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T ár gy : határ ozat működé si engedé ly kiadása iránti elj árásban

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út

52., a továbbiakban: Hivatal) a Yiz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (székhely:
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., a továbbiakban: Engedélyes) viziközmú-szolgáltatói mtiködési
engedélyének módosítása vonatkozáséhan hivatalból indult eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁnoZAToT

A Hivatal 406012016. számú határozata alapján vízikózmú-szolgáltatói engedéllyel (a
továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt" Szo|nok(cégiegyzékszám: 16-10-001613'
székhelye: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.o a továbbiakban: Engedélyes) részére a2I-27854-1-

006-00-06 hivatali azonosító kóddalrendelkező víziközmu-rendszerre vonatkozóan

uŰrÖnÉSl ENGEDÉryr

adki az alábbiak szerint:

I. Területi, tárgyi és időbeli hatály

Területi hatálv Tórsvi hatálv Időbeli hatdlv
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A Hivatal megállapítja' hogy azEngedé|yes víziközmű-szolgáltatását igénybe vevő felhasználők
számossága (felhasználói egyenértéke) a jelen Működési engedély kiadásakor megfelel a
vízikozmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCX. törvény 36. $ (1) bekezdés c) pontjában
foglaltaknak.

A Hivatal a fenti vizikozmú-rendszerre vonatkozóan fennálló üzemeltetési jogviszony/ok
a|apjául szolgáló üzemeltetési szerződéstlszerződéseket jőváútagyő döntését hatá|yában
fenntartja.

II. Jogok és kötelezettségek

1. Az Engedélyes 4060/2016. számű Szolgáltatói engedély alap1án az Engedély I.
pontjában megbatározott vízíközmű-rendszer/ek és ellátási terület/ek vonatkozásban
j o go sult v íziközmú-szol gáltatói tevékenységét gyakoro lni.

2. A Működési engedélyben foglaltak - a körülmények jelentős megváltozása esetében - az
Engedélyes kérelmére, valamint hivatalból avíziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCx. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a végrehajtására kiadott jogszabályok
keretei között módosíthatók. A Hivatal a Működési engedélyt hivatalból is módosíthatja'

3. Az Engedélyes köteles a Szolgáltatói engedély és a Működési engedély kiadásának
alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal -
adott Engedélyesre irányadó - mindenkot''határozatainak megfelelni, azokat betartani és
végrehajtani.

4. A Működési engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem
rubéahatőkát.

5. Az Engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a bármely' a
Szolgáltatói engedélyében vagy a Működési engedélyében foglalt feltételnek harminc
napot meghaladó időtartamon keresztül nem felel meg.

III.Jogkiivetkezmények a Működési engedély feltételeinek be nem tartása esetén

1. Amerrrryiben azEngedélyes a jogszabályban' a Szolgáltatói engedélyben és a Működési
engedélyben, a Hivatal más határozataibarl, vagy az engedélyezési eljárás során
jóváhagyott szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a
j o gszabályokban megh atározottj ogkövetkezményeket alkalmazhatj a.

2. A III.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes a
Működési engedélyében és a Hivatal más határozataiban megbatározott
dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy
tartalommal nyujtja be a Hivatalnak. 

:

3' A Hivatal a Működési engedélyt a jogszabályokban meghatÍrozott esetekben
visszavonhatja.

Az eljarás során eljárási költség nem mertilt fel, ezért all.ő| a Hivatalnak nem kellett
rendelkeznie.
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A határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető. A keresetlevelet jelenhatározat
kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
cimezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott kÍildeményként postára adni.

A keresetnek a végrehajtásra halasztőhatálya nincs.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálj a el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgya|ást
tart. Tárgyalás tartását az igyfél a keresetlevélben, vagy aZ alperes kereseti ellenkérelmének
kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A bíróság dcjnthet aper tárgyaláson tiirténő elbírálásáról.

A Hivatalintézkedik ahatározatnak a Hivatalhonlapján történő kózzétételéro|.

INDOKOLAS

A Hivatal a 2013.10.03. napján kelt, 2013.10.15. napján jogerőre erirelkedett, 182712013. számit
batározatábanvizlközmú-szolgáLtatói működési engedélyt adott ki azBngedélyes részére.

A Vksztv. 35. $-a szerint ,,Víziközmű-szolgáltatást a Hivatal ákal kiadott víziközmű-szolgáltatói
engedély és működési engedéIy alapján lehet végezni."
A Vksztv. 36. $ (1) bekezdése szerint ,,gazdasági társasóg kizárólag a Hivatal óltal kiadott
víziközmiÍ-szolgáltcltói engedély birtokában minősül víziközmű-szolgáltatónak és veheti fel a
cégjeg,,zékben meghatározott tevékenységei közé a víziközmű-szolgáltatást.''
A Vksztv. 37. $ (1) szeint,,A vízikbzmű-szolgóltató a Hivatal által kiadott működési
engedélyben meghatározott ellátósi területen kizárólagosan jogosult és koteles víziközmű-
szolgáltatóst végezni. Az engedély kibocsótását víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező
víziközmű-szolgáltató kérheti' "

A Vksztv. 84 $ (1) bekezdésében foglaltak alapján ',afog1,,asztóvédelemrőt szóló I997. évi CLV'
torvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011' évi CCIX. törvény módosításóról szóló 2016'
évi XLil. torvény hatálybalépése napján hatályos víziközmíí-szolgáltatási működési engedély 36.

$-nak és 37. $-nak összhangban álló módosítasát a Hivatal hivatalból igazgatási szolgóltatási
díj megfizetése néIkül végzi''.

Tekintettel arra, hogy a fenti jogszabály hatályba lépésének napJa 2016. július 4., aHivata| a

viz1kozmű-szolgáltatói működési engedély Vksztv. 84. $ (1) bekezdése szerinti, hivatalból
indult eljárás keretében történő módosításával a rendelkezó részben foglaltak szerint működési
engedélyt ad az Engedélyes részére.

A Hivatal a fenti vizikozmú-rendszerre/rendszerekre vonatkozóan fennálló üzemeltetési
jogviszony/ok alapjául szolgáló üzemeltetési szerződéstlszerződéseket jóváhagyó döntését a
rendelkező részben foglaltak szerint hatályában fenntartotta.

Ezt megelőzően a Hivatal a 4060l20L6. számű döntésével a Vksztv. 84. $ (1) bekezdése alapján
v iziközmú- szol gáltatói engedélyt adott az Engedélyes rész ére.
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A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a víziközmú-szolgáltatásról szőlo 2011.
évi CCIX' törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásárol szőlő 5812013. (||.2].) Korm.
rendelet (Vhr') rendelkezései alapján hívta fel a figyelmet.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint a kózigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairőlszőlő 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. $ (l)
bekezdésén és72. $ (1) bekezdésén alapul. Azeljárási költségről a Ket.72. s (1) bekezdés d)
pont dd) alpontja alapján kellett rendelkezni.

A határozat a Ket. 73/A. $ (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése atapján a közlés napján
jogerőre emelkedik.

A fellebbezést a Ket. 100. $ (1) bekezdésének d) pontja zá4a ki. A határozat bírósági
felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. $ (2) bekezdése és a Ket. 109. $ (1) bekezdése
biztosítja. A Fővárosi Kozigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. $ (7) bekezdése' a
keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. $ (2) és (3) bekezdésehatározzameg. A
kózigazgatási nemperes eljárásokban alka|mazandó szabályokról a Polgári perrendtartásról
szőlő 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alka|mazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. $-a rendelkezik.

A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 43. $ (7) bekezdése határozzameg.

A Hivatal jelen határozatot a Vksztv. 3. $ (8) bekezdése alapján kozzéteszi a honlapján. Az
ügyfél a jogerősítő záradék'kal ellátott határozatről hiteles másolatot kérhet.

A Hivatal feladat- és hatáskörét aMagyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. $ (2) bekezdés e) pontja' továbbá a
Vksztv. 3. $ (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatásl szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. $ (2) bekezdés
i) pontja és az I. $ (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. $-abatélrozzame1. Az eljárás
speciális szabályait a Vksztv. tarta|mazza.

Budapest, 2016. szeptember,, o{ ."

dr. Dorkota Lajos
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Kapják:
1. Yiz- és Csatornaművek Koncessziós ZrÍ. Szolnok (1 pld. tértivevénnyel)

5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

2. Rákóczifalva Varos Önkormányzata (1 pld. tértivevénnyel)
5085 Rákó czifalv a, Szabadság tér 2.

3. Rákócziújfalu Község Önkormányzata (1 pld. tértivevénnyel)
5084 Rakócziűjfalu, Sallai u.26.

4. Szászberek Község Önkormányzata (1 pld. tértivevénnyel)
5053 Szászberek, Kossuth L. u. 191 .

5. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (1 pld. tértivevénnyel)
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

6. Ujszás?Város Önkormányzata (1 pld. tértivevénnyel)
5052 Ujszász, Szabads ág tér I.

7. Zagyvarékas Község Önkormányzata (1 pld. tértivevénnyel)
505I Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

8. Hivatal -Irattin (2 pld.)
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