő  út  57.)  megbízásából
eljáró  KSK  Mérnöki  Vállalkozási  Iroda  Kf. a  Jászfelsőszentgyörgy  csapadékvíz elvezető  hálózat  I.
ütemére vonatkozóan, vízjogi létesítési engedély kiadása iránt kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, [rövidítve: Katasztrófavédelmi Igazgatóság], mint
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  értelmében  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező
hatóságra.

Jászfelsőszentgyörgy  Község  Önkormányzatának  a  vízjogi  létesítési  engedélyezés  lezárása  előtt

termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozatot be kell

szereznie  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Jászberényi  Járási  Hivatal  Földhivatali

Osztályától,  valamint  ennek  jogerőre  emelkedéséig  a  vízjogi  eljárást  fel  kell  függeszteni.

Igazgatóságunk  az  eljárást  36600/5957-13/2017.ált.  számú  végzéssel  2018.  január  29.  napjától

felfüggesztette. A termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye 10.042/8/00131-07/2017.

ügyiratszámon, 2018. március 13-ai keltezéssel kiadásra került. A határozat 2018. május 2. napján

jogerőre emelkedett. A jogerős határozat egy példánya Hatóságomhoz 2018. május 3-án érkezett.

Igazgatóságunk  az  eljárás  továbbfolytatását  rendelte  el  2018.  május  10.  napjától  a  36600/5957-

16/2017.ált. számú végzésével.        

A kérelmet és mellékleteit  a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

szóló 18/1996.  (VI.  13.)  KHVM rendelet  előírásai  szerint  ellenőriztem és megállapítottam, hogy a

beadvány tartalmazza:

- Az engedélyes nevét, címét.



- A KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kf. 2-976-16 munkaszámú vízjogi létesítési engedélyes

tervét.

Tekintettel arra, hogy a kérelem hiányos volt, a Hatóság a 36600/5957-2/2017. ált. számú végzésben

hiánypótlásra, a tényállás tsztázására hívta fel a Kérelmezőt, aki a felhívásban foglalt kötelezettségeinek

a kért dokumentumok csatolásával eleget tett 36600/5957-4/2017. ált. iktatási számon. 

Hiánypótlásként csatolta: 

- Az igazgatási szolgáltatási díj megfzetésének igazolását.

- A szakhatósági eljárási díjak befzetését igazoló bizonylatotok.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény (a továbbiakban: Kvt.)
66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10.
§ (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági
eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező
vízvédelmi  szempontok  érvényesülését  vízvédelmi  hatósági  jogkörömben  szakkérdésként
megvizsgáltam.

A kérelmet megküldtem még az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-

és  Talajvédelmi  Osztály  JN-07/55/00055-2/2018. számú szakhatósági  állásfoglalásában

szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József Atla út 14.)
jogszabályi hivatkozással megkereste a talajvédelmi hatóságot, a Jászfelsőszentgyörgy csapadékvíz
elvezetés (1. ütem) vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához szükséges talajvédelmi szakhatósági
állásfoglalás beszerzése céljából.

A talajvédelmi hatóság a rendelkezésre álló iratok a tervezett tevékenység talajvédelmi érde ket nem

sért,  ezért  a  mellékelt  dokumentációk  alapján  a  vízjogi  engedélyezéséhez  a  rendelkező  részben

foglalt feltételekkel járul hozzá.

Nemzet Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei  kormányhivatalok  mezőgaz dasági
szakigazgatási  szervei  előtt kezdeményezett eljárásokban  fzetendő  igazgatási  szolgál tatási  díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj  fzetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.)
VM rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyes a
mellékelt banki átutalási megbízás másolata szerint megfzette.

Szakhatósági  állásfoglalásom  építési  munkák  végzésére  nem jogosít,  és  egyéb  iratot  nem pótol,
valamint nem mentesít az engedélyest az ügyben illetékes más hatóságok és az érin tett termőföld
tulajdonosok engedélyeinek, hozzájárulásainak beszerzési kötelezettsége alól.

Az  önálló  jogorvoslat lehetőség  kizártságáról  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás

általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény,  a  továbbiakban:  Két.  44.  §  (9)  bekezdése

rendelkezik.

A  talajvédelmi  hatóság  illetékességéről  a  Két.  21.  §  (1)  bekezdése,  továbbá  a  földművelésügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,
a továbbiakban: Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezik.



A  talajvédelmi  hatóság  hatáskörét  a  Korm.  rendelet  52.  §  (1)  bekezdése,  továbbá  a  termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szakhatósági  állásfoglalásomat  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdés c)
pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. §
(1) bekezdés és a Két. 44. § (1) bekezdés alapján hatósági megkeresésre adtam ki.”

Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Szolnoki  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi  Főosztály  JN-07/61/00128-2/2018. számú szakhatósági  állásfoglalásában

szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 36600/5957- 3/2017.ált. számú 

megkeresésében, a Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata (5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 

57.) meghatalmazásából a KSK Mérnöki Iroda Kf. (5000 Szobrok, Tiszaliget 9688/4 hrsz) által 

tervezett Jászfelsőszentgyörgy, csapadékvíz elvezető hálózat I. ütem vízjogi létesítési engedélyezése 

során szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Szobaoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

•  A kérelemben szerepel, hogy a vízjogi engedélyes eljárás 2017. december 22-én indult, ezért az

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdését vették fgyelembe a megkeresés során.

A kérelemhez csatolták a KSK Mérnöki Iroda Kf. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz) által 2-

976-16  munkaszámon,  Szolnok,  2017.  augusztus  hó  keltezéssel  készített engedélyes

dokumentációt.

•  A  Jászfelsőszentgyörgy  település  csapadékvíz  elvezetésére  (I.  ütem)  vonatkozó  előzetes

vizsgálat eljárásában JN-07/61/02543-33/2017. számon, 2017. szeptember 12-én kelt határozat

alapján a tervezett beruházás nem környezet hatástanulmány köteles.

• A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat kiépítéséhez és üzemeltetéséhez

kapcsolódó  beavatkozásokkal  érintett Jászfelsőszentgyörgy,  bel-  és  külterület ingatlanok  a

hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

• A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat kiépítéséhez  és  üzemeltetéséhez Kapcsolódó

beavatkozások közül a Holt-Zagyva kotrással érintett Jászfelsőszentgyörgy, külterület 04 helyrajzi

számú  mgatlan  a  14/2010.  (V.  11.)  KvVM  rendelet  értelmében  a  Jászsági  Zagyva-ártér

(TIUHN20078) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület részét képezi.

•  Védett és fokozottan védett, valamint Natura 2000 jelölő állat-, illetve növényfajok megóvása

érdekében  tett előírásainkat  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  Lili.  törvény  43.§  (1)

bekezdésében és 42.§ (1) bekezdésében foglaltak maradéktalan megtartása érdekében tettük:

Az 1996.  évi  Lili.  törvény  43.§  (1)  bekezdése  kimondja:  „Tilos  a  védet állatajok  egyedének

zavarása,  károsítása,  kínzása,  elpuszttása,  szaporodásának  és  más  életevékenységének

veszélyeztetése,  lakó-,  élő-,  táplálkozó-,  költő-,  pihenő-  vagy  búvóhelyeinek  lerombolása,

károsítása."

Az 1996. évi Lili. törvény 42.§ (1) bekezdése kimondja:  „Tilos a védet növényfajok egyedeinek

veszélyeztetése,  engedély  nélküli  elpuszttása,  károsítása,  élőhelyeinek  veszélyeztetése,

károsítása."

• A  tárgyi  eljárást  megelőzően  Főosztályunk  Natura  2000  hatásbecslési  eljárást  folytatott le,

melynek  során  a  benyújtott Natura  2000  hatásbecslési  dokumentáció  vizsgálata  alapján

megállapítottuk, hogy a tervezett csapadékvíz elvezető hálózat kiépítéséhez és üzemeltetéséhez

kapcsolódó beavatkozások -a kivitelezéshez tett előírások betartása mellett- a Jászsági Zagyva-

ártér (HUHN20078) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területre nincsenek



káros hatással, a jelölés céljait nem veszélyeztetk.

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján -  megállapítottuk,
hogy a vízilétesítmények létesítése, a hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes,
ezért hozzájárulunk a vízjogi létesítési engedély kiadásához.

Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a fgyelmet:

- Az építkezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokra a 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban Fit.) rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek, - különös tekintettel az 

építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet előírásaira - az irányadók. A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet tartalmazza.

- Az építési-kivitelezési munkák során esetleg keletkező veszélyes hulladékokkal (pl.: fáradt olaj, 

olajos rongy, szennyezett föld, használt akkumulátor stb.) kapcsolatban a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel az elkülönített gyűjtésre és az átvételi 

engedéllyel rendelkező személynek/szervezetnek való átadásra.

- Amennyiben a kivitelezés során azbesztcement-tartalmú hulladék keletkezik, és az már eredet 

rendeltetése szerint nem hasznos!tható, akkor azt veszélyes hulladékként kell kezelni. 

Ártalmatlanításáról engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnél kell gondoskodni, s elszállításáról az 

„SZ" lapok másolatának becsatolásával kell elszámolni.

- A kivitelezés befejezését követően hulladék a területen nem maradhat, ezért a vízjogi üzemeltetési 

engedély benyújtásáig Hatóságunk számára a Ht. 31. § (1)

 bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolása szükséges. Ennek érdekében: - a 

kivitelezési munkák során keletkezett valamennyi hulladék mennyiségét, elhelyezését, átadását a 

kivitelezőnek dokumentumokkal kell igazolnia, s amennyiben szükséges, a fent hivatkozott együttes 

rendelet által előírt, pontosan kitöltött adatlapo(ka)t is csatolnia.

- A 2013. január 1-től hatályos Ht.

•  1. § (3) bekezdés  e) pontja szerint: nem terjed ki a törvény hatálya a szennyezetlen talajra és

más,  természetes  állapotában  meglévő  olyan  anyagra,  amelyet  építési  tevékenység  során

termelnek  ki,  és  azt  a  kitermelés  helyén  természetes  állapotában  építési  tevékenységhez

használják  fel.  (Kérjük,  vegyék fgyelembe,  hogy a  „kitermelés  helye"  konkrétan a beruházás

helyszínét jelent, az annak megfelelő helyrajzi számmal!)

•  2.  § (4) bekezdése szerint:  a kitermelt szenny ezetlen talaj és más, természetes állapotában

meglévő  olyan  anyag  hulladékstátuszát,  amelyet  nem  a  kitermeléshelyén  használnak  fel,  a

melléktermékekre,  ill.  a  hulladékstátusz  megszűnésére  vonatkozó  rendelkezésekkel

összhangbem kell értelmezni. (Kérjük, vegyék fgyelembe a Ht. melléktermékké való minősítésre,

ill. a hulladékstátusz megszüntetésére előírt követelményeit!)

• A fentektől eltérő esetekben, azaz ha a keletkezett építési-bontási hulladékot más helyszínen

kívánják hasznosítani, vagy több helyszín hulladékát összegyűjtésüket követően együtt akarják

hasznosítani, vagy más, nem saját kivitelezés hulladékát is fel kívánják használni, úgy azt csak

érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában tehetk meg. [Ht. 62. § (1) bekezdés].

• A létesítés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen.

A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.

• Környezetszennyezéssel  járó  bármilyen  rendkívüli  eseményt  haladéktalanul  be  kell  jelenteni

Hatóságunknak.

A       Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést  

megalapozó jogszabályhelyek:



• A  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó szervek

kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  Rendelet  11.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja

környezetvédelmi, valamint természet és tájvédelmi szempontból hatóságunkat tárgyi eljárásban

szakira lóságként jelöli ki.

• Állásfoglalásunkat  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  14/2010.  (V.  11.)  KvVM

rendelet fgyelembevételével adtuk meg.

• A 71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  8/A.  § (1)  bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság

illetékességgel rendelkezik.”

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti

Osztály  HB-03/ERD/01088-2/2018. számú  szakhatósági  állásfoglalásában szakhatósági

állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
11.  §  (1)  bekezdése e) pontja,  valamint  a közigazgatási  hatósági  eljárás és  szolgáltatás általános
szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  tv.  44.  §  (1)  bekezdése  alapján  szakhatósági  állásfoglalás
megküldését kérte a hivatkozott törvény 44. § (6) bekezdésének megfelelő tartalommal.

Hatósági nyilvántartás, és a megküldött dokumentáció (Munkaszám: 2-976-16 - Jászfelsőszentgyörgy,
csapadékvíz  elvezető  hálózat  (I.  ütem)  Vízjogi  létesítési  engedélyes  terv  (I.  ütem))  alapján  az
erdészet hatóság  megállapította,  hogy  a  tervezett beruházás  erdőterületeket  érint.  A
Jászfelsőszentgyörgy 05a hrsz.-ú földrészleten található erdőterület Országos Erdőállomány Adattári
azonosítója Jászfelsőszentgyörgy 40 A erdőrészlet;  a Jászfelsőszentgyörgy 03 hrsz.-ú földrészleten
pedig a Jászfelsőszentgyörgy 40 B és C erdőtervi jelű erdőrészletek találhatóak.

A  tervezett beruházás  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi
XXXVII.  törvény  77.  §-a  szerint  erdő  igénybevételével  jár,  melyet  a  beruházónak  a  -
Jászfelsőszentgyörgy 05a és 03 hrsz.-ú földrészleteken fekvő Jászfelsőszentgyörgy 40 A, illetve 40 B
és C erdőrészletre vonatkozóan - a beruházás megkezdéséig le kell folytatnia a hatóság előtt.

Fentekben részletezettek miatt az erdészet hatóság feltétel  előírásával  járult  hozzá  az  engedély
kiadásához.

A  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  1.  §  4a)  bekezdése  szerint  az  erdészet
hatóság jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek.

Az  ügyfél  a  Nemzet Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint,  a  megyei  kormányhivatalok
mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei  előtt kezdeményezett eljárásokban  fzetendő  igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fzetésének szabályairól szóló
63/2012.  {VII.  2.)  VM  rendelet  1-6.  §-ai,  valamint  az  1.  sz.  melléklet  15.  pontjában  előírt,
szakhatósági állásfoglalás eljárásért fzetendő eljárási díj fzetési kötelezettségének eleget tett.

A  szakhatósági  állásfoglalást  az  erdészet hatóság  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
11. § (1) bekezdése e) pontja alapján adta meg. Az erdészet hatóság hatáskörét a földművelésügyi
hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  383/2016.  {XII.  2.)  Korm.
rendelet 12. § (5) bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja és a 11. § {1)
bekezdése és a 2. számú melléklet 8. pontja állapítja meg.

Az erdészet hatóság a döntést az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi  XXXVII.  tv.  előírásai  alapján,  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44. §-a, 45/A. §. (3) bekezdése szerint hozta meg, a jogorvoslat
lehetőségről a 2004. évi CXL. tv. 44. § (9) bekezdése szerint tájékoztatta az ügyfelet.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról
szóló 87/2017. (XII. 31.) HBMKH Kormánymegbízot Utasítás 56. § (3) bekezdése alapján a HBMKH
Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyelet Osztály szakügyintézője jogosult.”



Az eljárás  során közreműködő szakhatóság állásfoglalását  és indokolását  a  közigazgatási  hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. §
(1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a
Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat
keretében támadható meg.

A Kvt.  66/A.  §  (2)  bekezdése  rögzít,  hogy a  hatóság a  tervezett tevékenység  elvégzéséhez  nem
járulhat hozzá, ha az környezet elemet, így a felszíni,  vagy felszín alat vizet veszélyeztetne vagy
károsítana.
A fentek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein
túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam 

 a felszín alat vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, 
 a  felszíni  vizek  minősége  védelmének  szabályairól  szóló  220/2004.  (VII.  21.)  Korm.

rendeletben,
 a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és 
 a  Magyarország  felülvizsgált,  2015.  évi  vízgyűjtő-gazdálkodási  tervéről  (a  továbbiakban:

VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban
foglaltaknak való megfelelőséget.

A  határozatomban  biztosított jogok,  kötelezettségek  és  az  ezzel  összefüggő  adatok  vizikönyvi

nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján

rendelkeztem.

A  benyújtott kérelemből,  annak  mellékleteiből  és  az  engedélyezési  eljárás  anyagából

megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi

LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. §

(1)  bekezdés a)-c)  pontja,  a  Ket.  71.  § (1)  bekezdése,  valamint  a vízgazdálkodási  hatósági  jogkör

gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  72/1996.  (V.  22.)  Korm.

rendelet) előírásainak fgyelembevételével engedélyeztem. 

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély – a vízgazdálkodási

szempontokra  fgyelemmel  –  az  abban  meghatározott ideig  hatályos.  A  hatály  az  engedély

módosítására  vonatkozó  szabályok  szerint,  valamint  a  (7a)  bekezdésben  foglalt  eltérések

fgyelembevételével meghosszabbítható.

Felhívom a fgyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni,
vízjogi  létesítési  engedély  módosítását  kell  kérni  a  szükséges  mellékletek  csatolásával.  Ennek
elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre, továbbá a jelen engedély
hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén fennmaradási engedélyt kell kérni,
amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívom  továbbá  engedélyes  fgyelmét  arra,  hogy  az  építési  munka  csak  kiviteli  terv  alapján
végezhető. A kiviteli terv tartalma nem térhet el a véglegessé vált létesítési engedélyben foglaltaktól.

Az  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértékét  a  vízügyi  és  a  vízvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási
szolgáltatási  díjairól  szóló  13/2015.  (III.  31.)  BM rendelet  (a  továbbiakban:  13/2015.  (III.  31.)  BM
rendelet) 1. mellékletének 2.6. c) pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat az
Engedélyes megfzette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. §



(1) bekezdése állapítja meg. 
A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (3) bekezdése írja elő.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 45
nap. Tájékoztatom, hogy a Hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom,  hogy  az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít  bele a  Ket.  33.  §  (3)  bekezdésében
foglaltak alapján: 
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tsztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő, 

d) a szakhatóság eljárásának időtartama, 

e) az eljárás felfüggesztésénak időtartama,
k)  a  hatósági  megkeresés  vagy  a  döntés  postára  adásának  napjától  annak  kézbesítéséig  terjedő
időtartam,  valamint  a  hirdetményi,  továbbá  a  kézbesítési  meghatalmazott és  a  kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

A kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül kiadásra került a vízjogi létesítési engedély,
ezért  a 36600/5933-1/2017.ált.  és 36600/5957-16/2017.ált.  számú függő hatályú döntések a Ket.
71/A. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódik joghatás.

Tájékoztatom,  hogy  a  jelen  engedély  hatályának  lejártát  követően  végzet létesítési  munkálatok
esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy atól eltérően építetnek minősülnek, így arra csak
vízjogi fennmaradási engedély adható.

Tájékoztatom,  hogy  az  előírásokban  foglaltak  teljesítésének  elmulasztása,  illetve  a  határozatban
előírtak  nem  megfelelő  teljesítése  esetén  a  Ket.  127.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  végrehajtást
elrendelem, továbbá a Ket.  134.  § d) pontja szerint,  a 61.  §-ban meghatározott mértékű eljárási
bírság  kiszabásának  van  helye,  melynek  legkisebb  összege  ötezer  forint,  legmagasabb  összege
természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt
megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom  a  fgyelmét,  hogy  a  Vgtv.  32/A.  §  (1)  bekezdése  szerint,  aki  jogszabályban,  hatósági
határozatban  vagy  közvetlenül  alkalmazandó  közösségi  jogi  aktusban  szereplő  vízgazdálkodási
előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fzetni. A
bírság  összege  legfeljebb  1  000  000  forintg,  természetes  személy  esetében  300  000  forintg
terjedhet.

Jelen  határozat  vízikönyvi  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  a  23/1998.  (XI.6.)  KHVM.  rendelet
alapján intézkedem.

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és 2. mellékletének 2. 10. alpontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő

napon jogerőre emelkedik.

Szolnok, az elektronikus bélyegző szerinti napon.



Cím: 5000 Szolnok, József A. u. 14., 5000 Szolnok, Pf.: 110..
Telefon: +36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114
E-mail: jasz.ttkarsag@katved.gov.hu

Matuska Zoltán tű. ezredes, igazgató
          nevében és megbízásából

                                                                                                          Török Ádám
                                                                                               szolgálatvezető-helyetes

Készült: 8 példányban 
Egy példány: 7 lap / 14 old.
Kapják:

1. Irattár
2. Jászfelsőszentgyöry Község Önkormányzata (5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.) -  Hivatali kapu
3. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kf. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) - Cégkapu
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Vízpart krt 32.) – NOVA SZEÜSZ
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (5100 

Jászberény, Ady Endre út 34.) – NOVA SZEÜSZ
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) – NOVA SZEÜSZ
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyelet Osztály

(4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. II. em.) – NOVA SZEÜSZ
8. Vízikönyv 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36600/5957-17/2017.ált. 
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