
20J7 -04- 2 4

Magyar Energetikai és KÖz1D.ű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út p.• Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

érjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO _ 2017/2903-1 (2017)
Ügyintéző: dr. Sebián Attila
Tel: 459-7777
Fax: 459-7766
E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: határozat működési engedély kiadása iránti eljárásban

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52., a továbbiakban: Hivatal) a Gyulai Közüzemi Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szent László u.
16.) kérelmére indult működési engedélyezési eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a
továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 04-09-
003599, székhelye: 5700 Gyula, Szent László u. 16., a továbbiakban: Engedélyes) részére a
11-22752-1-001-00-03 hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű rendszerre vonatkozóan

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT
ad az alábbiak szerint:

1. Területi, tárgyi és időbeli hatály

Területi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály

Ellátási Víziközmű- Víziközmű- Felhasználói MEKH Működési

terület
szolgáltatási rendszer egyenérték azonosító kód

jogosultság időbeli
ágazat azonosítója hatálya

Kaszaper közműves Kaszaperi -IV 665 11-22752-1- 2029.04.30.ivóvízellátás 001-00-03

II. Rendelkezés az Engedélyes üzemeltetési szerződéseiről:

Az I. pontban foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan a Működési engedély alapját
képező üzemeltetési szerződést a Hivatal külön eljárás keretében, az 1764/2015. számú
határozatával- az 1.5., valamint 1.6. pontok kivételével- jóváhagyta.

A Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes víziközmű-szolgáltatását igénybe vevő felhasználók
számossága (felhasználói egyenértéke) a Hivatal által a jelen Működési engedély kiadásakor



megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)
37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

Ill. Jogok és kötelezettségek

1. Az Engedélyes a Hivatal által kiadott 4090/2016. számú Szolgáltatói engedély alapján a
Működési engedély 1. pontjában meghatározott víziközmű rendszer és ellátási terület
vonatkozásban jogosult víziközmű-szolgáltatói tevékenységét gyakorolni.

2. A Működési engedélyben foglaltak - a körülmények jelentős megváltozása esetében - az
Engedélyes kérelmére, valamint hivatalból, a Vksztv. és a végrehajtására kiadott
jogszabályok keretei között módosíthatók. A Hivatal a Működési engedélyt hivatalból is
módosíthatja.

3. Az Engedélyes köteles a Szolgáltatói engedély és a Működési engedély kiadásának
alapjául szolgáló feltétel eknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal -
adott Engedélyesre irányadó - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és
végrehajtani.

4. A Működési engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem
ruházhatók át.

5. Az Engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul értesíteni, amennyiben bármely, a
Szolgáltatói engedélyében vagy a Működési engedélyében foglalt feltételnek harminc
napot meghaladó időtartamon keresztül nem felel meg.

IV. Jogkövetkezmények a Működési engedély feltételeinek be nem tartása esetén

1. Amennyiben az Engedélyes a jogszabályban, a Szolgáltatói engedélyben és a Működési
engedélyben, a Hivatal más határozataiban, vagy az engedélyezési eljárás során
jóváhagyott szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a
jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

2. A IV.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes a
Működési engedélyében és a Hivatal más határozatai ban meghatározott
dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy
tartalommal nyújtja be aHivatalnak.

3. A Hivatal a Működési engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatj a.

Az eljárás során 325 ezer forint eljárási költség merült fel, melyet az Engedélyes megfizetett.

A határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető. A keresetlevelet jelen határozat
kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
címezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
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A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást
tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti ellenkérelmének
kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2015. július 8. napján érkezett, a Vksztv. 35. § és 37. § rendelkezéseire
tekintettel benyújtott működési engedély módosítása iránti kérelmére a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján közigazgatási hatósági eljárás indult a Hivatal előtt.

Kérelmében az Engedélyes 11 db új víziközmű-rendszerre vonatkozóan kérte működési
engedély kiadását. Kéreiméhez csatolta az alábbiakat:

a kérelem formanyomtatványt,
az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot,
nyilatkozatot a működési engedély módosításával kapcsolatos egyes érvényességi
feltételeknek történő megfelelőségről,
nyilatkozatot az egyes engedélyezési dokumentumok változatlanságáról,
egyes vízjogi üzemeltetési engedélyeket,
a víziközmű-rendszerek adatait,
egyéb szükséges mellékleteket.

A kérelem előzetes vizsgálata során szükségesség vált annak tisztázása, hogy az Engedélyes
rendelkezik-e valamennyi, a kérelemmel érintett víziközmű-rendszer vonatkozásában hatályos
vízjogi üzemeltetési engedéllyel, ezért a Hivatal VKEFFO_20l5/1129-5 (2015) szamu
végzésében 30 napos határidővel nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra hívta fel az
Engedélyest.

Az Engedélyes nyilatkozatában arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy nem rendelkezik valamennyi,
a kérelemmel érintett víziközmű-rendszer vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedéllyel,
ezért a hiányzó vízjogi üzemeltetési engedélyek benyújtására vonatkozóan a 6791/2/2015. és
1895/2/2016. számú beadványaiban kérte a teljesítési határidő további 90 nappal, majd a
4440/2/2016. számú beadványában további 120 nappal történő meghosszabbítását.

A Hivatal a fenti számú beadványokban foglalt kérelmek alapján a VKEFFO_2016/881-1
(2016), a VKEFFO_2016/881-3 (2016) és a VKEFFO_2016/881-6 (2016) számú végzéseiben
egyaránt további 90 nappal meghosszabbította a VKEFFO_2015/1129-5 (2015) számú
végzésével előírt 30 napos teljesítési határidőt.

Az Engedélyes a 7698/2/2016. számú, 2016. november 23-án kelt beadványában úgy
nyilatkozott, hogy az Újkígyósi-IV., Kondorosi-IV és a Gyulai-IV víziközmű-rendszerek
hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása továbbra is folyamatban van, a vízügyi
hatóság tájékoztatása alapján várhatóan december 31-ig kerülnek kiadásra, ezért a Hivatal a
VKEFFO_2017/451-1 (2017) számú végzésével ismételten felhívta a Szolgáltatót, hogy 2017.
január 16. napjáig nyújtsa be a hiányzó vízjogi üzemeltetési engedélyeket,
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A Hivatal a VKEFFO_2017/454-6 (2017) számú végzésével a tényállás tisztázása érdekében
nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a 139-2/2017. számú, 2017. január 5-én kelt beadványával megküldte a hiányzó
vízjogi üzemeltetési engedélyeket, valamint a 1149-2/2017. számú, 2017. január 31-én kelt
beadványával eleget tett a nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra történő felhívásban
foglaltaknak.

A Hivatal a kérelmet és mellékleteit, valamint az Engedélyes által benyújtott dokumentumokat
megvizsgálva az alábbiakat állapította meg.

Kéreimében az Engedélyes müködési engedély kiadását kérte a jelen határozat rendelkező
részének 1.pontjában foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan.

Az Engedélyes a víziközmű-rendszerek adatait ágazatonként részletes táblázatban adta meg, az
átadási pontok adatait külön táblázatban megküldte.

Az Engedélyes külön dokumentumban felsorolta a hibaelhárítást és szükségellátást szolgáló
biztonsági készletek részét jelentő eszközöket, gépeket, berendezés típusonként (aggregátorok,
csatornatisztító gépjárművek, szippantó autók, munkagépek, lajtoskocsik, hibaelhárító
gépkocsik stb.) csoportosítva őket. A biztonsági készletek tekintetében az Engedélyes leírta,
hogy a lehető leggyorsabb hibaelhárítás érdekében a biztonsági készletek nem a központi
raktárban, hanem a csoportoknál lévő kéziraktárakban találhatók, ahol az üzemeltetett hálózati
elemek, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai rendszerek függvényében rendelkeznek
megfelelő számú tartalék anyaggal.

Az üzemeltetési szabályzatokat az Engedélyes víziközmű-rendszerenként csatolta, melyek
tartalmi elemei megfelelőek. A működtető eszközök tekintetében kitöltötte a Hivatal
mintadokumentumát müködtetési részterületenként. Az ellátási területről több térképet is
küldött.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy az Engedélyes felhasználói egyenértéke megfelel a
Vksztv. 37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

Az Engedélyes, valamint Kaszaper Község Önkormányzata 2014. április 30. napján a
rendelkező rész 1. pontjában foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan bérleti-üzemeltetési
szerződést kötöttek közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvetés és -tisztítás
víziközmű-szolgáltatási ágazat vonatkozásában.

A Hivatal a Működési engedély alapját képező fenti üzemeltetési szerződést külön eljárás
keretében hagyta jóvá az 1.5., valamint 1.6. pontok kivételével.

A Hivatal összességében megállapította, hogya müködési engedély kiadásának feltételei az 1.
pontban szereplő víziközmű-rendszer vonatkozásában fennállnak.

A fentiek alapján a Hivatal jelen határozatával a rendelkező rész 1. pontjában foglalt
víziközmű-rendszerre vonatkozóan Működési engedélyt adott.
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A Hivatal rögzíti, hogy a Vksztv. módosítás ának 2016. július 4-i hatályba lépésékor
folyamatban lévő működési engedélyezési eljárásban érintett víziközmű-rendszerekre
vonatkozóan a működési engedélyt külön eljárások keretében adja ki.

A Hivatal rögzíti továbbá, hogy az Engedélyes a Hivatal által a 4090/2016. számú határozattal
kiadott Szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.

A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5812013. (II. 27.) Korm.
rendelet (Vhr.) rendelkezései alapján hívta fel a figyelmet.

A határozat a fent hivatkozottjogszabályokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1)
bekezdésén alapul. Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont de) alpontja alapján
kellett rendelkezni.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlés napján
jogerőre emelkedik.

A fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági
felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdése
biztosítja. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, a
keresetIevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) bekezdése határozza meg. A
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi Ill. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. §-a rendelkezik,

A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 43. § (7) bekezdése határozza meg.

A Hivatal jelen határozatot a Vksztv. 3. § (8) bekezdése alapján közzéteszi a honlapján. Az
ügyfél a jogerősítő záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a
Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés
i) pontja és az 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás
speciális szabályait a Vksztv. tartalmazza.

Budapest, 2017. április 12.

(1 pid. tértivevénnyel)

3./ Hivatal - Irattár
(1 pid. tértivevénnyel)
(2 pld.)
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Magyar Energetikai és KözInű-szabályozási Hivatal---
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51.• Tel.: +36 J 459 7777· www.mek h.hu

'érjűk; beadványában hivatkozzon űgyiratszámunkral

Ügyiratszám: VKEFFO _ 2017/2941-1 (2017)
Ügyintéző: dr. Sebián Attila
Tel: 459-7777
Fax: 459-7766
E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: határozat működési engedély kiadása iránti eljárásban

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52., a továbbiakban: Hivatal) a Gyulai Közüzemi Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szent László u.
16.) kérelmére indult működési engedélyezési eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a
továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 04-09-
003599, székhelye: 5700 Gyula, Szent László u. 16., a továbbiakban: Engedélyes) részére a
21-22752-1-001-00-01 hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű rendszerre vonatkozóan

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT

ad az alábbiak szerint:

1. Területi, tárgyi és időbeli hatály

Területi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály

Ellátási Víziközmű-szolgáltatási Víziközmű- Felhasználói MEKH Működési
rendszer azonosító jogosultság időbeliterület ágazat

azonosítója egyenérték kód hatálya

közműves 21-22752-1-Kaszaper szennyvízelvezetés és - Kaszaperi -SZV 597 001-00-01 2029.04.30.
tisztítás

II. Rendelkezés az Engedélyes üzemeltetési szerződéseiről:

Az 1. pontban foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan a Működési engedély alapját
képező üzemeltetési szerződést a Hivatal külön eljárás keretében, az 1764/2015. számú
határozatával- az 1.5., valamint 1.6. pontok kivételével- jóváhagyta.

A Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes víziközmű-szolgáltatását igénybe vevő felhasználók
számossága (felhasználói egyenértéke) a Hivatal által a jelen Működési engedély kiadásakor



megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)
37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

Ill. Jogok és kötelezettségek

1. Az Engedélyes a Hivatal által kiadott 409012016. számú Szolgáltatói engedély alapján a
Működési engedély 1. pontjában meghatározott víziközmű rendszer és ellátási terület
vonatkozásban jogosult víziközmű-szolgáltatói tevékenységét gyakorolni.

2. A Működési engedélyben foglaltak - a körülmények jelentős megváltozása esetében - az
Engedélyes kérelmére, valamint hivatalból, a Vksztv. és a végrehajtására kiadott
jogszabályok keretei között módosíthatók. A Hivatal a Működési engedélyt hivatalból is
módosíthatja.

3. Az Engedélyes köteles a Szolgáltatói engedély és a Működési engedély kiadásának
alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal -
adott Engedélyesre irányadó - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és
végrehajtani.

4. A Működési engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem
ruházhatók át.

5. Az Engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul értesíteni, amennyiben bármely, a
Szolgáltatói engedélyében vagy a Működési engedélyében foglalt feltételnek harminc
napot meghaladó időtartamon keresztül nem felel meg.

IV. Jogkövetkezmények a Működési engedély feltételeinek be nem tartása esetén

1. Amennyiben az Engedélyes a jogszabályban, a Szolgáltatói engedélyben és a Működési
engedélyben, a Hivatal más határozataiban, vagy az engedélyezési eljárás során
jóváhagyott szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a
jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

2. A IV.l. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes a
Működési engedélyében és a Hivatal más határozataiban meghatározott
dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy
tartalommal nyújtja be aHivatalnak.

3. A Hivatal a Működési engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatj a.

Az eljárás során 325 ezer forint eljárási költség merűlt fel, melyet az Engedélyes megfizetett.

A határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető. A keresetlevelet jelen határozat
kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
címezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
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A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást
tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti ellenkérelmének
kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2015. július 8. napján érkezett, a Vksztv. 35. § és 37. § rendelkezéseire
tekintettel benyújtott müködési engedély módosítása iránti kérelmére a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján közigazgatási hatósági eljárás indult a Hivatal előtt.

Kéreimében az Engedélyes 11 db új víziközmű-rendszerre vonatkozóan kérte müködési
engedély kiadását. Kére1méhez csatolta az alábbiakat:

a kérelem formanyomtatványt,
az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot,
nyilatkozatot a működési engedély módosításával kapcsolatos egyes érvényességi
feltételeknek történő megfelelőségről,
nyilatkozatot az egyes engedélyezési dokumentumok változatlanságáról,
egyes vízjogi üzemeltetési engedélyeket,
a víziközmű-rendszerek adatait,
egyéb szükséges mellékleteket.

A kérelem előzetes vizsgálata során szükségesség vált annak tisztázása, hogy az Engedélyes
rendelkezik-e valamennyi, a kérelemmel érintett víziközmű-rendszer vonatkozásában hatályos
vízjogi üzemeltetési engedéllyel, ezért a Hivatal VKEFFO_2015/1129-5 (2015) szamu
végzésében 30 napos határidővel nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra hívta fel az
Engedél yest.

Az Engedélyes nyilatkozatában arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy nem rendelkezik valamennyi,
a kérelemmel érintett víziközmű-rendszer vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedéllyel,
ezért a hiányzó vízjogi üzemeltetési engedélyek benyújtására vonatkozóan a 6791/2/2015. és
1895/2/2016. számú beadványaiban kérte a teljesítési határidő további 90 nappal, majd a
4440/2/2016. számú beadványában további 120 nappal történő meghosszabbítását.

A Hivatal a fenti számú beadványokban foglalt kérelmek alapján a VKEFFO_2016/881-1
(2016), a VKEFFO_2016/881-3 (2016) és a VKEFFO_2016/881-6 (2016) számú végzéseiben
egyaránt további 90 nappal meghosszabbította a VKEFFO 2015/1129-5 (2015) számú
végzésével elő írt 30 napos teljesítési határidőt.

Az Engedélyes a 7698/2/2016. számú, 2016. november 23-án kelt beadványában úgy
nyilatkozott, hogy az Újkígyósi-IV., Kondorosi-IV és a Gyulai-IV víziközmű-rendszerek
hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása továbbra is folyamatban van, a vízügyi
hatóság tájékoztatása alapján várható an december 31-ig kerülnek kiadásra, ezért a Hivatal a
VKEFFO _2017/451-1 (2017) számú végzésével ismételten felhívta a Szolgáltatót, hogy 2017.
január 16. napjáig nyújtsa be a hiányzó vízjogi üzemeltetési engedélyeket,
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A Hivatal a VKEFFO_2017/454-6 (2017) számú végzésével a tényállás tisztázása érdekében
nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a 139-2/2017. számú, 2017. január 5-én kelt beadványával megküldte a hiányzó
vízjogi üzemeltetési engedélyeket, valamint a 1149-212017. számú, 2017. január 31-én kelt
beadványával eleget tett a nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra történő felhívásban
foglaltaknak.

A Hivatal a kérelmet és mellékleteit, valamint az Engedélyes által benyújtott dokumentumokat
megvizsgálva az alábbiakat állapította meg.

Kérelmében az Engedélyes működési engedély kiadását kérte a jelen határozat rendelkező
részének 1.pontjában foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan.

Az Engedélyes a víziközmű-rendszerek adatait ágazatonként részletes táblázatban adta meg, az
átadási pontok adatait külön táblázatban megküldte.

Az Engedélyes külön dokumentumban felsorolta a hibaelhárítást és szükségellátást szolgáló
biztonsági készletek részét jelentő eszközöket, gépeket, berendezés típusonként (aggregátorok,
csatornatisztító gépjárművek, szippantó autók, munkagépek, lajtoskocsik, hibaelhárító
gépkocsik stb.) csoportosítva őket. A biztonsági készletek tekintetében az Engedélyes leírta,
hogya lehető leggyorsabb hibaelhárítás érdekében a biztonsági készletek nem a központi
raktárban, hanem a csoportoknál lévő kéziraktárakban találhatók, ahol az üzemeltetett hálózati
elemek, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai rendszerek függvényében rendelkeznek
megfelelő számú tartalék anyaggal.

Az üzemeltetési szabályzatokat az Engedélyes víziközmű-rendszerenként csatolta, melyek
tartalmi elemei megfelelőek. A működtető eszközök tekintetében kitöltötte a Hivatal
mintadokumentumát működtetési részterületenként. Az ellátási területről több térképet is
küldött.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy az Engedélyes felhasználói egyenértéke megfelel a
Vksztv. 37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

Az Engedélyes, valamint Kaszaper Község Önkormányzata 2014. április 30. napján a
rendelkező rész 1. pontjában foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan bérleti-üzemeltetési
szerződést kötöttek közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvetés és -tisztítás
víziközmű-szolgáltatási ágazat vonatkozásában.

A Hivatal a Működési engedély alapját képező fenti üzemeltetési szerződést külön eljárás
keretében hagyta jóvá az LS., valamint L6. pontok kivételével.

A Hivatal összességében megállapította, hogy a működési engedély kiadásának feltételei az 1.
pontban szereplő víziközmű-rendszer vonatkozásában fennállnak.

A fentiek alapján a Hivatal jelen határozatával a rendelkező rész I. pontjában foglalt
víziközmű-rendszerre vonatkozóan Működési engedélyt adott.
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A Hivatal rögzíti, hogy a Vksztv. módosításának 2016. július 4-i hatályba lépésékor
folyamatban lévő működési engedélyezési eljárásban érintett víziközmű-rendszerekre
vonatkozóan a működési engedélyt külön eljárások keretében adja ki.

A Hivatal rögzíti továbbá, hogy az Engedélyes a Hivatal által a 4090/2016. számú határozattal
kiadott Szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.

A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet (Vhr.) rendelkezései alapján hívta fel a figyelmet.

A határozat a fent hivatkozottjogszabályokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1)
bekezdésén alapul. Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont de) alpontja alapján
kellett rendelkezni.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlés napján
jogerőre emelkedik.

A fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági
felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdése
biztosítja. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, a
keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) bekezdése határozza meg. A
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi Ill. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. §-a rendelkezik,

A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 43. § (7) bekezdése határozza meg.

A Hivatal jelen határozatot a Vksztv. 3. § (8) bekezdése alapján közzéteszi a honlapján. Az
ügyfél a jogerősítő záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet.

5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
3./ Hivatal- Irattár

(1 pId. tértivevénnye1)
(2 pld.)
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