VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY
Tárgy: Sótony község csapadékvíz elvezetését
biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye
Műszaki ügyintéző: Mosonyi Gábor
Jogi ügyintéző: Kovács Sándor
Vízikönyvi szám: Csörnöc-Herpenyő/338.
HATÁROZAT
1./ Sótony Község Önkormányzata (9681 Sótony, Fő u. 3.; a továbbiakban: Engedélyes)
részére, a Szilvás István tervező (9763 Vasszécseny, Táncsics Mihály u. 4.; a továbbiakban:
Tervező) által 2022. január havi dátummal készített tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban
ismertetett vízilétesítmények megépítésére
vízjogi létesítési engedélyt
adok.
2./ Létesül:
A vízilétesítmények helye: Sótony település belterülete (Vas megye)
Vízügyi objektumazonosítók (VOR):
VOR
AQX647

Objektum név
Sótony község csapadékvíz
elvezetése

AQX597

Csörnöc-Herpenyő Sótony
csapadékvíz bevezetés

Objektum típus
Belterületi
csapadékvízelvezető
rendszer
Felszíni vízbevezetés Vízterhelési pont

Sótony Község területének csapadékvíz elvezető rendszere
Kialakítása:
A település területén nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer épül ki a közlekedési
létesítmények fejlesztésével összhangban. Az árkok állapota az eltelt időszakban jelentősen
leromlott. A jelentős hosszban burkolatlan árkok feliszapolódtak, a kapubejáró átereszek
helyenként teljesen feliszapolódtak, ezért akadályozzák a lefolyást. A változatos domborzat
miatt a település csapadékvíz elvezető rendszere több vízgyűjtőt területre tagolódik. A
vízgyűjtőterületek külterületen húzódó levezető árkai az érkező vízhozamok levezetésére
alkalmas állapotban vannak.
Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
Telefon: +36(94) 508-393 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 502209995

CS-1-0-1 jelű nyílt árok
Befogadója:

Sótony 207/3 hrsz.-ú közút Á-2 jelű árka

Hossza:
Fenékeszélessége:
Fenékesése:
Rézsűhajlása:
Burkolata:

21,5 fm
0+000 – 0+021,5 km sz. között
változó 6,5 – 33-5 ‰ között
1:1
ÁE 40/35-50 L mederelem

0,4 m

CS-1-0-2 jelű nyílt árok
Befogadója:

Sótony 207/3 hrsz.-ú közút Á-2 jelű árka

Hossza:
Fenékeszélessége:
Fenékesése:
Rézsűhajlása:
Burkolata:
Műtárgyak:

119,0 fm
0+000 – 0+119,0 km sz. között
0,4 m
változó 450,6 - 3,1 ‰ között
1:1
96,98 fm ÁE 40/35-50 L mederelem
4 db D40 cm/beton L=22,02 fm

CS-1-0-3 jelű nyílt árok
Befogadója:

Kossuth Lajos utcai meglevő útárok alsó szakasza

Hossza:
Fenékeszélessége:
Rézsűhajlása:
Fenékesése:
Burkolata:
Műtárgyak:

184,1 fm
0,4 m
1:1
változó 3,0 – 7,8 ‰ között
142,11 fm ÁE 40/35-50 L mederelem
8 db D40 cm/beton L=42,0 fm

CS-2-0-1 jelű nyílt árok
Befogadója:

Sótony 207/3 hrsz.-ú közút Á-2 jelű árka

Hossza:
Fenékeszélessége:
Fenékesése:
Rézsűhajlása:
Burkolata:
Műtárgyak:

144,5 fm
0,4 m
változó 1,1 – 8,6 ‰ között
1:1
107,50 fm ÁE 40/35-50 L mederelem
7 db D40 cm/beton L=37,0 fm

CS-2-0-2 jelű nyílt árok
Befogadója:

Kossuth Lajos utcai meglevő útárok alsó szakasza

Hossza:
Fenékeszélessége:

215,0 fm
0,4 m
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Fenékesése:
Burkolata:
Műtárgyak:

változó 4,9 – 28,7 ‰ között
128,37 fm ÁE 40/35-50 L mederelem
10 db D40 cm/beton L=55,30 fm

CS-3-0-0 jelű zárt csatorna és nyílt árok
Befogadója:

A-1 jelű árok (meglevő)

Teljes hossza:

156,1 fm

Zárt csatorna szakasz
Hossza:
Anyaga és átmérője:
Fenékesése:
Műtárgyak:

80,2 fm
D80/beton TA jelű betoncső
2,5 ‰
3 db 1,0 × 1,0 m-es átfolyó rendszerű víznyelő és tisztítóakna
80.30 m folyóka 25x50x17/11 cm folyóka elem

Nyílt árkos szakasz
Hossza:
Fenékeszélessége:
Fenékesése:
Rézsűhajlása:
Burkolata:
Műtárgyak:

75,94 fm
0,4 m
0,6 ‰
1:1
ÁE 40/35-50 L mederelem
3 db D60 cm/beton L=16,0 fm

3./ E vízjogi létesítési engedély 2024. június 30-ig hatályos. Az engedély hatályának
meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a
továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (7) bekezdésében és 10/A. §-ában
foglaltak figyelembe vételével kérhető.
4./ Előírások:
1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel
és érvényes közműkezelői hozzájárulásokkal rendelkezni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadásátvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot.
4. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendeletben meghatározott mellékletek alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt kell
kérni.
5. Az engedélyezett vízilétesítményeket a határozat 1-4. pontjaiban foglaltak és az
engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kialakítani.
6. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást a Hatóságnak be
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kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen kérni kell a vízjogi
létesítési engedély módosítását.
7. Az újonnan létesült közművezeték (zárt csapadékcsatorna) csak a földmérési és
térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy által elvégzett
geodéziai bemérést követően kerülhet be a szakági nyilvántartásba. A térszín alatt
elhelyezett közművezeték geodéziai bemérését a vezeték elfedése előtt, nyílt
munkaárokban kell végezni. A korábban épített közművezetékeknél utólagos bemérést
kell elvégezni.
A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg. Jelen engedély a
megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
A fenti előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem
megfelelő teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 134. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/H.
§-ában foglaltak alkalmazásának van helye.
Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi
aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó
vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 100.000,-Ft, melyet az
Engedélyes megfizetett.
E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az
alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 50.000,-Ft.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett
10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási
megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj
megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem
előterjesztéséhez mellékelni kell.
A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés
iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.
INDOKOLÁS
Engedélyes megbízásából eljáró Tervező tárgyi ügyben 2022. május 2. napján érkezett
kérelmében e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési
engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint
ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:


Engedélyes megnevezését, címét, meghatalmazását, mely szerint Tervező a nevében
eljárhat;
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az engedélyezési tervek elektronikus úton megküldött példányát;
a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Szilvás István, kamarai száma: 18-0162);
műszaki leírást;
a beruházással érintett ingatlanok felsorolását (Sótony 119, 235/2, 429/3 hrsz.);
Engedélyes igazolását az engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási
díjról;
az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2022. február 18. és március 21. napján kelt
közműkezelői hozzájárulását;
az Invitel Távközlési Zrt. 2022. február 22. és március 28. napján kelt közműkezelői
hozzájárulását;
az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. F7126-14507-2/2022. számú közműkezelői
hozzájárulását;
a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 2022. március 9. és március 18. napján
kelt közműkezelői hozzájárulását;
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága VAS-465/3/2022. számú
közútkezelői hozzájárulását;
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0783-004/2022. számú vagyonkezelői és
befogadói hozzájárulását;
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0783-004/2022. számú vízügyi
objektumazonosítási nyilatkozatát.

Az eljárás során 36800/2700-3/2022.ált. számon hiánypótlás elrendelése vált szükségessé,
melynek teljesítésére sor került, a kérelem teljessé vált.
A hiánypótlást követően az alábbi dokumentum került benyújtásra:


a Tervező nyilatkozata arról, hogy a vízgazdálkodási tevékenység műszaki
megoldásának kialakításánál, a vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezése
megfelel a helyi építési szabályzatban, a településrendezési tervben, valamint a
településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak.

Az engedélyezési eljárásba a hatályos jogszabályok alapján - tekintettel az egyes közérdeken
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. „Vízügyi és vízvédelmi ügyek” pontjára - szakhatóság
bevonására nem került sor.
A tárgyi engedély 4. pontjának 1-2. alpontjában foglalt előírást a 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 3. § (7) bekezdése és az 1/B. § (4) bekezdés a) pontja alapján tettem.
A tárgyi engedély 4. pontjának 3. alpontjában foglalt előírást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdése alapján tettem.
A tárgyi engedély 4. pontjának 4. alpontjában foglalt előírást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdése és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet előírásai alapján tettem.
A tárgyi engedély 4. pontjának 5. és 6. alpontjában foglalt előírásokat a 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdésére tekintettel írtam elő.
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A tárgyi engedély 4. pontjának 7. alpontjában foglaltakat az egységes elektronikus
közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése és az 5.
számú melléklete alapján írtam elő.
A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából
megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a
Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatályának
meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.
Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban
előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 134. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 1/H. §-a alapján a végrehajtást foganatosítom, továbbá a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény 174. § c) pontja alapján 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.
Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint az engedély
módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított
60 nap, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott
időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett
létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek
minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.
Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint aki jogszabályban,
hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő
vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási
bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy
esetében 300 000 forintig terjedhet.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.)
BM rendelet] 1. számú mellékletének 37. pontja alapján állapítottam meg.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az
eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díjat
az Engedélyes megfizette.
A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja,
előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.
A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1.
melléklete 37. pontja, valamint a 3. § (1) bekezdése szerint került megállapításra.
Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás
kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a
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72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.
A határozat véglegesítéséről Engedélyest külön levélben értesítem.
Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követőenintézkedem.
Szombathely, 2022. elektronikus bélyegző szerint
Dr. Borbély Gábor
katasztrófavédelmi hatósági osztály
osztályvezető

Melléklet: Terjedelem: 7 oldal
Kapják: 1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: Sótony Község Önkormányzata, 9681 Sótony, Fő u. 3. - hivatali kapu
3. sz. példány: Szilvás István tervező, 9763 Vasszécseny, Táncsics Mihály u. 4. - ügyfélkapu
4. sz. példány: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25. cégkapu
5. sz. példány: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 9700 Szombathely, Puskás T. u. 5. - cégkapu
6. sz. példány: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. cégkapu
7. sz. példány: Invitel Távközlési Zrt., 1134 Budapest, Váci út 37. - cégkapu
8. sz. példány: Magyar Közút Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Március 15. tér 2. - cégkapu
9. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. - nova
szeüsz
10. sz. példány: Vízikönyv
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