Veszprémi Járási HivatalA

KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál (továbbiakban:
Veszprémi Járási Hivatal) a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7., KÜJ: 100173989, KSH:
11226002-3600-114-14, továbbiakban: Zrt.) kérelmére indult, Felsőörs-Lovas
összekötő vízvezeték létesítés előzetes vizsgálati eljárást lezáró VE-09Z/0352219/2017. ügyiratszámú döntést a másodfokú eljárást lefolytató Pest Megyei
Kormányhivatal
PE-KTF/5867-9/2017.
számú
határozatában
(továbbiakban:
Határozat) megsemmisítette, figyelemmel az általa feltárt természetvédelmi szempontú
hiányosságokra. A tárgyi eljárás VE-09Z/00510/2018. ügyiratszámon van folyamatban.
A felmerült hiányosság teljesítése iránti, a Veszprémi Járási Hivatal által a Zrt. részére
megküldött hiánypótlási felhívásra a Zrt. megküldte a megbízásából összeállított „A
Felsőörs-Lovas Összekötő Vízvezeték Létesítéséhez Készült Előzetes Környezeti
Tanulmány Kiegészítése” c. dokumentumot (továbbiakban: Dokumentáció).
A kérelmezett Felsőörs-Lovas összekötő vízvezeték létesítése a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. melléklet 79. a) pont
hatálya alá tartozó tevékenység.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdései értelmében a Veszprémi
Járási Hivatal Vezetőjének hatáskörében eljárva az alábbi kőzleményt adom ki:
Az eljáró hatóság megnevezése:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
Székhelye: 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Elérhetősége: Levélcím: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: 06-88-885-900, telefax: 06-88-550-848,
E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346009700
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Környezetvédelmi Osztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36. Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1307
telefon: 88/885-900, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
k:\dokutar\hirdetmeny\kozzetetelrevar\510-03-18\510-03-18-h1.doc

-2Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 800 - 1600 Péntek: 800 - 1200
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!
Ügyiratszám: VE-09Z/00510/2018.
Az eljáró ügyintéző neve: Stéger Ferenc
Az eljárás megindításának napja: 2015. május 22.
Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap
Az ügy tárgya: Felsőörs-Lovas összekötő vízvezeték létesítésére vonatkozó előzetes
vizsgálat.
Az ügy rövid ismertetése: A Zrt. az Alsóörsi vízmű és a Felsőörsi vízmű között
összekötő ivóvízvezeték létesítését tervezi. A tervezett ivóvízvezeték nyomvonal érinti
a 082 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan területét, mely az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM
rendelet alapján a Balatonfüredi-erdő elnevezésű (HUBF20034) kódjelű kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület, valamint a Nemzeti Ökológiai
Hálózat magterület besorolású terület része.
A tervezett tevékenység vélelmezett hatásterületének kiterjedése: Felsőörs 082, 083
hrsz-ú ingatlanok.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat a Ket. 33. § (3) bekezdése
tartalmazza, melyek az alábbiak:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy
más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére
irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
j) a szakértői vélemény elkészítésének 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.
l) hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de
legfeljebb nyolc nap.
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A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya a Balatonalmádi Közös
Önkormányzati Hivatal, Felsőörsi Kirendeltség Jegyzőjénél, valamint előzetes
egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál tekinthető meg, illetve érhető el
elektronikus formában. A Veszprémi Járási Hivatal gondoskodott a dokumentáció és
mellékletei honlapján történő közzétételéről.
Az érintett nyilvánosság a kérelem tartalmára vonatkozóan a közleményem
megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Veszprémi Járási Hivatalnál,
továbbá Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Felsőörsi Kirendeltség
Jegyzőjénél írásbeli észrevételt tehet.
Az eljáró hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.
A tájékoztatás módja:
A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy,
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos
érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági
nyilvántartás adatot tartalmaz.
A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak
vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban
meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra
vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli
jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek,
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére
vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.
A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket,
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére
vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a
nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek
képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a
hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti
meg.
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban
szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés
érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az
adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdése szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével a
értesítem.
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bírósági végzésének a Veszprémi Járási Hivatal részére történő benyújtásával
igazolhatja.
A hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1) bekezdése
és a 28/D.§ szabályozza, eszerint a hatóság:
„A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt:
írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a
továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban
résztvevőkkel.
Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentős számú
ügyfelet érint, akkor – az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az eljárás
során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – a hatóság az ügyféllel
hirdetményi úton tarthat kapcsolatot.
Az ügyfél kérelmére a hatóság az írásbeli kapcsolattartás egyéb formájának
alkalmazásával közli az ügyféllel a döntését.
Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárás
megindításakor. Törvény vagy kormányrendelet ennél több ügyfél érintettségéhez is
kötheti a hirdetményi kapcsolattartás előírását.”
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás
során nyilatkozatot tegyen.
Az ügyfél – Stéger Ferenc ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben –
az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az
iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot
kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.
A Veszprémi Járási Hivatal Hivatal által hozható döntések:
a) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit;
b) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a
tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb
engedélyek birtokában kezdhető meg;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró
ok merült fel,
-

ennek tényét rögzíti és – a következő bekezdésben foglaltak kivételével –
megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására
engedély nem adható,

-

ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs
összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett
tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem
benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a
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döntéséig meg kell szüntetni.
A közlemény közzétételének időpontja: 2018. január 19.
Veszprém, 2018. január 17.
Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Bognár József s.k.
osztályvezető

