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Targy: Pak s, 0299/5 hrsz-ii ingatlanon Ietesftendo figyelokut vfzjogi letesitesi engedelye 

HATAROZAT 

1.	 A Paks es Kornyeke Hulladekgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas - 7030 Paks, D6zsa Gy . ut 55
61.; KLJJ : 102695948; KSH: 15775601-3821-382 - (tovabbiakban: engedelyes) reszere 

vizjogi letesitesi engedelyt 

adok arra, hogy a - SZAMATERV Kft. altai - 2010. szepternbereben keszftett tervdokumentacio 
alapjan az F8 jelu monitoring kutat kialakitsa. 

2.	 A letesites helye: Paks, 0299/5 hrsz-u ingatlan. 

3.	 Targyi viziletesitmeny az alabbi fobb miiszaki jellemzok betartasa mellett valosithato meg: 

3.1	 A letesitendo monitoring kut adatai: 

Kutjele EOVy EOVx Z 

(mBf.) 

KTJ 

F8 633930 138435 95,10 102177272 

A monitoring kut miiszaki adatai: 

A kut tervezett talprnelysege: 9,0 m 

Csovezes: 0,0-9,0 m-ig 0 125 mm-es PVC esc 

Szurozes: 4,0-8,0 rneterig, 0,3 mm-es reselessel, kavicsolva 

Kutfej : 0	 159/149 mm-es zarhato, ace 1 vedocso, 80 crn-es terepszint feletti kiallassal, 
betongallerral korul veve. 

4.	 Viztigyi eloirasok: 

A 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 4 . §. (I) bekezdese ertelmeben a 
kivitelezes megkezdesenek idopontjarol a kivitelezonek, a Kozep-dunanuili Komyezetvedelrni, 
Terrneszetvedelmi es Vfziigyi Felugyeloseget, a teri.iletileg illetekes Banyakapitanysagot a 
rnunkalatok megkezdese elott legalabb 8 nappal ertesfteni kell. 
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A kut kivitelezeset csak a Rendelet 13. §-aban meghatarozott jogosultsaggal rendelkezok 
vegezhetik, a Magyar Banyaszati hivatal altai engedelyezett furoberendezessel (2/1981. OBF 
utasitas) 

Az engedelyezett talprnelyseget 15 %-nal nagyobb mertekben meghalad6 tovabbfurashoz, illetve 
az engedelyben meghatarozottol eltero vfzkeszlet igenybevetelehez, az engedely modosftasat 
kell kerni, amelyet a tovabbfurasra vonatkoz6 vfzfoldtani szakvelerneny es tervdokumentacio 3 
peldanyanak csatolasaval kell kerelrnezni . 

A Rendelet 8. § (6) bekezdese ertelmeben az elkeszult kutrol - a Rendelet 3. sz. melleklete 
szerinti - adatlapot kell keszfteni . 

A Rendelet 7. § (4) bekezdeseben foglaltak szerint a kiitra kuttablat kell elhelyezni, amely 
tartalmazza az uzernelteto megnevezeset, a kivitelezes evet. 

A kivitelezes soran el kell vegeztetni: 

a vfz minosegi vizsgalatat (kerniai ) (Rendelet 5.§. (3) bekezdes) 

a kut helyenek geodeziai bemereset, (RendeJet 5.§. (6) bekezdes) 

- a kozetrnintavetelt - 1 rneterenkent, illetve retegvaltozasonkent
 

- a szuro-es retegtisztitast,
 

- a tisztft6 szivattyuzast,
 

- a probaterrnelest,
 

- a kutvizsgalatokat,
 

vizrnereseket es vizsgalatokat, 

5.	 Egyeb eloirasok, kikdtesek: 

5.1	 Engedelyes koteles: 

a) az epites soran jelen engedel y elofrasait betartani; 

b) a mindenkori hatosagi ellenorzes lehetoseget az arra jogosftottnak biztosftani ; 

c) a munkalatok befejeztevel tartand6 muszaki atadas-atveteli eljarast 8 nappal megelozcen a Kozep 
dunantuli Kornyezetvedelmi, Terrneszetvedelmi es VfzUgyi Felugyelosegre bejelenteni, az arr61 
keszult jegyzokonyvet 15 napon beliil megkUldeni. 

d) a kutat az uzemszeru hasznalatba vetelig megfelel6en Ie kell zarni, fenntarta sukrol. allagmegovasukrol 
gondoskodni kell 

e) az 1. fokii vizugyi hatosagnak 30 napon beliil bejelenteni: 

a munkalatok megkezdesenek idopontjat e vfzjogi engedely szarnanak kozlese mellett.
 
Amennyiben a beruhazas az 50 millie Ft ertekhatart meghaladja vagy kozbeszerzesi eljaras
 
hatalya ala tartozik a munkalatok tervezett megkezdeset 10 nappal megelozoen jogszabalyban
 
meghatarozott tartalommal kell bejelenteni .
 

az engedelyes szernelyeben barrnely okb61 bekovetkezett valtozast tovabba, ha a letesitmenyek
 
az engedely ervenyessegi ideje alatt nem val6sultak meg,
 

a kivitelezes soran felmerulo minden olyan muszaki es egyeb valtozast, akadalyt, mely az
 
engedelyben foglalt eloirasok, adatok megvaltoztatasat igenyli,
 

a munkalatok befejezesenek idopontjat e vizjogi engedely szarnanak kozle se mellett,
 

a rnunkalatok befejezese eseten a viziletesitmenyek uzemeltetojenek nevet es cimet: 

5.2	 A rnunkalatok csak e hatarozat joger6re ernelkedese utan kezdhetok meg es jelen engedely a 
vfziletesitrnenyek uzerneltetesere nern jogosft. Az uzerneltetesi engedely iranti kerelmet a jogszabaly 
szerint osszeall itott dokumentacioval a Felugyeloseghez be keJl nyiijtani . 

5.3	 Az engedelyezesi tervdokumentaciot az engedelyesnek jelen hatarozat jogerore emel kedeset kovetoen 
adom ki. 
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5.4	 Jelen vfzjogi engedely nem mentesfti az engedelyest mas szukseges hatosagi engedelyek 
beszerzesenek kotelezettsege alol . 

5.5	 Engedelyem jelen hatarozat jogerore ernelkedesetol a letesitmeny tenyleges iizembe helyezeseig, de 
legfeliebb 2 evig ervenyes. 

5.6	 Az elkeszult kutra a miiszaki atadast kovetoen vizjogi iizerneltetesi engedelyt kell kerni. A 
kerelernhez mellekelni kell a kutrol keszult rmiszaki adatlapot, a muszaki atadas-atveteli 
jegyzokonyvet es meg kell adni a megfigyelesek rendjet es kornponenskoret . 

6.	 Elrendelem, hogy a hatarozat jogerore ernelkedeset koveto 8 napon beliil a Vfzikonyvi Okirattar 
Vezetoje a jogszabaly alapjan eloirt es e hatarozatbol eredo jogokat, kotelezettsegeket. tenyeket es az 
ezzel osszefuggo adatokat a vizikonyvi nyilvantartasba jegyezze be. 

7.	 Az igazgatasi szolgaltatasi dfj rnegfizetesre keriilt, egyeb eljarasi koltseg nem merult tel. 

8.	 Dontesern ellen a kozlest61 szamftott 10 munkanapon belul az Orszagos Kornyezetvedelrni, 
Termeszetvedelrni es Vizugyi Fofelugyeloseghez cfmzett, de hozzarn 2 peldanyban benyujtott 
igazgatasi szolgaltatasi dijkoteles - fellebbezest lehet benyujtani. A fellebbezest az Orszagos 
Kornyezetvedelmi, Terrneszetvedelmi es Vizugyi Fofelugyelcseg biralja el. A Fofelugyeloseg jelen 
dontest helybenhagyhatja, megvaltoztathatja vagy megsemmisftheti, vagy a megsernrni sftes rnellett uj 
eljarasra utasithat. 

INDOKOLAS 

Az engedelyes rnegbizasabol, a SZAMATERY Kft. vfzjogi letesftesi engedely kiadasat kerte a Kozep
dunannili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelrni es Vizugyi Felugyelosegtol a targyi monitoring kut 
letesftesehez. 

A Felugyeloseg 2609/20 I O. ugyszarnu es 61175/20 IO. iktatoszarmi hatarozata alapjan az uj lerako 
letesitesehez a rneglevo monitoring rendszer mellett tovabbi 1 db figyelokut kialakftasa szukseges. 

A kerelrnezo mellekelte az altala 2010. szepternbereben keszitett engedelyezesi tervdokumentaciot, az 
erintett ingatlan tulajdoni lapjanak masolatat es a rnegbfzast az eljarasban vale kepviseletre. 

Az eljaras soran ellenoriztem az engedelyes terulet feletti rendelkezesi jog igazolasat es rnegallapitottarn, 
hogy az erintett ingatlan Paks Yaros Onkormanyzata tulajdonaban van. A csatolt, 2010. 09 . 14-en kelt 
hozzajarulas es rnegallapodas szerint a terulet tulajdonosa hozzajarult a kilt letesitesehez, valamint a 
figyelokut az engedelyes tulajdonat kepezi. 

Az engedelyes az eljaras soran megkiildte az Orszagos Atomenergia Hivatal Nuklearis Biztonsagi 
Igazgatosag nyilatkozatat, amely alapjan a Hivatal nem emel kifogast a hulladekgazdalkodasi rendszer 
letesitesevel es uzemeltetesevel szemben . 

A tervdokumentaciot mellekelve a kornyezetvedelmi, terrneszetvedelmi, vfziigyi hatosagi es igazgatasi 
feladatokat ellato szervek kijeloleserol szolo 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E . § (3) bekezdese 
alapjan az ugyben erintett szakhatosagot szakhatosagi allasfoglalas megadasa celjabol megkerestem. 

A Kulturalis Oroksegvedelmi Hivatal Del-dunantuli Irodaja 440/3241/00 I/20 10. szarmi vegzeseben a 
szakhatosagi eljarasat megsziintette. Megallapltotta, hogy hatosaga , mint szakhatosag a megkereses szerinti 
ugyben a Kulturalis Oroksegvedelrni Hivatalr61 sz616 308/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdesere es a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E § (3) bekezdes c) pontja ertelrneben nem 
rendelkezik szakhatosagi hataskorrel. 

Tekintettel arra, hogy a kiitbol csak vizrnintavetel tortenik, a vizhasznalonak nem kell vizkeszletjarulekot 
fizetni . 
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A benyujtott kerelern, mellekletei alapjan rnegallapftottarn, hogy a kivitelezesre kerulo letesitrnenyek nem 
veszelyeztetik a vizkeszlet vedelrnehez fUz6d6 erdekeket, megfelelnek a vfziletesltrnenyek rnegvalosftasara 
kiadott vfzgazdalkodasi, rnuszaki es biztonsagi szabalyoknak, a vizhaztartas, a vfzrninoseg, a felszfn alatti es 
felszfni vizek vedelrnevel osszefuggo egyeb szabalyozasnak, valamint a kornyezetvedelrni es 
terrneszetvedelrni jogszabalyokban foglalt elofrasoknak, ezert a vfzjogi letesitesi engedelyt - figyelemmel a 
vizgazdalkodasrol sz616 1995. evi LVII. torveny (tovabbiakban: Vgtv.) 29. § (I) bekezdeseben, valam int a 
vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol sz616 72/1996 . evi (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-aban 
foglaltakra - a Vgtv. 28. § (1) bekezdese alapjan megadtam. 

A rnunkalatok rnegkezdesere vonatkoz6 bejelentesi kotelezettseg az epftoipari kivitelezesi tevekenysegrol 
sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. elofrasain alapszik. A bejelentesi kotelezettseg, valamint az epitesi 
nap16 elofrasok szerinti vezetesenek elmulasztasa eseten a korrnanyrendeletben meghatarozott szankci6kat 
kell alkalmaznom . Az adatszolgaltatas tartalrnat az epitett kornyezet alakitasarol es vedelrnerol sz616 1997. 
ev: LXXVIII. tv. 58.§ (7) bekezdese hatarozza meg. 

A hatarozatornban biztosftott jogok, kotelezeusegek es az ezzel osszefuggo adatok vizikonyvi 
nyilvantartasba torteno bejegyzesrol, a vfzugyi igazgatasi szervezet vizgazdalkodasi nyilvantartasarol sz616 
23/J998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdese alapjan rendelkeztem. 

A Felugyeloseg donteset a kornyezetvedelmi, termeszetvedelrni, vfzugyi hatosagi es igazgatasi feladatokat 
ellato szervek kijeloleserol szolo 347/2006. (XII.23.) Korrnanyrendelet (a tovabbiakban: Korm. r.) 17. § (1)
(2) bekezdese es a vizgazdalkodasrol szolo ]995. evi LVII. tv. 29. § (I) bekezdese szerinti hataskoreben, 
valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdese, 1. szarmi melleklet IV. fejezet 3. pontja es a Ket. 21. § (I) bekezdes 
c) pontja szerinti illetekessege alapjan eljarva hozta meg. 

Amennyiben a letesitmenyeket engedelytol elteroen kivanjak megeplteni, a vfzjogi letesitesi engedely 
modositasat kell kerni a szukseges mellekletek csatolasaval. 

Felhivorn tovabba az engedelyesek figyelrnet arra, hogy az ]91/2009. (IX. IS.) Korm. rendelet 22. § (I) 
bekezdese ertelmeben az epitesi munkara vonatkoz6an kivitelezesi dokumentaciot kell keszfteni. A 
kivitelezesi dokumentacio tartalma nem terhet el a jogeros letesitesi engedelyben foglaltaktol. 

Az eljaras igazgatasi szolgaltatasi dfja a kornyezetvedelmi, termeszetvedelrni, valamint a vfzugyi hatosagi 
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dfjair61 szolo 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (tovabbiakban: R) I. 
szarnu melleklet I. fejezet 24./9.1. pontja alapjan 7.000 Ft. 

A hatarozatornrnal szemben a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. 
evi CXL tv. (tovabbiakban : Ket.) 98. § (I) bekezdese alapjan biztosftottam fellebbezesi lehetoseget. 

Azon ugyfelek eseteben , akikkel a Felugyelcseg donteset postai uteri kozli, a Ket. 78. § (10) bekezdese es a 
99. § (L) bekezdese alapjan a kozlestol, azaz a kezhezveteltol szarnitott 10 munkanap all rendelkezesre a 
jogorvoslati kerelern benyujtasara. 

Tajekoztatorn, hogy a fellebbezesi dfj a R. 2. § (4) bekezdese alapjan 3.500 Ft, melyet 
rnellekleteben rneghatarozott 10029008-01711882-00000000 eloiranyzat-felhasznalasi 
atutalasi rnegbfzassal, vagy keszpenz-atutalasi megbizassal (csekken) kell megfizetni. 

a R. 2. szarrui 
szarnlaszarnra 

Az ugyintezesi hatarido leteltenek napja: 20 I 0.12.02. 

A Felugyeloseg az ugyintezest a jelen dentes postara adasaval lezarta, Igy az ugyintezesi hataridot 
megtartottnak tekinti . 

Jelen hatarozatorn hatosagi nyilvantartasba vetelerol intezkedtern. 
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Tajekoztatom a kerelmezot, hogy 1 db terv nentacio a Felugyelosegen a jogeros dentes kezhezveteletol 
ovetoen nem all m6domban t~vabbi orzesero! gondoskodni . 

0-1- Ki.d-J> iJ G ~ 

Szekesfehervar, 2010. november 23. 

Dr. Zay Andrea 

igazgat6 megbizasabol 

Serne More Aniko s.k. 

engedelyezesi igazgat6helyettes 


