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Tárgy: A vízgazdálkodási hat sági jcrgk r gyakorlásá,rol 72l|996. (y. 22.)
illetve a ki3zigazgatási lratÓsági eljárás és szolgáltatás általanos szabályairÓl
ttirvény [rtividítve: Ket.l 87-94. {i szerinti viztigyi fel gyeleti ellenorzés.
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Korm. rendelet 21 . $.,

sz.(il 2004" evi CXl.

A víziieYi feliigYeleti ellen rzés helyszíne. az ellcn rziitt vízilétesítmény (cím. helyrajzi szám):

An ellenrÍrzés idtita rtam a : 2016. iirnius 07. -tol 2A16. junius 07. 1 -tg

Az ellen rztitt adatai (cég esetén: megnevezés, székhely' vezeto neve' -beosztása,
barrkszánlaszám" cégbír sági bejegyzés száma; magánszemély esetén: név, lakcím, sztil.hely,
idopont, anyja neve, szern lyigazolvény szánra): Víz- és Csatornamrivek Koncesszi s ZRt. Szolnok'
5000 Szolnok. VízmŰr irt l., Kaposvári Kázmér, vezérigazgaÍ , cégjegyzékszám: 16-10-001613.

Jegvz kiinw készÍtésének id nontia. heJve: 5000 Szolnok, Yizmu t l............

Jelcn vanÍrak:
l.l Nyilatkozattevii

szeffr.ig.sz. )

MagYar Péterné

az ellenorztitt részér l (név; beosztás; szÍil.hely, id porrt; an.; iakcírn;

Bede Marianna, miiszaki igazgat . I l

-!l).t

2^l Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KatasztrÓÍbvédelnri tgazgatÓság Hat sági osztály részér l:
Bogdán Béla...'......
Egyed J zsef
Tar Gerg

A mai napon trrrgy szerinti ellentirzés céliáb l a Hat ság képviselŐi megielentek. A t{atÓság
képviseltíje(i) az ellen<irzési jogosultságát(ait) igazolta(rík).

l
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A F{atÓság képr.iselője(i) az ellenőrzés nregkezdésekor tájékoztatta(ák) az ellenőrzöttct arról, hogy a
72/1996. (v.22.) Korm. rencielet 21. $ szerinti vízÍigyi fblügyeleti (hatósági) ellerrőr:zést végeznek.
Az ellerrőrzés keretében vízügyi hatóság képviselőie(i) a, elleniírzéshez szükséges területre'
építményLle és egyéb létesítménybe beléphet(nek). ot| az ellenőrzés tárgyisal összefüggó bármely
iratot. lratósági igaz.olvány1, bizonyítványt, engedélyt' tárgyaÍ vagy nrunkafolyamatot
megvizsgálhat(nak), az úgyfdtől vagy képviselőjétól, továbbá az ellenőtzés helyszínén tartózkocló
bármely más személytől adatot és tájékoztaÍást kérhet(nek), az tigyfclet nyilatkclzat tótelére
hívhatja(ák) tel, a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, Íblyamatokról kép- és liangÍblvételt
készíthet(nek), rnintavételt eszközölhet(nek), továbbá egyéb bizonyítást Íblytatlrat(nak) le.

A Hatóság kópviselője(i) az ellenőrzés megkezdésekor tájékclztatta(ók) az ellenorzöttet anól. lrogy a

helyszíni ellenőrzés akadályozására a Ket. alábbi rerrdelkezéseit kell alkalmazni:
Az ellenőrzés eredményes és biztonságos leÍblytatása érdekében, ha annak jellege indokolttá
teszi, a hatÓság a rendőrség közreműködését kérheti.
Ha a helyszíni eIlenőrzésre életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetó helyzetben, azonnali
intézkedés érdekében van szlikség, illetve, ha ezt törvény más Íbntos okból megengedi. a
helyszíni ellenőrzést a Vízügyi Hatóság a |ezárt terület' épület. helyiség felnyitásával, az ott
tartÓzkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja.
A helyszíni hatÓsági ellentirzóst akadáIyozása esetén, az akadályozÓ személy eljárási bírsriggal
sú|tható.

Magyar Péterné Bede Marianna fentieket tudomásul vette, az ellenórzésen együttműkodött,
egyidejrileg bejelentette, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre
jogosult.

ErLq.+$enxh:

A Víz- es Csatornamiivek KotrcesszloS 7,l1. Szolttok résr,ére a' KÓr,ep-'l'isza*vidék i

K rnyezetvédelrni' 'l'erm szetvédelmi és Víz gyi F'eltigyel ség 4091-2512013. iktatoszámon és

Tisza/7707 vízik nyvi számon vízjogi rizerneltet si engedély adott ki a szolnoki regiorrális vízrnrí és

vízellát lrál zat tizemeltetésére. A kiadott engedély ttibbszÖr rnÓdosításra keriilt. A víz.iogi

tizemeltetési engedély 20t8. jtilius 31-ig hatályos' ...........'

Víztigyi fbltlgyel*ti kategÓria: I.

A rnai napon a fenti engedélyben foglalt vízilétesítmények víztigyi {bliigyeleti elIencrrzésére keriil
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Az ellenőrzés meeállapításai:

A mai napon megtekintésre kerÍiltek a víznu mútárgyai. A telephely kcirbekerített' teriilete

karbantartott. A műtárgyak állapota megfelelő, karbantartottak. .Ielenleg egy darab vízkivételi

szivattyú üzenrel. A gépüzemnaplÓ alapián a 2015. évben 6.a39,714 m3 vÍz került a hitlizatra

fuladásra.2015. óvben átlagosarr naponta 16.547 rn3 víz került ahálózaIra Íbladásra. A tegnapi

napon (20l6'06'0ó) |6.620 m3 viz keriilt ahá|őzatra feladásra. A DN 400-as vízméro óra állása a

tegnapi nap végén 28.198.771nr3 vcrlt. A DN 6o0_as vízmérő óra állása a tegnapí nap végén lOtl m3

volt.

Az ellenorzés során a következő dokumentumok kerültek bemutatásra:

_ Hatálycrs vízjogi üzerrreltetósi engedély

- Üzerneltetési szabályzat

- GéptizemnaplÓ

- LabornaplÓ
_ Vízórák lrite lesítési biz-onylatai

osszessegeberr eltnondhatÓ"

errgedily alapiá'lr mtikÖdik.

hogy a vízmu a Tisza/2707 vinik nyvi számri vízjogi iizemeltetési

AYíz- és Csatornamrívek Koncesszicis ZRt. Szolnok képviseloiének nyilatkozata:

,'A j egyz kcinyvbe tbglaltakat eltbgadom, azza| egy etértek.''.......
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A Hatóság képviselője(i) tájékoztatta(ák) a jelenlévőket, hogy ez az ellenorzósi jegyzőkönyv a
polgári perrendtartás 195. $-a szerinti tartalmú közokiratnak minosúl. A ielenlévők kijelentik' hogy
a j egyzőkönyv közokirat j elle gének tuda&íban vannak.

:i:":::T::*l:":"-.:.-li:r.-:::.-:-:....:-. , :: : :::: ::

Az ellenőrués során hatósági eljarás rnegindításártól szóló Ket. 29. $ szerinti értesítés átadásra
keriilt / nem került átadásra.

Eza.iegyzőkönyv 4 oldalterjedelmű' A jegyzökönyv mellékleteinek száma 40 db digitílis futó.

Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvassák és értelmezés után, mint a vizúgyi ellenőrzéserr
megállapítottak valósághű rögzítést aláírásukkal lritelesítik.

A jegyzőkönyv 2 példanyban készült, melyből l példány az el]enörzött részére átaóásra került.
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