
 
VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY  
 
 

 

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. 
Telefon: +36(94) 513-430 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu 

 
Hivatali kapu azonosító: 502209995 

Tárgy: Salköveskút, Söpte, Vassurány 
községek területén tervezett 
öntözésfejlesztés kivitelezésére 
36800/3169-18/2020.ált. számon kiadott 
vízjogi létesítési engedély kijavítása 
Jogi ügyintéző: Sümeginé Szanyi Violetta 

 
K Ö Z L E M É N Y 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 36800/3169-18/2020.ált. számon kiadott, 
a Salköveskút, Söpte, Vassurány községek területén tervezett öntözésfejlesztés vízjogi létesítési 
engedélyének kijavításáról hozott, 36800/3169-20/2020.ált. számú döntésről a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése és 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) 
pontja és 89. § (1) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt/közleményt adom ki. 
 
Az eljáró Hatóság megnevezése, elérhetőségei: Vas Megyei Katasztrófavédelmi  
               Igazgatóság 
9700 Szombathely, Ady E. tér 1. 
Telefon: +36-94-513-430, telefax: +36-94-513-437 
Központi e-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu 
Honlap cím: www.vas.katasztrofavedelem.hu 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00 
 
A kérelmező ügyfél neve: KARYON Növénytermesztési Kft. 9600 Sárvár, Szatmár u. 25/A. 
 
Az ügy tárgya: Salköveskút, Söpte, Vassurány községek területén tervezett öntözésfejlesztés 

kivitelezésére 36800/3169-18/2020.ált számon kiadott vízjogi létesítési 
engedély kijavítása 

 
A döntés rendelkező része: 
 
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3169-18/2020.ált. számú, Kozár-
Borzó/Surányi p./346. vízikönyvi számú, 2020. július 6-án kelt, Salköveskút, Söpte, Vassurány 
községek területén tervezett öntözésfejlesztés kivitelezésére kiadott vízjogi létesítési engedélyt 
 

kijavítom  
az alábbiak szerint: 
 
A hivatkozott számú vízjogi létesítési 2./ pontja szerinti öntözéssel érintett területek helyrajzi 
számai helyesen:    

Salköveskút 04/22, 09/5-11, 016/3, 0102/1, 0121/27 hrsz.  
Söpte 017/1-3, 021/7, 036/3, 085/25 hrsz. 
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Vassurány 014, 018/3, 028/9-10, 040/5-8, 043/1-6, 067/6-8, 067/11-12, 073/6, 074/7, 
076/12, 079, 081/1, 082/14-17, 084/2, 086/5, hrsz. 

 
A hivatkozott számú vízjogi létesítési engedély indokolásának első mondata helyesen: 
Engedélyes megbízásából eljáró Tervező e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények 
megvalósítására 2020. június 11-én érkezett beadványában vízjogi létesítési engedélyt kért az 
általa készített dokumentáció csatolásával. Időközben az engedélyezési tervdokumentáció 
műszaki tartalma átdolgozásra került. A módosított tervdokumentáció 2020. június 15-én 
érkezett meg a Hatósághoz. 
 
A kijavítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 
A döntés kijavítással érintett része 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.) elektronikus úton benyújtandó indokolt fellebbezéssel lehet élni.  
 
A döntés indokolása: 
 
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36800/3169-18/2020.ált. számú, 2020. július 
6-án kelt határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott a Salköveskút, Söpte, Vassurány 
községek területén tervezett öntözésfejlesztés kivitelezésére 
 
A SOLVEX Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.) - mint a vízilétesítmények tervezője – 
2020. július 9-én érkezett beadványában jelezte, hogy az öntözéssel érintett ingatlanok helyrajzi 
számai több helyen tévesen kerültek rögzítésre. Kérte a döntés kijavítását.  
 
A rendelkezésemre álló iratanyagból megállapítottam, hogy a műszaki szakértői vélemény 
alapján a helyrajzi számok tévesen kerültek meghatározásra, ezért döntésemet - az 
észrevételben foglaltaknak megfelelően -  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) bekezdése alapján kijavítottam.  
Megállapítottam azt is, hogy döntésem indokolási részének első mondatában elírás történt, így 
annak kijavításáról is rendelkeztem. 
 
A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje az Ákr. 50. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás megindításától számított 60 nap. Jelen esetben az 
ügyintézési határidő lejárta: 2020. augusztus 12. 
Megállapítottam, hogy az ügyintézési határidő – jelen kijavító döntésre is kiterjedően – 
megtartásra került.  
 
Az Ákr. 90. § (3) bekezdése alapján a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan 
jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt, ezért jelen döntés ellen a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29/A. §-a és az Ákr. 
116. § (1) bekezdése alapján fellebbezési lehetőséget biztosítottam.   
 
Döntésemről az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja, 89. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet) 1/F. § (2) bekezdése és az Ákr. 90. § (2) bekezdése alapján az érintett ügyfeleket 
hirdetményi úton közleményben tájékoztattam.  
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Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően- 
intézkedem. 
 
A Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 
72/1996.  (V. 22.)  Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. 
rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg. 
 
Döntésem közléséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése és az Ákr. 88. § 
(1) bekezdés c) pontja és 89. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 
 
A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2020. július 10. 
 
 
Szombathely, 2020. elektronikus bélyegző szerint 

 
Dr. Borbély Gábor 

katasztrófavédelmi hatósági osztály 
szolgálatvezető helyettes osztályvezető 

 
Melléklet: – 
Terjedelem:  3 oldal 
Kapják:   1. sz. pld.: hirdetőtábla+honlap 
  2 . sz. pld.: Irattár 

3.  sz. pld.: Salköveskút Község Önkormányzata, 9742 Salköveskút, Március 15. tér 2. 
(Hivatali kapu)  

 4. sz. pld.: Söpte Község Önkormányzata, 9743 Söpte, Petőfi S. u. 61. (Hivatali kapu) 
5. sz. pld.: Vassurány Község Önkormányzata, 9741 Vassurány, Táncsics köz 7. (Hivatali 
kapu) 
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