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monitoring lotak vízjogi üzemeltetési
engedélyének módosítása

Ü. i.: Dr. Szatmári Boglárka
Tel.: 561501-900 (20064 mellék)
E-maiI: iasz.titkarsae@katved.eov.hu
Vksz: T17618

HATÁno ZAT

1.1 A Ttsza Park Kft. (5435 Martflí, Gesztenye sor 1.) részere 312-312011 iktatószámon
kiadott T17618 vksz-ú Maítfrí, Ipartelep 716153,]16154, és71611,5hrsz alatti területeken lévő
monitoring rendszerre (M12 és M13 jelű kutak) vonatkozó vizjogi üzemeltetési engedélyt -
egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - kérelemre

módosítom

az alábbiak szerint:

Az engedélyt meghosszabbítom: 2020. december 31. napjáig.

Vízügyi felügyeleti kategória: IY.

Egyéb jeilemző adatokat az engedély alapját és mellékletét kepező tervdokumentáció
taríalmazza.

3.1 E vizjogi üzemeltetési engedéIy 2020. december 31. napjáig hatályos. Az engedély
hatáIyának meghosszabbítása - előbbi időpont lqárta előtt - a vizjogy engedélyezési
eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 1811996. (VI. 13.) KHVM
rendeletben (a továbbiakban: 1811996. (VI: 13.) KHVM rendelet) előírt mellékletek
csatolásáva1 kérhető.

4./ Előírások:

Eneedél]/es köteles:

- az I. pontban engedéIyezett vízl|étesítmények rendeltetésszeríi hasznáIatát, és ezen
engedély szerinti üzemeltetését biztosítani.

- tudomásul venni, hogy az engedélyezett vizllétesítmények minden változtatása, illetve
bővítése csak az I. fokú vízúgy hatóság engedélyével hajtható végre.

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
500a Szolnok, Boldog Sándor István krt.4. Tel:56/501-900
Hétfő, szerda 9 : 00- l 2 : 00, I 4 : 00- 1 6 : 00 ; P éntek 9 : 00- I 2 : 00



az engedéIyezett vízilétesítményekke1 kapcsolatosan
váItozást 8 napon belül hatóságunknak bejeienteni.
az esetleges szelrnyeződések vízadó rétegbe történő
kutak megfelelő lezátásárőI, valamint a kutak

megállapított adatokat minden

lejutása elleni védelem érdekében a
és védőterületeik állagmegóvásáről

gondoskodni.
- a talajvizfigye\ő kutakból évente 1 alkalommal a következő komponensekre keli

vizsgálatokatvégeznt pH, elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nittát, szulfát,
klorid, nátrium, foszfát, TpH, BTEX, króm, króm (VI), kobalt, nikkel, réz, cink, arzén,

molibdén, szelén, kadmium, ón, bárium, htgany, óiom, bór, ezüst, aceton, etilacetát,

metiletilketon.
- A vízmintavétellel egyidejűleg mérni és rőgziteni kell a kutak vizszintjét is.
- A mintavétel és a minták analitikai vizsgáIata során a felszín alatti vizszennyezésse1

szembeni védelméhez szükséges hatírértékekről és a szennyezések mérésérŐl szÓlÓ
612009. GV. I4.) KvVM-EüM-FVM egyirttes rendelet 4. szétmű mellékletét kell
figyelembe venni.

- A mintavételt, és a minták bevizsgálását csak akkreditált szeméIylszewezet (laboratórium)

végezheti.
- A környezethasznáIati monitorozást végző köteles a tárgyévet követő ianuár 31-ie

elektronikusan, ügfélkapun keresztül benyújtani az OKIR (Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszer) FAVI információs alrendszerébe, a felszín alattivíz és a foldtani
kőzeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVD adatszolgá|tatáséről szŐ7Ő

I8l2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a, és e rendelet ]. sz. melléklete szerinti

,,Monitoring információs rendszer, kömyezethasznáIati monitoring" megnevezésű

adatlapot (FAVI-MIR-K).
- A kitöltött adatlapokat minden esetben elektronikus úton, üryfélkapun keresztti|kell az

I. fokri vízügyi hatóságnak megküldeni. Az említett adatlapcsomagok a kÖvetkező

weboldalról tölthetők le: http://web.okir.hu/hu/urlapok.
- Az üzemoltetés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékviz, és-a felszín atratti-víz ne

szennyeződhessen.
- Tilos a felszín alatti vizekbe bármilyen halmazáIlapotu, vízszetnyezést okoző anyagot

juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).
- Yízszennyezéssel jarő bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be ke11 jelenteni

Hatósá_gunknak.
- A KöTIVIZIG Kp-2818_003/2015. tktatőszímű 2015. november 26,án kelt

vagyonkez elői hozzájárulásáb an fo glaltakat betartani.

4.1l Közép-Tisza_vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi FelÜgyelőség
JN/KTF/Q4449-0212015. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hatáskÖr hiinyát
áIlapította me g, e gyi d ej ű1 e g s z akható s á gí elj ár ás át m e g s zünt ette,

A fenti előírások önkéntes teljesítésének elmaiadása esetén eljfuási bírság kiszabásának van

helye.
Aki jogszab áIybarl, hatósági határozatbarl vagy kőzvetlenü1 alkalmazandó közösség joei
aktusban szereplő vízgazdáIkodási előírást megszeg, a jogsértő magatulás súlyéú:roz Ígazodő

v ízgazdáIkodási bírs ágot köteles fizetn|

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 5.600,- Ft, melYet

Engedélyes megfizetett.

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

Katasztrófavédelmi Fől,gazgatősághoz címzett, de a Jász-Nagykun-Szolnok MegYei

Katasztrófavédelmi lgazgatősághoz 3 példanyban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikaiháttét hiánya miatt

nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 2.800,- Ft, amit a hatóság MagYar
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/ Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000 számtű előirányzat-felhasználási
szémlájára átutalási megbízással vagy postai úton készp énz-átüta|ási megbízással (csekk) kell
megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hívatkozzon a fellebbezett
döntés 1ktatőszámára, a hatósági eljárás térgyára, valamint kérem felttintetni abefizető nevét
és címét.

INDOKOLÁS

Engedélyes e határozat 2.1 pontjában ieírt vízilétesítmóny üzemeltetéséhez érkezett
beadványában vízjogs üzemeltetési engedély módosításítra írányuló kérelmet nyújtott be
Hatóságunkhoz.

A kérelmet és mellékleteit a 1811996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai és a I3l20I5.
(IlI. 31.) BM rendeletben foglaltak szerint ellenőriztem.

Tekintettel arra, hogy a kérelem hiányos, a Hatóság a 3660014468-3120|5. Lktatőszámu
végzésében hiánypótlásra hívta fel Engedélyest, aki a felhívásban foglalt kötelezettségének
eleget tett.

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természefvédelmi Felügyelőség szakhatósági
állásfoglalását a következőkkel indokolta:

,,A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatősá,g (5000 Szolnok, Pf.:110.),
a Tisza Park Kft. (5435 Martfií, Gesztenye sor 1. sz.) T17618 vksz-ú vízjogy üzemeltetési
engedély meghosszabbítása targyú, 3660014468-1,12015, ált. számű megkeresésével
szakhatósági állásfoglalást kért a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi F őosztályátől.

A Ket. 45lA. § (2) bekezdése szerint: ,,A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően
haladéktalanu1, ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására." A Ket.
45lA, § (3) bekezdése alapján: ,,Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a
megkeresés megérkezésétől szátmitott nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszün-
teti a szakhatósági ellárást."

A létesítmények nem szerepelnek a72ll996, (V.22.) Korm. Rendelet 2, számú mellékletében,
továbbá a kérelemmel érintett ingatlanok belterületi elhelyezkedésűek, a hatályos
jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nern
szerepelnek a l4l20l0. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es
területek, továbbá nem lartoznak barlang védőövezetébe, ezert a 22312014, (IX. 4.)
Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontjában szereplő bevonási feltételek nem
teljesülnek. 

,

A 3660014468-112015. számű megkereséssel kapcsolatban a hatáskörömhiányát állapítottam
meg, ezett szakható s ági elj árásomat me gszüntettem.

Lz a|ábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:
. Az üzemeltetésből keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokra a2012. évi

CLXXXV. Törvény ( továbbiakban Ht.) rendelkezéseoit és végrehajtásara kaidott
rendeletek előirásait be kell l'artant. A hulladékok jebygzékét a72l20I3, (YIJI.27.)
VM rendel et tarla|mazza.

. Az üzemeltetés során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a foldtani közeg
ne szennyeződhessen, A 21912004. (VII.21.) Kormányrendelet és a 612009.
(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet foldtani közeg védelmére vonatkozó
előírásait be kell tartani.

. Környezetszernyezéssel járő bármllyen rendkívüli eseményt haladktalanul be kell



\j elenteni Hatóságunknak is.

A hatóságunk hatáskörét és illetékességét a 7Il20I5.(XI. 307.) Korm. rendelet szabáIyozza;'

2014. szeptember 10-tő1 a vízigyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelölésérőI szőlő 22312014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a

továbbiakban 22312014. (IX. 4.) Korm. rendelet) alapján avizűgyi és vízvédelmi hatósági és

szakhatósági feladatokat az illetékes katasztrófavédelmi igazgatőság látja el, ezért jelen
határozatomat, mint a Közep-Tisza-vidéki Yízugyi Hatóság, és a vízvédelmi hatósági és

szakhatósági feladat- és hatáskörök tekintetében a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

T ermészetvédelmi F elügyel ő ség j o gutódj a hoztam meg.

A benyújtott kérelemből és az engedélyezési eljárás anyagábőI megállapítottam, hogy a

vízilétesítmény megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a

továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak, ezért üzemeltetését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja,
a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint avízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
1211996. (Y.22,) Korm. rendelet (a továbbiakban: 7211996. (Y.22.) Korm. rendelet)
előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély időbeli hatályáről a 72lt996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján
rendelkeztem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét avízügy és avimédelmi hatósági eljarások igazgatási
szolgáltatási díjairól szőIő 1312015. (III. 3 1 .) BM rendelet (a továbbiakb an: I3l20l5. (III. 3 1.)

BM rendelet) 1. mellókletének 2.9.|.;6. és 13. pontja alapjén állapítottam meg. Az igazgatási
szolgáItatási díj at Engedélyes megfi zette.

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

A fellebbezési eljárás díjánakmértékét a13l20I5. (1II.27.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése
írja elő.

Az ügyintézésre nyitva áIlő hatáidő a ]2l1996. (Y. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése
szerint 2 hőnap, Tájékoztatom, hogy a Hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül
hozta meg döntését.
Titlékoztatom, hogy azigyintézési határidőbe nem számit bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján:
c) a hiánypőtlásra, illetve a tényállás tisztígásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatőságeljárásának időtartatrla, '

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

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a

hatélrozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127 . § (2) bekezdése alapján a

végrehajtást elrendelem,továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meglatározott
mérlékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezet forint,
legmagasabb összege természetes személy esetén ötszéuezer forint, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeí esetén egymillió forint. Az ellírási bírság egy
eljárásban, lgyanazonkötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabhatÓ.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatősáp, mint vízügyi hatóság
hatáskörét a 22312014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1)
bekezdése és a1211996. (Y.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékessógét a22312014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletónek 2,I0. alpontja állapitjameg,

Jelen döntés - fellebb ezés hiányában, hilön értesítós nélktil - a fellebb ezési hatírtdő leteltét
követő napon jogerőre emelkedik.

Szolnok, 2015. december 21.

Matuska Zoltán tű. ezredes, igazgatő
sából:

Készült: 5 pld-ban, 1 pld,3 lap
Posttuva,.

Kapják:
1. Irattar
2. Tisza Park Kft. (5435 Martfii, Gesáenye sor l.) + tértivevény
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormánylrivatal Kömyezetvédel-rni és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolrrok, Boldog Sándor István
k1.4.) + kiilső átadókönyv
4. KOTIVZIG (5000 Szolnok, Boldog Sándor István kl. 4.) + kiilső átadókönyv
5. Vízikönyv


