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H A T Á R O Z A T

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) által a BARANYA-
VÍZ Zrt.-t (7700 Mohács, Budapesti oú. 1., statisztikai számjel: 24257017360011402; KÜJ azonosító:
103367255.,  a  továbbiakban:  Közérdekű  szolgáltató)  Sárok  és  Ivándárda  településeken  a  nem
közművel  összegyűjtött háztartási  szennyvíz  ideiglenes  begyűjtésének  ellátására  közérdekű
szolgáltatóvá  kijelölő  35200/402-8/2018.ált.  számú  határozat  módosítása  tárgyában  kiadott
35200/2403-5/2019.ált. döntést - elírás miatt- az alábbiak szerint

javítom ki:

A határozat rendelkező része helyesen:

A határozat b) pontja törölve, helyette:

b)  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás  megkezdésének  időpontja  és  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás
időtartama: 2019. július 1. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2022.
június 1. napjáig;

A kijavítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jelen döntésemmel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Jelen döntésem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási
cselekmény  ellen  a  Pécsi  Törvényszéknek  címzett,  és  a  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, elektronikusan benyújtott kereseti kérelemmel
közigazgatási pert lehet kezdeményezni.

A  bíróság  a  közigazgatási  pert  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  tárgyalás  tartását  a  felperes  a
keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve
a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.



INDOKOLÁS

Az  érintett önkormányzatok  2019.  június  1-én  érkeztetett,  L/186-3/2019,  L/187-3/2019.  számú
kérelemben foglaltak alapján kérték a 35200/402-8/2018. ált. iktatószámú határozattal módosított,
35200/3198-12/2017.  ált.  iktatószámú  határozatban  foglalt  közszolgáltató  kijelölésének
meghosszabbítását tekintettel arra, hogy a nevezett településeken a közszolgáltatás ellátása 2019.
július 1. napjától nem biztosított.

Az  Igazgatóság  a  kérelmet  a  nem  közművel  összegyűjtött háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó  nem  rendszeres  közszolgáltatásról  szóló  378/2015.  (XII.  8.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) 3. § (7) bekezdése, az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő
törvénymódosításokról  szóló  2013.  évi  CXXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Tv.)  1.§  (3)  bekezdése,
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
35. §-a alapján megvizsgálta, és megállapította, hogy a módosításnak akadálya nincs.

Az Igazgatóság 35200/2403-5/2019.ált. számú határozatában döntött a BARANYA-VÍZ Zrt.-t Sárok és
Ivándárda településeken a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének
ellátására közérdekű szolgáltatóvá kijelölő határozat módosításáról.

A határozat kiadmányozását követően megállapításra került, hogy a határozat rendelkező részében
elírás történt.

Az Ákr. 90. § (1) bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki
az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.

Az R. 3. § (7) bekezdése értelmében az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés időtartama
a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg az öt évet.

 Az  Igazgatóság  a  35200/3198-12/2017.ált.  ügyiratszámú  kijelölő  határozatában  az  ideiglenes
begyűjtési  ellátás  megkezdésének  napját  2017.  június  1.-ként  határozta  meg.  A  35200/2403-
5/2019.ált.  számú  módosító  határozatában  az  Igazgatóság  az  ideiglenes  begyűjtési  ellátás
időtartamát az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2022. június 30. napjában
jelölte meg. Az R. 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Igazgatóság megállapította, hogy a
35200/2403-5/2019.ált. számú döntésében elírás történt. 

Az előzőekre figyelemmel az elírást az Igazgatóság a rendelkező részben foglaltak szerint kijavítja.
Az ideiglenes begyűjtési ellátás időtartamának kijavítása nem hat ki az ügy érdemére, az ügyfelek
jogai nem sérültek, ugyanis az R. 3. § (7) bekezdése megszabja a kijelölés maximális időtartamát,
mely tárgyi ügyben 2022. június 1. napjával lejár.

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése szerint a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte.

Az Ákr 90. § (3) bekezdése alapján a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak
van helye, mint az eredeti döntés ellen volt.

A jogorvoslat tekintetében a Tv. 3/F.§ (3) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott
döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A Tv. 1.§ (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló
eljárásban  hozott döntés  a  végrehajtás  felfüggesztése  iránti kérelemre  tekintet  nélkül
végrehajthatóvá nyilvánítható.



A Pécsi  Törvényszék  illetékességét  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I.  törvény  (a
továbbiakban:  Kp.)  13.  §-a  állapítja  meg.  A  jogorvoslati lehetőségről  a  Kp.  39.§  (1)  bekezdésére
hivatkozással történt tájékoztatás. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 605. § (1) bekezdése
szerint  a  perben az elektronikus  kapcsolattartásra  nem köteles  fél  vagy  a  jogi  képviselőnek nem
minősülő képviselője - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a keresetlevelet, továbbá minden egyéb
beadványt és ezek mellékletét,  valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány)
választása  szerint  elektronikus  úton  is  benyújthatja,  az  E-ügyintézési  tv.-ben  és  végrehajtási
rendeleteiben meghatározott módon.

A  Pp.  608.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  E-ügyintézési  tv.  alapján  elektronikus  úton  történő
kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és
végrehajtási  rendeleteiben  meghatározott módon  -  nyújthat  be  a  bírósághoz,  és  a  bíróság  is
elektronikusan kézbesít a részére.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, az R.
1.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja,  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint
a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
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