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J?X$} Cs^h^éTslma~Kozség Önkormányzata (4743 Csengersima, Kossuth út 62.), mint 
engedélyes részére a Csengersima Vásárcsarnok és Hűtőház csapadékvíz elevezetésére a 

vízjogi létesítési engedély-t 

jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától 2015. április 30-ig, illetve a vízjogi 
üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig az alábbiak szerint adom meg : 

Tervszám 16-1/2011. 
Tervező Koleszár János vízgazdálkodási tervező (4400 Nyíregy

háza, Szélsőbokori u. 58; VZ-K 15-0416) 
Beruházással érintett terület Csengersima 0138/79, 0138/80, 0138/88 hrsz.-ú ingatlan 
Terület tulajdonosa Csengersima 0138/80 hrsz.-ú ingatlan - V A M ES 

PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA, 
1095 BUDAPEST IX. KER. Mester utca 7. {Nemzeti Adó-
és Vámhivatal, 1051 Budapest, Sas u. 23.} 

Csengersima 0138/79 és 0138/88 hrsz.-ú ingatlan -
Csengersima Község Önkormányzata (4743 Csengersima, 
Kossuth u.62.) 

Terület feletti rendelkezés Csengersima 0138/79 és 0138/88 hrsz.-ú ingatlan -tulaj
donos 
Csengersima 0138/80 hrsz.-ú ingatlan - tulajdonosi hozzá
járulás 

I . Műszaki adatok: 
A csapadékvíz elvezető rendszer méretezése racionális módszerrel történt, az MI-167 

műszaki irányelv alapján az 1 éves gyakoriságú 10 perces zápor figyelembevételével. 
A csapadékintenzitás 130 l/s.ha. 

Megnevezés Lefolyási 
tényező 

Qfajlagos 

(1/s.ha) 
T e r ü l e t 

( m 2 ) 
Q 

(l/s) Megjegyzés 

Zárt burkolt út és tetőfelület 0,9 117 8.394 98,2 felszíni befogadóba 
Fedetlen terep (gyep) 0,05 6,5 9.876 - talajba szivárogtatás 

A csapadékvizet zárt csatornával (KG PVC) összegyűjtik és a nyílt befogadóba vezetik. 
A befogadó előtt 100 l/s kapacitású iszap- és olajfogó műtárgyat létesül az ásványolaj 

leválasztására. 
A tűzoltóvíz tározó feltöltését elsősorban csapadékvízzel kívánják megoldani, ezért a tető 

és a burkolat egy részéről összefolyó csapadékot CSOMIÉP TB 20/30/30 elemmel burkolt 
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nyílt csatornával vezetik a földmedrű tározóba. 

Befogadó 
Pete-Nagygéci csatorna 

Tervezett létesítmények 
Megnevezés Mennyiség 
NA 125 KG ereszbekötő tisztító idom 8 db 
NA 125 KG PVC csatorna 71 m 
NA 160 KG PVC csatorna 96 m 
NA 200 KG PVC csatorna 78 m 
NA 250 KG PVC csatorna 129 m 
NA 31 KG PVC csatorna 49 m 
NA 400 KG PVC csatorna 75 m 
Víznyelő akna 080 vb. víznyelős fedlappal 15 db 
Víznyelő akna 0100 vb. víznyelős fedlappal 2 db 
Víznyelő akna 0100 vb. öv. zárt fedlappal 1 db 
Víznyelő akna 50/50 b. 48/48 víznyelőráccsal 4 db 
Iszap-és olajfogó SEPURATOR 3.0 EN (D 2,54m, Q=100 l/s) 1 db 
TB 20/30/30 CSOMIEP csatorna 16m,8 db 
D80 támfalas áteresz 12 nr. 2 db 
Csatorna burkolat 40/40/8 betonlapokkal 7,5 m, 32 m 2 

167 mJ-es csapadék- és tüzivíz tározó földmedence 1 db 

Vízellátás rákötéssel a közüzemi vízhálózatra a közmű kezelőjének, a Kristályvíz Vízközmű 
Ipari és Gazdasági Szolgáltató Nonprofit Kft. hozzájárulásával. 

Szennyvízelvezetés rákötéssel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (korábban VPOP) hálózatára a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hozzájárulásával. 

I I . Vízbázisvédelem : 
A létesítmény közüzemi vízbázist nem érint. 

I I I . Engedélyesnek a létesítés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betar 
tatni: 

1) A kivitelezést csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet elkezdeni. 
2) Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt hatóságomnak be 

kell jelenteni. 
3) A kivitelezést végző gépek, és az ideiglenes üzemanyag-tároló telephelyeit úgy kell 

kialakítani, a gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy környezetszennyezés, vízszennye
zés ne következhessen be. Amennyiben ilyen előfordulna, úgy felügyelőségemet ér
tesíteni kell, a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni. 

4) A kivitelezési munkák befejezése után a munkaterületet az esetleges szennyező
anyagoktól meg kell tisztítani. 

5) A csatornahálózatot, tisztítóaknákat vízzáró kivitelben kell elkészíteni. 
6) A kivitelezés során keletkező hulladékokra a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLI I I . törvény 13. §-a előírásait kell betartani. 
7) A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízi-munka 

elvégzésére, vízi-létesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a 
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vízi-létesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemelte
tési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszer
zésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

8) A vízjogi létesítési engedély üzemeltetésre nem jogosít. 
9) Az műszaki átadás-átvételi eljárásról a vízügyi hatóságot a műszaki átadás-átvétel 

megkezdését megelőzően legalább 8 nappal korábban értesíteni kell. Az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárást követően 60 napon belül, a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM 
rendelet 6. §-a szerinti dokumentáció benyújtásával az üzemeltetési engedélyét az 
üzemeltetőnek meg kell kérnie hatóságomtól. 

10) A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
a jogszabályok betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását 
hatósági ellenőrzés során bármikor ellenőrizheti. 

11) A burkolt, i l l . zárt csatornák, aknák kialakítása során a földárkok, munkagödrök bur
kolása / betemetése előtt az esetlegesen belehullott kétéltűeket, hüllőket el kell távo
lítani. Amennyiben a földárkok, tározók kialakítása során cserjeirtásra van szükség, 
azt fészkelési időszakon kívül (augusztus 1. - március 15. között) kell elvégezni. 

12) A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda az IX-P-
01/01152-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a kulturális örökségvédelmi 
szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltételekkel adta meg : * 
„1. A vásárcsarnok és a hűtőház építéséhez kapcsolódó földmunkák előtt próbafel

tárás elvégzése indokolt. 
2. A próbafeltárás során amennyiben régészeti jelenségek dokumentálására nyílik le

hetőség a földmunkával, illetve beépítéssel, tereprendezéssel, közmüvek nyom
vonala által érintett területen, teljes felületű megelőző feltárás válik szükségessé. 

3. A beruházónak a régészeti kutatás elvégzésére szerződést kell kötnie az illetékes 
múzeummal. A próbafeltárás csak jogerős feltárási engedély birtokában kezdhető 
meg. 

4. A feltárt terület nagyságát és határait a munkaterület átadás-átvételről készített 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

5. Az építkezést a régészeti kutatás befejezése után, annak eredményei alapján lehet 
megkezdeni. 

6. A tárgyi létesítmény műszaki átadásának és használatba vételének hozzájárulá
sához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés máso
latának bemutatása." 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Mátészalkai, Csengeti, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Népegészségügyi Intézet a X V I -
R-081/00977-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a létesítési engedély kiadásához 
előírás nélkül hozzájárult. 

A kivitelezés során be kell tartani a Magyar Telekom Igazgatóság Területi üzemeltetési 
központ Kelet-Magyarország Kábelhálózat üzemeltetési Osztály Dél-kelet Gy-5411T-250-
0047/351/2010. számú, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóséig SZSZB-375/1/2011. számú nyilatkozatában foglaltakat. 

Jelen határozatom a mellékletét képező kiviteli tervdokumentációval együtt érvényes. 

A kivitelezést az engedélyes terv és jelen határozatomban előírtak szerint kell végezni, a 
tervtől való esetleges eltéréshez előzetesen be kell szerezni hatóságomtól a vízjogi létesítési 
engedély módosítását. Az engedély nélküli, vagy attól eltérően végzett vízi-munka pénzbír-
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sággal sújtandó. Az engedély nélkül, vagy attól eltérően épült létesítményre a fennmaradási 
engedély is csak a létesítmény értékének 20 %-áig terjedő pénzbírság megfizetése után adható 
ki, vagy az eredeti állapotot helyre kell állítani. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél megfizette, egyéb eljárási költség nem keletke
zett. 

Határozatom ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvé
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Hatóságomnál benyújtott 
fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezést 4 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő be
nyújtására nincs lehetőség. 

Az engedély - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. 
napon emelkedik jogerőre. 

A jogorvoslati eljárás díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 
50 %-a, azaz 50.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a magyar Államkincstárnál vezetett 10044001¬
01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés 
benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással. 

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik. 

I N D O K O L Á S 

Csengersima Község Önkormányzata (4743 Csengersima, Kossuth út 62.) {továbbiakban 
ügyfél.} a 2012. január 26-án érkezett beadványában a Csengersima Vásárcsarnok és Hűtőház 
(Csengersima 0138/88 hrsz.) csapadékvíz elvezetésére a vízjogi létesítési engedély kiadására 
irányuló kérelmet nyújtott be a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségre. 

A kérelem elbírálása a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági el
járások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII . 27.) KvVM rendelet 3. § (2) és 
(5) bekezdése szerint díjköteles és tekintettel arra, hogy a díj megfizetése az eljárás kez
deményezésekor nem történt meg, ezért a 2599-2/2012. számú végzésemben 100.000,- Ft 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére szólítottam fel az ügyfelet. A díjat az ügyfél megfi
zette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A kérelem nem felelt meg a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellék
leteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) K H V M rendelet 2. §-ában foglalt és a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt kö
vetelményeknek, mert nem tartalmazta Csengersima 0138/79, 0138/80, 0138/88 hrsz.-ú 
ingatlanok hiteles tulajdoni lap másolatait, ezért a 2599-3/2012. számú végzésemben azok 
benyújtására hívtam fel az ügyfelet. Az ügyfél a felhívásomban foglaltaknak eleget tett. 

A Felügyelőség a 2599-7/2012. számú iratában értesítette az eljárás megindításáról a 
társadalmi szervezeteket, míg a 2599-9/2012. számú iratában az egyéb jogosultakat, egyben 
kérte nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az ügy a jogaikat, vagy a jogos érdekeiket érinti-
e. Mivel a társadalmi szervezetek és az egyéb jogosultak a megadott határidő alatt nem 
nyilatkoztak, a Felügyelőség úgy tekintette, hogy ügyféli jogaikkal nem kívánnak élni, ezért 
részükre további dokumentumot nem küld. 
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A 2599-8/2012. számú iratomban értesítettem az eljárás megindításáról az ingatlanok 
tulajdonosát. 

Az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával, a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII . 
23.) Korai, rendelet 32/E. § (3) bekezdés b) és c) pontjaira hivatkozva a Ket. 44. §-ában 
foglaltak alapján a 2599-5/2012. számú levelemben megkértem a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Mátészalkai, Csengeri, 
Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Népegészségügyi Intézet és a Hajdú-Bihar megyei 
Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája szakhatósági állásfoglalását. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Népegészségügyi Intézet a X V I -
R-081/00977-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély k i 
adásához közegészségügyi szempontból feltétel nélkül hozzájárult, döntését az alábbiakkal 
indokolta : 

„Csengersima Község Önkormányzata a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Természet
védelmi és Vízügyi Felügyelőség előtt Csengersima 0138/88 hrsz. alatti ingatlanon vásár
csarnok és hűtőház csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadása 
ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány
hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati Nyírbá
tori Kistérségi Intézete szakhatósági hatáskörrel rendelkezik. Hivatalomhoz az eljáró hatóság 
megkeresése 2012. február 24-én érkezett. Az ügyintézési határidő 30 nap. Az ügyintézési 
határidő lejárta 2012. március 25. 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok valamint az "Egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységről" szóló 1991. évi X I . Tv. "az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról", a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII . 27.) Korm. 
rendeletben, valamint "a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 
szervek kijelöléséről" szóló 347/2006. (XII . 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3). bekezdésében 
biztosított feladatkörömben a megjelölt illetékesség szerint a közigazgatási hatósági eljárás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése értelmében, 
figyelembe véve a 269/2003. (XII . 24.) Korm. számú rendelettel módosított 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 27. § (1 )-ben, megjelölt szakhatósági közreműködési kötelezettségem alapján 
adtam állásfoglalást." 

A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája az IX-P-
01/01152-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a 111/12. pont szerinti feltételekkel a 
létesítési engedély kiadásához hozzájárul, döntését az alábbiakkal indokolta : 

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől 
Csengersima 0138/88 hrsz-ú ingatlanon tervezett vásárcsarnok és hűtőház építéséhez 
kapcsolódó csapadékvíz elvezetés ügyében szakhatósági megkeresés érkezett Hivatalunkhoz. 

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a Csengersima 0138/88 hrsz-ú ingatla
non nyilvántartott régészeti lelőhely található. 

Szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg : A kérelem, a be
nyújtott tervek, és a lelőhely nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, 
hogy a tervezett tevékenység kivitelezése során a lelőhely szélső, periférikus területeit érintik. 

A lelőhely kiterjedésének, állapotának, bolygatatlan régészeti objektumok meghatározása 
céljából a tervezett építkezéshez kapcsolódóan próbafeltárás elvégzése indokolt. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 19. § (1) bekezdése alapján a 
régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak 
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el, így a régészeti örökség védelme érdekében a 
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próbafeltárás elvégzése indokolt. A régészeti kutatás eredményei alapján kerülhet sor az 
építkezés folytatására, vagy egy esetleges megelőző feltárás elvégzésére. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 19.§ (1) bekezdése 
szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket el kell ke
rülni. Amennyiben ez nem lehetséges, a veszélyeztetett lelőhelyet a Kötv. 22.§ (1) bekezdése 
alapján előzetesen fel kell tárni: a régészeti lelőhelynek a beruházással érintett ingatlanra eső 
területén próbafeltárást kell végezni. 

A régészeti kutatások elvégzésére a területileg illetékes nyíregyházi Jósa András Múzeum 
(4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, tel.: 42/315-722) jogo
sult. A feltárás elvégzésére a beruházónak szerződést kell kötnie a feltárásra jogosult intéz
ménnyel a Kötv. 22.§ (3) bekezdésében, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a 
régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. 
(VIII . 18.) NEFMI rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak szerint. A próbafeltárás engedély
köteles tevékenység, a feltárásra az engedélyt a feltárásra jogosult intézmény kérheti Hatósá
gomtól. A feltárás költségei a beruházót terhelik a Kötv. 19.§ (3) bekezdése alapján. 

Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örök
ségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 
324/2010. (XII . 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklet A. I . 
pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megál
lapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott 
követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg. 

A szakhatósági eljárás ügyintézési határideje leteltének napja: 2012. március 27. 
Szakhatósági állásfoglalásom a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örök

ségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 
324/2010. (XII . 27.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésének a) pontja, valamint a környezet
védelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölé
séről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 3. pontja, továbbá a közigaz
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban Ket.) 44.§ (1) bekezdésén alapul. 

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg." 

A tervezett beruházás Natura 2000 madárvédelmi területen valósul meg, ennek megfelelő
en a Felügyelőségre Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt nyújtottak be (4386-1/2011. 
ügyszámon). A Felügyelőség a vásárcsarnok és hűtőház építési engedélyéhez kiadott 8135¬
6/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a beruházás jelölő fajokra 
és élőhelyekre, védett természeti értékekre várhatóan nem lesz jelentős hatással. 

A természetvédelmi törvény 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egye
dének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének 
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, ká
rosítása." 

A létesítmény közüzemi vízbázist nem érint. 

A tervezett vízi-létesítmények a határozatban foglalt feltételek érvényesülése esetén nem 
veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket. 

A tervezett víz-létesítmény megfelel a vízi-munkára, a vízi-létesítmények, vízi-közművek 
megvalósítására és a vízhasználatok gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, 
műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek 
védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak. 

Megfelel továbbá a vízjogi engedély megadására vonatkozó, külön jogszabályokban foglalt 
előírásoknak. 
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A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig hatályos a vízgazdálkodási ha
tósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értel
mében. A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási szempontok figye
lembevételével határoztam meg. 

A vízjogi létesítési engedély megszerzésének követelményeiről a 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 3. §-a, a vízjogi létesítési engedély iránti kérelem és a hozzá csatolandó mellékletek 
tartalmi követelményeiről, pedig a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 
mellékleteiről szóló 18/1996. (VI . 13.) KHVM rendelet 2. §-a és 2. számú melléklete rendel
kezik. 

A hatósági ellenőrzésről a Ket. 88. §-a, a felügyeleti ellenőrzésről pedig a vízgazdálkodás
ról szóló 1995. évi LVII . tv. {továbbiakban Vgt.} 33. §-a, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 5. § (9) bekezdése és 21. §-a szerint rendelkeztem. 

A vízjogi létesítési engedély módosíthatóságáról és visszavonhatóságáról, a Vgt. 30. §-a és 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11; 12. és 14. §-ai rendelkeznek. 

Amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének módosítását kérné, úgy a 
terv, kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie. 

A határozatot Csengersima Község Önkormányzata (4743 Csengersima, Kossuth u.62.), 
mint engedélyes részére a Csengersima Vásárcsarnok és Hűtőház csapadékvíz elevezetés 
vízjogi létesítési engedélyére vonatkozóan a Vgt. 28. §-a, a 72/1996.'(V. 22.) Korm. rendelet 
3. §-a, a 18/1996. (VI. 13.) K H V M rendelet 2. §-a, és a Ket. 71. § (1) bekezdés figyelembe 
vételével e törvény 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg, mint I . fokú hatóság. 

A vízi-létesítményekre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdo
kumentáció tartalmazza. A tervdokumentációt a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 11. § (1) 
bekezdése értelmében záradékkal ellátva az engedélyesnek / vagy meghatalmazottjának 
visszaküldöm. Az eljárásban érintett ügyfelek az engedélyezési tervdokumentáció vízi-könyvi 
példányába a Ket. 68-69/A. §-ába foglalt szabályok szerint tekinthet be. 

Tájékoztatom továbbá, hogy határozatban szereplő a vízi-létesítményekkel, vízi-munkák
kal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős 
tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a 
23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16.§-a alapján a Felügyelőség a vízkönyvbe bejegyzi. 

A felügyelőség hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) a) pontja és a 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII . 23.) Korm. rendelet 17. §-a, illetékességi területét a 
347/2006. (XII . 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/7 pontja állapítja meg. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 
99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. 

Az I . fokú eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. mellékletének 1/24.6.1 
pontja, míg a jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII . 27.) K v V M rendelet 2. § (4) bekezdése 
alapján határoztam meg. 

Engedélyes részére a záradékolt tervdokumentációt a határozat jogerőre emelkedése után 
küldöm meg. 

Nyíregyháza, 2012. március 2^.' A k i a d m á n y h i t e l é ü l : 

aláírás 
Szentesi Péter 
igazgató S. K 
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