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Tárgy: Budapest XI. kerület, Radvány utca 24.
szám
alatti
ingatlanon
talajvízkút
fennmaradási engedély ásott kútra
HATÁROZAT

Horváth Csaba, 1118 Budapest, Radvány utca 24. szám alatti lakos (továbbiakban: Ügyfél)
kérelmére, a 1118 Budapest Radvány utca 24. szám alatti, 2721/4 hrsz.-ú ingatlanon található
ásott kútra a talajvízkút fennmaradási engedélyt
megadom.
Ügyfél az eljáráshoz szükséges 3.000 Ft-os eljárási illetéket banki átutalással teljesítette.
Ügyfél kérelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 82. (3) bekezdésének a) pontjára hivatkozva lemondott fellebbezési jogáról
kérelmének pozitív elbírálása esetén. Ezért jelen döntésem ugyanezen jogszabályi hivatkozás
értelmében a közléssel véglegessé válik.
INDOKOLÁS
Horváth Csaba (1118 Budapest, Radvány utca 24.), mint kérelmező megbízásából 2018.
október 17-én elektronikus úton a Tomikút Kft. (1212 Budapest, Szebeni utca 60.) (továbbiakban:
Meghatalmazott) talajvízkút fennmaradási engedély kérelmet nyújtott be a Budapest XI. kerület,
Radvány utca 24., 2721/4 hrsz. alatti ingatlanon található ásott kútra a Budapest XI. kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Környezetvédelmi Osztályához.
Meghatalmazott fentiek alapján benyújtott talajvízkút fennmaradási engedély kérelméhez csatolta
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. mellékletének II. pontjában található dokumentáció tartalmát, a
meghatalmazást, az illeték átutalási bizonylatot, tulajdoni lapot, térképmásolatot,
fényképfelvételeket a kútról, vízkútfúró bizonyítványt, Budapesti Bányakapitányság által kiadott
Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítványt és a vízkútfúrási engedélyt.
A rendelkezésemre álló dokumentációból megállapítottam, hogy a tárgyi ingatlanon található ásott
kútra talajvízkút fennmaradási engedély kiadható, ezért a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 24. § (1)
bekezdése alapján a talajvízkút fennmaradási engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint
megadtam.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében hoztam.
Az eljárási cselekmény kapcsán az illetékfizetésen kívül egyéb eljárási költség nem merült fel,
ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét a Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés, valamint a 24. § (1) bekezdése
határozza meg. Illetékességemről az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást az Ákr. 82. (3) bekezdésének a) pontja alapján adtam.
Budapest, 2018. október 24.
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző megbízásából

Stitzné Koren Zsuzsanna
ügyintéző

Kapják:
1. Irattár
2. Tomikút Kft. (1212 Budapest, Szebeni utca 60.) – elektronikus úton (meghatalmazott)
3. Horváth Csaba (1118 Budapest, Radvány utca 24.) (kérelmező)
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