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HATÁROZAT

Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1., adószáma: 15725321-
2-04)  részére  vízjogi  létesítési  engedélyt  adok arra,  hogy  a  Berpromer  Kft.  (5600
Békéscsaba, Penza ltp. 22. A I. 4.) által 2018. március hóban készített (5/2018. számú) – a
vízügyi hatóság által felülvizsgálat – dokumentációban és e határozatban foglaltak alapján a
Dévaványa,  Kisújszállási  úti  ivóvízvezeték  fejlesztés  keretében  tervezett
vízilétesítményeket megépítse.

I.

A megépíteni engedélyezett vízilétesítmények fontosabb műszaki paraméterei:

I.1. Vízellátás

A tervezett beruházás célja: Dévaványa, Kisújszállási út (01634/12 hrsz.) alatti ingatlan –
volt téglagyár – fejlesztéséhez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése.

A tervezett ipari terület ivóvíz ellátása a települési ivóvíz hálózatról történik. 

A tervezett  vezeték az „1” számú csomópontban csatlakozik a meglévő ivóvízvezetékre.
(Rajz száma: M-2)

Bekötés cserék száma: 11 db
Átépítendő bekötés: 1 db
Új bekötés: 1 db

I.1.1.       A vízilétesítmények által érintett ingatlanok:  

____________________________________________________________________________________________
Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9., 5602 Pf.: 60

Telefon: +36(66) 549-470 Fax: +36(66) 441-628
E-mail: bekes.tikaasaag@kaived.aov.hu



Település Ingatlan (hrsz.) Tulajdonos/Kezelő
Dévaványa 1225 (kivett országos 

közút)
Magyar Állam / Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.

Dévaványa 01292 (kivett országos 
közút)

Magyar Állam / Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.

I.1.2. Megépítésre kerülő új vezeték

Jele hossza (fm) kialakítása
V-1/1 166,8 PE100 SDR17 110*6,6

V-2 (tűzcsap leágazás) 17 PE100 SDR17
Védőcső EN 10220 acélcső

I.1.3. Átépítésre kerülő vezeték

Jele hossza (fm) kialakítása
V-1 348,2 PE100 SDR17 110*6,6

Párhuzamos vezetés a 4205. számú közút 24+488 – 28+003 szelvényében (V-
1, V-1/1 0+000 – 0+505 Rajzszám: M-2)
Közútkeresztezés  a  4205.  számú  közút  27+676,  27+965,  27+803,  27+822,  27+948
szelvényében

Az engedélyezett  vízilétesítmények további műszaki adatait  a Berpromer Kft. által  2018.
március hóban készített (5/2018. számú) tervdokumentáció tartalmazza.

I.2. Vízügyi objektum azonosító (VOR)

VOR Objektum név Objektum típus
AHE122 Dévaványa Kisújszállási úti 

ivóvízvezeték fejlesztése
települési elosztóhálózat

II.

A létesítéssel kapcsolatos előírások:

1. A vízilétesítmények a tervekben foglaltak szerint épülhetnek.

2. A vezetékek, valamint a kapcsolódó műtárgyak építését csak az érvényes közműkezelői
nyilatkozatok alapján lehet elvégezni.

3. A kivitelezés során a meglévő és üzemelő csapadékvíz elvezető csatornahálózatban és az
útburkolatokban keletkező károkat az eredeti  állapot  szerint  haladéktalanul  helyre kell
állítani.

4. Párhuzamosan haladó vízvezetékek esetén az alábbi védőtávolságokat kell betartani:



 Ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint a vízcső, vagy ha mélyebben fekszik,
de a vízvezeték talajvízben van, vagy annak közelében van, akkor a védősáv szélessége
a  vízcső  mindkét  oldalán  vízszintes  irányban  mért  1-1  m;  2  m-nél  kisebb
tengelytávolságú  két  vezeték  esetében  a  megfelelő  állékonyságú  szennyvízcsatornát
kell alkalmazni.

 Ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a vízcső száraz talajban
van, akkor a védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán mért vízszintes irányban mért
0,5-0,5 m.

 Nyomás alatti  szennyvízcsatornacső esetében a védősáv szélessége a vízcső mindkét
oldalán vízszintes irányban 2-2 m.

5. A  tervezett  létesítmények  kivitelezése  más  létesítmény,  építmény,  közmű  funkcióját,
állagát nem befolyásolhatja, illetve veszélyeztetheti.

6. A vezetékek,  valamint  a  kapcsolódó  műtárgyak  építését  csak  érvényes  közműkezelői
nyilatkozatok alapján lehet elvégezni.

7. A kivitelezés során a meglévő és üzemelő csapadékvíz elvezető csatornahálózaban és az
útburkolatokban,  járdában,  kerékpárútban  keletkező  károkat  az  eredeti  állapot  szerint
haladéktalanul helyre kell állítani.

8. Az  ivóvízvezeték  fertőtlenítése  és  mosatása  során  a  felhasznált  víz  mennyisége  nem
haladhatja  meg  a  technológiailag  feltétlen  szükséges  mennyiséget.  Az  elfolyó  víz
minősége aktív klór vonatkozásában feleljen meg 2 mg/l határértéknek.

9. A  csapadékvíz  elvezető  csatornába  a  munkaárok  víztelenítéséből  származó  víz  csak
tiszta, hordalékmentes állapotban vezethető be.

10. A  tervezett  tevékenység  környezetszennyezést  és  károsítást  kizáró  módon  folytatható
úgy, hogy az ne okozza a felszíni és felszín alatti vizek állapotának romlását.

11. Az építési munkák befejezése után a területet rendezni kell.

12. Külterületen fektetett vezetékek nyomvonalát jól látható módon, tájba illően kell jelölni.

13. A  vízilétesítmények  építése  során  észlelt,  vízszennyezéssel  járó  eseményt,  havária
helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul
be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

14. Az  Égáz-Dégáz  Földgázelosztó  Zrt.  F7157-33564-2/2017.  iktatószámú
közműnyilatkozatában foglaltak betartandók.

15. Be  kell  tartani  az  E.ON  Hálózati  Elosztó  Kft.  22449727  levélazonosítóval  ellátott
közműkezelői hozzájárulását.

16. Be  kell  tartani  az  Alföldvíz  Zrt.  ARV/28-30/2018.  iktatószámú  üzemeltetői
nyilatkozatában foglaltakat.

17. Be kell tartani az Alföldvíz Zrt. ARV/27-2155/2017. iktatószámú közműnyilatkozatában
foglaltakat.

18. Be kell tartani a 145502007 számú – az Invitel Zrt. - a (e-közmű) közműnyilatkozatban
foglaltakat.

19. A megépített vízvezetéken bekötést csak a sikeres nyomáspróba megtörténte és a negatív
vízminta  rendelkezésre  állása  esetén,  a  műszaki  átadás-átvételt  követően  szabad
létesíteni.



III.

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi  Főosztály  BE-02/20/43272-002/2018.  iktatószám  alatt  az  alábbi
feltételekkel járult hozzá a vízjogi létesítési engedély kiadásához:

„•  Minden betemetésre kerülő munkaárok és gödör esetében a betemetés előtt gondoskodni
kell a kimászni nem tudó álltok (kétéltűek, hüllők, kis emlősök) kimenekítéséről.

• A tervezett ivóvízvezeték 0+515 fm végszelvényétől északra lévő Natura 2000 területeken
nem alakítható  ki  törmelék,  építési  anyagok és  eszközök  tárolására  használt  lerakat  vagy
depónia.”

Állásfoglalásában a következő megállapítást tette:
„Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.29.) Kormány rendelet  (továbbiakban: Szakhat.  rendelet)  1. melléklet
16.  vízügyi  és  vízvédelmi  ügyek  9.  pontja  alapján  a  környezeti  hatások  jelentőségének
vizsgálata  során  megállapítottam,  hogy  az  ivóvízvezeték  létesítése  és  üzemeltetése  során
hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság- védelem, zaj és rezgés elleni védelem, földtani közeg
védelme, természetvédelem szempontjából nem feltételezhetőek jelentős környezeti hatások,
ezért – hatáskörömbe tartozó szakkérdések szempontjából – környezeti hatásvizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges.”

IV. 

A  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  BEK-572/2/2018.  iktatószámú  közútkezelői
hozzájáruló  nyilatkozatában  az  alábbi  feltételekkel  járult  hozzá  a  vízjogi  létesítési
engedély kiadásához. 

„Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. ) továbbiakban, mint
jogosult - részére közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k): RPROMER Mémöki és Szolgáltató Kft. ( 5600 Békéscsaba, Penza 22.A 1.4. )
tervszám(ok): M-2; M-7 
Munkaszám: 5/2018 

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

1.1. Megnevezés: Hozzájárulás Dévaványa, Kisújszállási út (01634/12 hrsz.) ivóvízvezeték
fejlesztéséhez (4205 j. Kisújszállás - Körösladány összekötö út 27+488 28+003 km sz.)

1.2. A  közút  területén  végzendő  építési  munkákhoz,  annak  tervezett  megkezdését
megelőzően  legalább  5  nappal  munkavégzési  engedélyt  kell  kérni  az  alábbi  szervezeti
egységünktől: Békés megyei ig. 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9., tel:+36-66-819-370,
fax:  +36-66-819-379.  Ennek hiányában  ideiglenes  forgalomkorlátozás  bevezetése  és  az
építési munka megkezdése tilos!



1.3. Tájékoztatjuk,  hogy  a  közút  nem  közlekedési  célú  igénybevételéért  a  közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. A
díj  mértékét  a  közutak  igazgatásáról  szóló  19/1994.  (V.31.)  KHVM rendelet  4.  számú
melléklete szabályozza. A díj számításánál minden megkezdett nap egész napnak számít!

1.4. A  megállapított  díj(ak)at  a  munkavégzési  engedély  kiadását  megelőzően  kell
Társaságunk számára befizetni.

1.5. A díjbefizetést  Társaságunk  MKB Banknál  vezetett  10300002-10460102-49020027
számú  számlájára  kell  teljesíteni  átutalással  a  közlemény  rovatba  feltüntetve  jelen
hozzájárulás számát (160000024112 /BEK-572/2/2018. és a befizetés jogcímét.

1.6. A megadott díj(ak) előzetes kalkuláción alapulnak, a végleges díj(ak)at a ténylegesen
igénybevett  útterület  nagysága  és  időtartama és/vagy a  szakfelügyeleti  alkalmak  száma
alapján kiállított (vég)számla alapján kell megfizetni.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

2.1. A  kivitelezés  /  tevékenység  során  betartandó  műszaki,  építési,  forgalomtechnikai
feltételek:

2.1.1. Az  autóbusz  megálló-öblök  kiépítését  követően  az  érintett  útszakaszon  a
padkát az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani / az ideiglenes megállókat el
kell bontani.

2.1.2. Az  ideiglenes  megállóhely(ek)  kialakításával,  valamint  megszüntetésével
kapcsolatos  költségek  Társaságunkra  nem  háríthatók  át,  továbbá  az  autóbuszok  miatt
esetlegesen keletkező nyomvályúsodás, burkolathibák javítási költségeit is jogosultnak kell
vállalnia.

2.1.3. A tervezett útépítés geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossza-szelvényi
elrendezését az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervek, valamint ezen
hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.

2.1.4. Ha a közút  burkolata,  padkája,  útárok a  kivitelezés  fogyatékossága,  vagy a
hozzájárulás  alapján  elhelyezett  létesítményben  keletkezett  meghibásodás  miatt
megsüllyed, s a közút területének felbontása, helyreállítása szükségessé válik, az csak a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának hozzájárulásával lehetséges.
A közutat ez esetben is az igénybevevő tartozik saját költségén helyreállítani, vagy a közút
helyreállítási költsége az igénybevevőt terheli.

2.1.5. A közúti közlekedési törvényben meghatározottak alapján,  ha a közutat nem
közlekedés  céljából  a  kezelő  hozzájárulása  nélkül,  vagy  a  hozzájárulásban  előírt
feltételektől  eltérően  vették  igénybe,  a  közlekedési  hatóság  az  igénybevevőt  az  eredeti
állapot  helyreállítására,  a  hozzájárulásban  előírt  feltételek  megtartására,  illetve  a  közút
állagának  védelme  és  a  forgalom  biztonsága  érdekében  szükséges  intézkedések
megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi.

2.1.6. Ha  a  közutat  az  úttesten  kívül  közmű  építése,  vagy  fenntartása  céljából  a
kezelő  hozzájárulása  nélkül,  vagy a  hozzájárulásban  eltérően  vették  igénybe,  meg  kell
fizetni  az  ún.  alapdíjat,  valamint  az  előző  pontban  meghatározottak  értelemszerűen
kerülnek alkalmazásra.



2.1.7. Amennyiben a későbbiek folyamán a létesítmény közúti érdekeket sért és ezért
annak  átalakítása,  átépítése,  esetleg  elbontása  szükségessé  válik,  azt  az  igénybevevő  -
felszólításra saját költségén köteles végrehajtani.

2.1.8. A  munkálatok  megkezdését  (4-5  nappal  a  kezdés  előtt)  és  befejezését  a
Gyomaendrődi Mérnökségnek (Gyomaendrődi, Bánomkert út 1. Tel,: 66/819-854) be kell
jelenteni  az  alábbi  adatok  egyidejű  közlésével:  kivitelező  cég  neve,  munkavégzés
időpontja, a munkavégzés időtartama, naponkénti munkavégzés ideje, felelős építésvezető
neve és lakcíme, telefonszáma, fax száma, e-mail elérhetősége.

2.1.9. A közművek elhelyezkedésének adatai:

Közút Szlv.k. Szlv.v. Elhelyezkedés Hossz
száma km+m km+m m
4205 027+ 028+ párhuzamos vezetés útárkon 515

0488 0003 kívül
4205 027+ 027+ keresztezés útátfúrással v. 0

0676 0676 sajtolással
4205 027+ 027+ keresztezés útátfúrással v. 0

0965 0965 sajtolással
4205 027+ 027+ keresztezés útátfúrással v. 0

0803 0803 sajtolással
4205 027+ 027+ keresztezés útátfúrással v. 0

0822 0822 sajtolással
4205 027+ 027+ keresztezés útátfúrással v. 0

0948 0948 sajtolással

2.1.10. A közművezeték térszint alatti tényleges fektetési mélységét a terepviszonyok
figyelembevételével kell meghatározni. Az előírástól történő eltérés miatt az útüzemeltetés
során a közműben bekövetkező károk miatt  felelősség Társaságunkra nem hárítható  át.
Fentiek alapján a közművezeték minimális fektetési mélysége 1,2 m.

2.1.11. Ha a közművezeték  a  burkolat  szélét  50 cm-re megközelíti  ott  a  minimális
fektetési mélység 1,5 méter.

2.1.12. Az  árok  alá  tervezett  közművezeték  az  árok  elméleti  folyásfenékszintjétől
legalább 0,8 m mélységben fektetendő.

2.1.13. A  burkolatban/padkában  kialakított  munkaárok  oldalát  függőleges,  zártsorú
dúcolással  kell  ellátni  figyelembe  véve  a  talaj  állékonyságát,  a  talajmechanikai
szakvéleményben  foglaltakat,  valamint  a  munkaterület  mellett  elhaladó  forgalom  által
okozott dinamikus terheléseket is.

2.1.14. Az úttest alatti keresztezéseknél a közművezetéket védőcsőben kell elhelyezni,
melynek hosszát úgy kell meghatározni, hogy a burkolat szélétől a bal oldalon 2,0 m-rel, a
jobb oldalon  m-rel túlnyúljon.

2.1.15. Az úttest alatti keresztezéseknél a közművezetéket védőcsőben kell elhelyezni,
melynek hosszát úgy kell meghatározni, hogy az árkon (vagy a töltés rézsű talppontján) a
bal oldalon 1,0m-rel, a jobb oldalon  m-rel túlnyúljon.

2.1.16. A közúttal párhuzamos közmű nyomvonalat a jóváhagyott helyszínrajz szerint
kell vezetni, a közút burkolatának szélétől betartandó legkisebb távolság 0,5 méter.



2.2 A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

2.2.1 A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék,
automata  forgalomszámláló  mérőállomás,  időjárásjelző  állomás,  detektorhurok,  stb.  –  a
hozzájárulás  alapján  végzett  munkálatokból  /  tevékenységből  eredően  történő  –
megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és
kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

2.2.2 Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor
annak védelmébe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a
Megyei Földhivataltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről,
gondoskodni  kell.  A  pontjel  véletlen  megsemmisülése  esetén  annak  tényét  a  Megyei
földhivatalhoz  és  Igazgatóságunkhoz  írásban  be  kell  jelenteni,  továbbá  a  földmérési
alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

2.2.3 A gyalogosforgalom folyamatosságának érdekében szükség esetén a kivitelező
köteles  gyalogos  híd-provizóriumról  gondoskodni.  Hasonlóképpen  a  kivitelező  köteles
gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.

2.2.4 A  kivitelező  köteles  az  építés  ideje  alatt  a  buszmegálló(k)  megközelítését,
valamint  a zavartalan fel-  és leszállást,  a közlekedők részére biztosítani  vagy köteles a
buszmegálló(k)  ideiglenes  áthelyezéséről  gondoskodni.  Ez  utóbbi  esetben  helyszíni
szemlét  kell  tartani  és  az  ideiglenes  helyet  az  érintett  busztársaság,  önkormányzat  és
Igazgatóságunk bevonásával kell meghatározni.

2.2.5. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet – adott esetben
beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot,
járdát,  stb.)  a  jóváhagyott  tervdokumentációban  foglaltaknak  megfelelően  kell
helyreállítani.

2.2.4 A  munkaárokba  a  földet  rétegesen  kell  visszatömöríteni;  a  burkolat  alatt
kialakított  árokba  Try.:  95%-os,  padkában  kialakított  munkaárokban  Try.:  90%-os
tömörségűre,  melynek  igazolására  akkreditált  laboratórium  által  készített  mérési
jegyzőkönyvet kell Igazgatóságunkhoz benyújtani.

2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

2.3.1 Amennyiben  a  munkavégzés  során  közúti  forgalom  is  érintve  van,  úgy  a
3/2001 (I. 31.) KöViM rendeletben meghatározottak szerint, a kivitelezés megkezdése előtt
min.  30  nappal  külön  ideiglenes  forgalomszabályozási  tervet  kell  készíteni  az  e-UT
04.05.12. Útügyi  Műszaki  Előírásban foglaltak  figyelembe vételéven,  melyet  a Magyar
Közút NZRT. Békés Megyei Igazgatóságával egyeztetni kell.

2.3.2 Az  e-UT  04.05.12.  Útügyi  Műszaki  Előírásban  forgalomkorlátozás
megvalósítására vonatkozó alapelvek vannak összefoglalva, illetve az alkalmazandó elvek
általános  rajzokon  kerülnek  bemutatásra.  Ezeket  az  általános  rajzokat,  mint  önálló
forgalomszabályozási  tervet  nem  fogadja  el  Igazgatóságunk,  azonban  az  ilyen  jellegű
általános rajzok kiegészítései lehetnek a benyújtott tervnek.

2.3.3 A  benyújtott  tervben  –  a  konkrétan  érintett  helyszínekre  vonatkozóan  –
részletes,  méretarányos helyszínrajzot  kell  készíteni,  a 3/2001. (I.  31.)  KöViM rendelet



szerint! A rendelet  pontosan előírja,  hogy mit kell  tartalmazzon a forgalomszabályozási
terv. Ezen felül kérjük, hogy a helyszíne(ke)n található meglévő jelzőtáblákat is tüntesse
fel a tervező a helyszínrajzokon.

2.3.4 Az ideiglenes forgalomkorlátozás / terelés során a menetrend szerint közlekedő
autóbuszok  áthaladását  az  érintett  járatüzemeltető  társaságokkal  előzetesen  kötendő
megállapodás szerint kell biztosítani.

2.4. Egyéb feltételek:

2.4.1 Felhívjuk  a  jogosult  és  a  kivitelező  figyelmét,  hogy amennyiben  az  építési
munkákat a közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden
felelősség  a  kivitelezőt  terheli,  továbbá  abban  az  esetben  a  közúti  területet  érintő
igénybevételre  az  alapdíjon  felül  tízszeres  pótdíj  kirovását  is  kezdeményezhetjük  a
területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Közlekedési Útügyi Osztályánál.

2.4.2 A  létesítmény  megszüntetése,  vagy  felhagyása  esetén  a  változásról  a
jogosultnak,  ill.  a létesítmény jogutód tulajdonosának a tárgyi  országos közút  kezelőjét
haladéktalanul értesítenie kell. Amennyiben ez a változás olyan jellegű, hogy indokolja a
közút  eredeti  állapotba  való  visszaállítását,  ezt  a  jogosult  vagy  a  létesítmény  jogutód
tulajdonosa  az  értesítést  követő  közútkezelői  felszólítás  kézhezvételétől  számított  3
hónapon belül a közölt feltételek betartásával saját költségén köteles végrehajtani.

2.4.3. Amennyiben  a  jelen  hozzájárulással  elhelyezett  létesítményben  keletkezett
meghibásodás miatt közúttal kapcsolatos munka végzés válik ismételten szükségessé, az
ehhez való hozzájárulást Igazgatóságunktól újból meg kell kérni.

2.4.4. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni
nem  szabad.  A  közúton  a  munkálatok  tartalma  alatt  a  víz  akadálytalan  lefolyásáról
(különös tekintette a csapadékvíz- elvezető rendszer folyamatos működőképességére is) a
sár  és  egyéb  szennyeződés,  idegen  anyag  (kő,  fa,  stb.)  eltakarításáról  építtetőnek
folyamatosan gondoskodnia kell.

2.4.5 Építtetőnek  az  érintett  közműveket  fenntartó  szervek  külön  engedélyét,
illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön
meg kell szereznie.

2.4.6 Amennyiben  a  közutat  érintően  az  átépítés  egyéb  közművek  kiváltását,
védelembe  helyezését  teszi  szükségessé,  akkor  ahhoz  közútkezelői  hozzájárulásunkat
szintén meg kell kérni.

2.4.7. A  jelen  hozzájárulás  alapján  elhelyezett  létesítmény(ek)  fenntartásáról  és
mindenkori  tisztántartásáról  a  közút  állagának  sérelme  nélkül,  a  forgalom
zavartalanságának biztosítás mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.

3. Vegyes rendelkezések:

3.1. Jelen  közútkezelői  hozzájárulás  a  kiadásának  napjától  számított  2  évig  érvényes.
Amennyiben  az  időn  belül  a  kivitelezést  nem  kezdik  meg,  akkor  a  közútkezelői
hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.



3.2. Jelen  hozzájárulás  alapján  végzett  munkálatokból  származó  bármilyen  utólagos
burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988.
(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.

A hozzájárulást az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12.
§, valamint a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi. I. tv. 36. és 42/A §-
a alapján adtuk ki.

3.2. A közútkezelői hozzáárulásban foglalt feltétele vitatása esetén azok megváltoztatását a
területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és fogyasztóvédelmi
Főosztály, Közlekedési Útügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet
kezdeményezni.

3.3 Jelen  közútkezelői  hozzájárulásban  foglaltak  maradéktalan  betartásáért  a  jogosult
egyetemlegesen felelős!

3.4. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli útüzemeltetési időszakban –
november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni
tilos!

3.5 A  közúti  közlekedésről  szóló  többször  módosított  1988.  évi  I.  tv.  Végrehajtására
kiadott  30/1988.  (IV.21.)  MT  rendelet  27.  §  3)  bek.  b)  pontja  alapján  a  szükséges
ideiglenes forgalomkorlátozást térítés ellenében Társaságunk biztosítja. Erre vonatkozóan
a  Jogosultnak  Megyei  Igazgatóságunkkal  szerződést  kell  kötnie.  Ennek  hiányában
ideiglenes forgalomkorlátozás nem vezethető be!

3.6 Ezen  közútkezelői  hozzájárulás  fakivágásra  nem jogosít,  amennyiben  a  kivitelezés
során fakivágás szükséges, arra külön hozzájárulást kell kérni.

3.7 Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
36 §-a alapján adtuk ki.

V.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2.
mellékletének  5.  pontja  alapján  benyújtott  –  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  13.
számú melléklete szerinti – adatlap alapján megállapítottam, hogy a tervezett ivóvízvezeték
létesítésének,  üzemeltetésének  várható  környezeti  hatásai  vízgazdálkodási  és  vízvédelmi
szempontból nem jelentősek. 

VI.

1. A  munka  megkezdésének  időpontját  az  engedélyes  köteles  az  I.  fokú  vízügyi
hatósághoz bejelenteni.

2. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról legalább 8 nappal korábban értesíteni
kell az érintett szakhatóságokat és az I. fokú vízügyi hatóságot.

3. A vízjogi létesítési engedély 2020. május 30. napjáig hatályos.



4. A kivitelezés csak az engedély hatályán belül végezhető el. A munkálatok elhúzódása
esetén – megfelelő indokolás mellett – az engedély hatályának lejárta előtt kérhető az
engedély hatályának meghosszabbítása.

5. Az eredményes műszaki átadást követő 60 napon belül vízjogi üzemeltetési engedély
módosítási kérelmet köteles az üzemeltető az I. fokú vízügyi hatósághoz benyújtani, a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet szerint összeállítva. 

VII.

A  határozat  ellen  a  döntés  közlésétől  számított  15  napon  belül  a  Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) címzett,
de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) – 5
példányban – benyújtható fellebbezéssel lehet élni. 

Fellebbezni  csak  a  megtámadott  döntésre  vonatkozóan,  tartalmilag  azzal  közvetlenül
összefüggő  okból,  illetve  csak  a  döntésből  közvetlenül  adódó  jog-  vagy  érdeksérelemre
hivatkozva lehet.
A  fellebbezést  indokolni  kell.  A  fellebbezésben  csak  olyan  új  tényre  lehet  hivatkozni,
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül
eső ok miatt nem hivatkozott.
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A
fellebbezési  jogról  történő  lemondás  nem  vonható  vissza,  arra  egyebekben  a  kérelemre
vonatkozó szabályok az irányadóak.

A  fellebbezés  igazgatási  szolgáltatási  díját  az  alábbiak  szerint  kell  megállapítani  és  a
jogorvoslati kérelem előterjesztésével egyidejűleg megfizetni:

 50 000,- Ft-ot a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-
00000000 számú számlájára kell befizetni.

 A  népegészségügyi  hatáskörben  eljáró  szakhatóság  részére  23 900  Ft-ot  a  Békés
Megyei  Kormányhivatal  10026005-00299578-00000000  számú  számlájára  kell
befizetni

A befizetést igazoló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat  külön értesítés
nélkül véglegessé válik.

I N D O K O L Á S

A Dévaványa Város Önkormányzata (továbbiakban: Engedélyes) kérelmet nyújtott be az I.
fokú vízügyi  hatósághoz,  melyben  a Dévaványa,  Kisújszállási  úti  ivóvízvezeték  fejlesztés
keretében  tervezett  vízilétesítmények  vízjogi  létesítési  engedélyének  vízjogi  létesítési
engedélyének kiadását kérte.



A Engedélyes  kéreleméhez  csatolta  a  Berpromer  Kft.  által  2018.  március  hóban készített
(5/2018. számú) tervdokumentációt.

A megvalósítani  kívánt  vízilétesítmény:  Dévaványa,  Kisújszálási  úton  levő tervezett  ipari
terület ivóvízellátását biztosító ivóvízvezeték (a hozzá tartozó szerelvényekkel).

Az eljárás megindításáról  a 35400/1134-1/2018. ált.  ikt.  számú levelemben értesítettem az
érintetteket.

Az  értesítés  alapján  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági  és
Földhivatali  Főosztály  Földhivatali  Osztály  a  204/2/2018.  ügyiratszámon  az  alábbi
nyilatkozatot adta:

„Békéscsabán, 2018. április 06-án kelt fenti számú levelében arról értesít, hogy Dévaványa
Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) a  Dévaványa, Kisújszállási úti
ivóvízvezeték  fejlesztés  vízilétesítményei  megépítéséhez  vízjogi  létesítési  engedély
kiadására kérelmet nyújtott be az elsőfokú vízügyi hatósághoz.

A  dévaványai  01292 hrsz.-ú  földrészleten  található  a  48-2111/1  számú  IV.  rendű
vízszintes alappont, a 0016202-1 és a 0016203-1 számú I. rendű magassági alappontok.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 2012. évi XLVI. törvény 27. § . (2) (2) szerint, az ingatlan tulajdonosának,
illetve  a  tulajdonosi  jogok  gyakorlójának  (vagyonkezelőjének)  tartózkodnia  kell  minden  olyan
tevékenységtől,  amely  az  ingatlanon  lévő  földmérési  jel  megrongálásához  vagy  megsemmisüléséhez
vezethet.  A  földmérési  jel  megrongálódását  vagy  megsemmisülését  az  ingatlan  tulajdonosa,  illetve  a
tulajdonosi  jogok  gyakorlója  (vagyon  kezelője)  a  területileg  illetékes  ingatlanügyi  hatóságnak  köteles  a
tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni.

(3) A földmérési jel áthelyezésének, megszüntetésének költségeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a
megszüntetés érdekében áll.

(4)  A  földmérési  jel  megóvása  az  ingatlan  mindenkori  tulajdonosának,  a  tulajdonosi  jogok
gyakorlójának (vagyonkezelőjének), jogszerű használójának kötelezettsége.

Amennyiben  a  pont  (ok)  fennmaradása  és  sértetlensége  nem biztosítható,  a  pont  (ok)  áthelyezését
idejében  meg  kell  rendelni  a  Földmérési  és  Távérzékelési  Intézetnek  (1149  Budapest,  Bosnyák  tér  5.)
címzett, de a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának benyújtott levélben.

A  pont  áthelyezéséig  a  munkálatok  nem  kezdhetők  meg,  ha a  tevékenység  az
ingatlan(ok)on  lévő  földmérési  jel(ek)  elmozdítását,  megrongálódását,
megsemmisülését vagy mérésre alkalmatlanná tételét okozza.”

Az eljárás alatt egyéb észrevétel nem érkezett.

A 35400/1134-2/2018. ált. ikt. számú végzésben hiánypótlást írtam elő. A hiánypótlásban a
járási  népegészségügyi  osztály  szakhatósági  közreműködésének  díjára  és  az  igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozóan 2018. április 15. napjáig, az iratok pótlására 2018.
május 10. napjáig biztosítottam időt.

Az Engedélyes  2018. április  13.  napján megfizette  az eljárás  lefolytatásáért  kiszabott  100
000.- forint igazgatási szolgáltatási díjat,  a népegészségügyi szakhatóság közreműködéséért
kirótt 23 900,- Ft, igazgatási szolgáltatási díjat.

A hiánypótlást Engedélyes 2018. május 2-án  teljeskörűen teljesítette.



Az engedélyezési eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az
1. számú melléklet 16. címe alapján az alábbi szakhatóságot vontam be:

1. Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  Hatósági  Főosztály
Népegészségügyi Osztály

2. Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Főosztály

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  Hatósági  Főosztály
Népegészségügyi  Osztály  BE-02/NEO/1790-2/2018.  ügyiratszámú  szakhatósági
állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához feltétel kikötése nélkül járult
hozzá. Döntését az alábbiakkal indokolta:

"Dévaványa  Város  Önkormányzata  (5510  Hősök  tere  1.),  mint  kérelmező  által  a
Dévaványa, Kisújszállási úti ivóvízvezeték fejlesztés vizilétesítményeinek megépítéséhez
vízjogi  létesítési  engedély  kiadásához  szükséges  szakhatósági  állásfoglalás  megadása
ügyében, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkereste hivatalomat 2018.
április 18-án, szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő  indok alapján  eljáró  szakhatóságok kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, és 1. mellékletének
16. cím 6. pontja, a valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján.

A  rendelkezésemre  álló  dokumentumokat  figyelembe  véve  megállapítottam,  hogy  a
Dévaványa, Kisújszállási úti ivóvízvezeték fejlesztés vízilétesítményeinek megépítéséhez
szükséges vízjogi létesítési engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincsen. 

A szakhatósági állásfoglalást a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és 1. mellékletének 16.
cím  6.  pontja  „a  vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli  fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát  befolyásoló  körülmények,  tényezők  vizsgálatával  kapcsolatos
szakkérdésben"— adom meg. 

Az  igazgatási  szolgáltatási  díjról  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat
egyes  közigazgatási  eljárásaiért  és  igazgatási  jellegű  szolgáltatásaiért  fizetendő  díjakról
szóló 1/2009. (1.30.) EüM. rendelet 1. számú melléklete rendelkezik.

Az  önálló  jogorvoslatot  az  Ákr.112.  §-a  zárja  ki,  s  e  joghelyre  hivatkozással  adtam
tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 

A hatásköröm és  illetékességem a fővárosi és megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról  szóló  2010.  évi  CXXVI.  törvény  21/A.  §  b)  pontjaiban  kapott
felhatalmazás alapján megalkotott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  66/2015.  (Ill.  30.)  Korm.  rendelet  2.  §  (4)
bekezdésén és 1. számú mellékletén, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
szóló  1991.évi  XI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdés  d)  pontján,  a  Korm.  rendelet  1.  §  (1)
bekezdésén, és 1. mellékletének 16. cím 6. pontján, az Ákr. 16. § (1)-(2) bekezdésén, a



fővárosi  és  megyei  kormányhivatal,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal
népegészségügyi  feladatai  ellátásáról,  továbbá  az  egészségügyi  államigazgatási  szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. számú mellékletén alapul.”

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala,  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi  Főosztály  BE-02/20/43272-002/2018.  iktatószámú  szakhatósági
állásfoglalásában  foglaltak  betartását  a  rendelkező  rész  III.  pontjában  írtam  elő.  A
szakhatóság döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
2018. április 09. napján érkezett megkeresésében Dévaványa Város Önkormányzata (5510
Dévaványa, Hősök tere 1.) kérelmező részére, a Dévaványa, Kisújszállási úti ivóvízvezeték
fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye kiadásához kért szakhatósági állásfoglalást.

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg.
A kérelmező a település tulajdonában lévő, használaton kívüli,  valamikori téglagyárként
funkcionáló  ingatlanán  üzemcsarnok  létesítését  tervezi  a  hozzá  tartozó  ívóvízvezeték
létesítésével együtt.

A tervezett vízilétesítmények:
Új ivóvízvezeték:
helye: Dévaványa, külterület 01292 hrsz.
hossz: 166,8 m

Meglévő ivóvízvezeték cseréje:
helye: Dévaványa, külterület 01292 hrsz.
hossz: 147,0 m
helye: Dévavány, belterület 1225 hrsz.
hossz: 201,2 m

A Dévaványa város belterületén lévő vízilétesítmények helye nem képezik részét országos
jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, egyedi tájértéknek, így
ezen  vízilétesítményekre  természetvédelmi  szempontból  megállapítom  hatásköröm
hiányát.

A tervezett  vízilétesítmények  külterületi  helye  nem képezi  részét  országos  jelentőségű
védett  természeti  területnek,  Natura  2000  területnek,  egyedi  tájértéknek.  A  tervezett
ivóvízvezeték  0+515  fm  végszelvényétől  északra  található  az  európai  közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló – módosított – 275/2004. (X.
8.) Korm. rendeletben  (továbbiakban: Natura 2000 rendelet)  kihirdetett  Dévaványai-sík
(HUKM10003) különleges madárvédelmi terület.

A Natura 2000 rendelet alapján:

4.  §  (1)  A  Natura  2000  területek  lehatárolásának  és  fenntartásának  célja  az  azokon
található,  az  1–3.  számú mellékletben  meghatározott  fajok  és  a  4.  számú mellékletben
meghatározott  élőhelytípusok  kedvező  természetvédelmi  helyzetének  megőrzése,
fenntartása,  helyreállítása,  valamint  a  Natura  2000  területek  lehatárolásának  alapjául
szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.



A  rendelkező  részben  tett  kikötéseket  az  élővilág  védelmében  hoztam,  a  természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) alapján: 

17.  §  (1)  A  8.  §  (1)  bekezdés  rendelkezéseinek  megfelelően  a  vadon  élő  szervezetek
élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a
természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának  és  más  élettevékenységének  veszélyeztetése,  lakó-,  élő-,  táplálkozó-,
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A vízilétesítmények létesítése  során – a  feltételem betartása  esetén  – természetvédelmi
érték veszélyeztetése nem áll fenn, a tervezett munkálatok során a táj- és természetvédelmi
jogszabályban  foglalt  követelmények  érvényesülnek,  így  a  vízjogi  létesítési  engedély
kiadásához hozzájárultam.

Az  eljáró  hatóság  megállapította,  hogy  a  vízilétesítmények  a  vízgazdálkodási  hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5. pontja
alá tartoznak.

A  tárgyi  tevékenység  jellegét  tekintve  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25)  Korm.  rendelet
(továbbiakban:  Khvr.)  3.  számú  melléklet  79.  pontja  alá  tartozik,  azonban  az  ott
meghatározott küszöbértéket nem éri el.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/A § (1) bekezdése alapján a 2. melléklet szerinti
esetben, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan
tevékenység  megkezdését  vagy  folytatását  szolgálja,  amely  a  Khvr-ben  meghatározott
küszöbértéket  nem  éri  el  vagy  a  tevékenységre  megállapított  feltétel  nem  teljesül,  az
engedély  iránti  kérelemhez  mellékelni  kell  a  környezeti  hatások  jelentőségének
vizsgálatára szolgáló, 13. számú melléklet szerinti adatlapot.

A ivóvízvezeték csatorna létesítése nem egységes környezethasználati  engedély köteles,
azonban az adatlap alapján kell vizsgálni, hogy jelentős környezeti hatás feltételezhető-e.

A  benyújtott,  a  Khvr.  13.  számú  melléklete  szerinti  adatlap  vizsgálata  során
megállapítottam, hogy a földtani közeg védelme, hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-
védelem, zaj és rezgés elleni védelem, illetve a természet- és tájvédelem szempontjából
a  tervezett  beruházás  várhatóan  nem  jár  jelentős  környezeti  hatásokkal,  így  –
hatáskörömbe  tartozó  szakkérdések  szempontjából  –  környezeti  hatásvizsgálati
eljárás nem szükséges.

A  rendelkezésemre  álló  nyilvántartásokat  áttanulmányozva  megállapítottam,  hogy  az
érintett  területen  nincs  aktív  kármentesítési  eljárás.  A beruházás  nem érint  szennyezett
területet.

Szakhatósági  állásfoglalásomat  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról  szóló  2010.  évi  CXXXVI.  törvény  21/A §  a)  pontjában  kapott
felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  66/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  2.  §  (5)
bekezdésén,  valamint  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási



feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) –
(2) bekezdései alapján, a 81. § (1) bekezdése szerinti módon, a Szakhat rendelet 1. § (1)
bekezdése,  2.  §-a és az 1. mellékelt  16.  vízügyi és vízvédelmi ügyek 9. és 10. pontjai
alapján hoztam meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

1. A Békés Megyei Kormányhivatal Élelemiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztálya 204/2/2018. ügyiratszámú tájékoztatásában előírást tett.

2. Az Alföldvíz  Zrt.  mint  a  megépítendő  létesítmények  üzemeltetője  a  létesítéshez  az
ARV-28-30/2018. iktatószámú üzemeltetői nyilatkozatában – feltételek előírása mellett
– hozzájárult.

3. A becsatolt  hidraulikai  számítás  szerint  a  választott  110 mm csőátmérő  ugyanazt  a
vízmennyiséget tudja biztosítani a végponton.

4. A  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.,  mint  a  Dévaványa  01292,  1225  hrsz-ú  ingatlan
vagyonkezelője az ITH-2018/003136 SAP azonosítószámú tulajdonosi nyilatkozatában
szerint a fenti ingatlanon a tervezett ivóvízvezeték elhelyezéséhez hozzájárult.

5. A  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.,  BEK-572/2/2018.  iktatószámon  közútkezelői
hozzájárulását megadta, melyet a rendelkező rész IV. pontjában írtam elő.

6. Kérelmező  a  vízilétesítményekkel  érintett  közművek  üzemeltetőinek  –  kérelemmel
összefüggő – hozzájáruló nyilatkozatait benyújtotta.

7. Békéscsaba  Megyei  Jogú Város,  mint  a  városi  csapadékvíz-hálózat  üzemeltetője  és
mint az önkormányzati utak kezelője a létesítéshez hozzájárult, a VI. 1313-2/2017.ikt.
számú levelében

8. A  tervező,  Biró  Zsolt  a  Békés  Megyei  Mérnöki  Kamara  által  vezetett  közhiteles
nyilvántartásban szerepel.

A  lefolytatott  eljárás  során  –  figyelemmel  az  eljárásban  közreműködő  szakhatóságok
állásfoglalására is – megállapítottam, hogy a tervezett  vízilétesítmények a tervezett  feladat
ellátására alkalmasak, megépítésük a határozat rendelkező részében előírt feltételek betartása
esetén vízgazdálkodási érdekeket nem sért.

A határozat  I.  2.  pontjában  az  objektumazonosítók  megállapítása  a  Körös-vidéki  Vízügyi
Igazgatóság  KH-0110-002/2018.  iktatószámú  objektumazonosítási  nyilatkozata  alapján
történt.

Fentiekre való tekintettel a vízjogi létesítési  engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 29. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt előírásnak megfelelően
adtam ki.

A határozatot a vízi  igazgatósági és a vízügyi,  valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.4.)  Korm.rendelet  10.§  (1)  és  (2)
bekezdésben,  valamint  a  2.  számú  melléklet  12.  pontjában  bizonyított  hatáskörömben  és
illetékességemben  eljárva  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  törvény
(továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdése szerinti módon adtam ki. 



A  tervezett  létesítmények  a  72/1996.  (V.  22.)  Kormány  rendelet  2.  számú  mellékletébe
tartoznak.  A  benyújtott  adatlap  alapján  megállapítottam,  hogy  a  tervezett  létesítmények
megvalósítása, üzemeltetése jelentős környezeti hatással nem bír.

Jelen  határozat  hatályát  a  Kormányrendelet  5.  §  (5)  bek.  rendelkezése  alapján  határozott
időben  állapítottam  meg.  A  hatály  a  Kormányrendelet  3.  §  (7)  bekezdése  szerint
meghosszabbítható.

A vízjogi létesítési  engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási  szolgáltatási  díjának 100
000,-  Ft  összegben  való  megállapítása  és  befizetése  a  vízügyi  és  a  vízvédelmi  hatósági
eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól  szóló  13/2015.  (III.  31.)  BM  rendelet  1.  számú
mellékletének 37. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően történt. 

A jogorvoslat díjáról a BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.A határozat
elleni fellebbezés lehetőségét a Vgt. 29/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésről adott tájékoztatás az Ákr. 118. §-ában foglaltakon alapszik.

Az Ákr.  43.§  (8)  bekezdés  a)  aa)  pontja  valamint  a  központi  államigazgatási  szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. §
(2)  és  (5)  bekezdései,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján az eljárás során nem volt
helye függő hatályú döntés meghozatalának.

Békéscsaba, elektronikus bélyegző szerint
Kiss András

tűzoltó ezredes
tűzoltósági főtanácsos
mb. megyei igazgató

nevében és megbízásából:
dr. Igricz Mária

szolgálatvezető-helyettes

Készült: 13 példányban 
Mell.:  1. címzettnek a határozat véglegessé válása után 3 pld. terv

13.címzetnek véglegessé válás után 1 pl. terv
Egy példány: 8 lap / 16 old.
Kapja: 

Címzett: Cím: Kézbesítés 
módja:

1. Dévaványa Város Önkormányzata DVONK HK

2 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5700 Gyula, Városház u. 26. NSZ



Címzett: Cím: Kézbesítés 
módja:

1. Dévaványa Város Önkormányzata DVONK HK

3 Alföldvíz Zrt. 345535387 HK

4 Berpromer Kft. 25009051 CK

5 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 14605749 CK

6 Magyar Közút NP Zrt. Békés Megyei Igazgatósága 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9 PSZ

7 BMKH Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. NSZ

8 BMKH Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi 
Osztály

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. NSZ

9 BMKH Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi 
Főosztály, Földhivatali Osztály

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. NSZ

10 Invitel  Zrt.

744550196

CK

11 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 13937856 CK

12 NKM Áramhálózati Kft. 10734441 CK

13 Vízikönyvvezető (TCS:IV/140 ) helyben véglegessé válás 
után
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