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H I  R  D  E  T  M É  N  Y

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  vízügyi  és  vízvédelmi  hatóság,  a
Termelés-Logistic-Centrum  Kereskedelmi  Kft.  kérelmére  folytatott  eljárásban,  a  Litér
Kenderesi utca 1403/1 hrsz. alatti TLC csarnok csapadékvíz elvezető rendszer megépítéséhez
35700/5224-8/2019.  ált.  ügyiratszám  alatt  kiadott  vízjogi  létesítési  engedély  módosítása
tárgyában döntést hozott.

Az eljáró vízügyi hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 2.

Elérhetősége:

     Levélcím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

Telefon: 06 22 512-150

Központi e-mail cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu

Honlap cím: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00-12:00, szerda: 13:00-16:00

Az ügy száma: 35700/5762/2021.ált. 

Az ügy tárgya: A Litér, Kenderesi utca 1403/1 hrsz. alatti TLC csarnok csapadékvíz elvezető
rendszer  megépítéséhez  35700/5224-8/2019.ált.  ügyiratszám  alatt  kiadott  vízjogi  létesítési
engedély módosítása

Az ügy rövid leírása:

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  elsőfokú  vízügyi  és  vízvédelmi
hatóság a 35700/5224-8/2019.ált.  iktatószámú határozatával  a Termelés-Logistic-Centrum
Kereskedelmi Kft. részére vízjogi létesítési engedélyt adott a Litér Kenderesi út 1403/1 hrsz-
ú ingatlanra tervezett acélszerkezeti elemeket gyártó telephely – gyártó-csarnok, kazánház-
épület, irodaépület, üzemi utak, parkolók – csapadékvíz-gyűjtő, -kezelő, -tároló és -elvezető
létesítményeinek (továbbiakban: csapadékvíz rendszer)  megépítéséhez. A vízjogi létesítési
engedély  2021.  július  31.  napjáig  hatályos,  és  tekintettel  arra,  hogy  a  határnapig  a
csapadékvíz rendszer nem készül el, engedélyes a műszaki tartalom változatlanul hagyása
mellett a vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítását kérte.

Figyelemfelhívás: Az  engedélyezési  eljárásban  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről:

                                                                                                                                                                                             
Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben

Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/512-150
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
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Jelen  eljárás  az  egyes  gazdaságfejlesztési  célú  és  munkahelyteremtő  beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt  jelentőségű
üggyé  nyilvánításáról,  valamint  egyes  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozik.

Jelen  határozat  ellen  közigazgatási  úton  további  jogorvoslatnak  helye  nincs,  a  vitatott
közigazgatási  cselekmény  ellen  a  Veszprémi  Törvényszéknek  címzett  és  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül benyújtott kereseti
kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni.

Tárgyalás tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a  védiratban  kérheti.  Tárgyalás
tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonásától  vagy a perbeállítástól  számított
tizenöt  napon  belül  is  kérhető.  A  tárgyalás  tartása  iránti  kérelem  elmulasztása  miatt
igazolásnak nincs helye.

Fentiek  jogalapja  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
116. § (4) bekezdés e) pontja.  A  Veszprémi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdése,
valamint  a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete állapítja meg.

A  közigazgatási  perre  vonatkozó  speciális  szabályokat  a  nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt  jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ngt.) 7. § - 10. §-ai állapítják meg.

Az Ngt. 7. § (1) bekezdése alapján a perben a jogi képviselet kötelező.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, ha
nemzetközi  szerződésből  eredő  kötelezettség  alapján  törvény  vagy  nemzetközi  szerződés
eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője.

A polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése szerint az E-
ügyintézési  tv. alapján  elektronikus  úton  történő  kapcsolattartásra  kötelezett  minden
beadványt kizárólag elektronikusan – az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a
részére.

Kifüggesztés napja: 2021. 09.  

Levétel napja: 2021.

Székesfehérvár, elektronikus dátumbélyegző szerint

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató

Terjedelem: 2 oldal
Kapják: 1. FMKI szovivo@katved.gov.hu, (honlap)

2. Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
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A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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