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KÖZLEMÉNY
A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú eljárása során hozott
döntéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:
Ákr.) 89.§ (1)-(2) bekezdése, továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F.§ (1)-(2) bekezdései értelmében az alábbi közleményt
adom ki:
Az
eljáró
hatóság
megnevezése,
elérhetőségei:
Csongrád-Csanád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6720 Szeged, Berlini krt. 16-18., tel.: +36-62/621-280, email: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu, honlap: http://csongrad.katasztrofavedelem.hu,
ügyfélfogadás: 6728 Szeged, Napos út 4. hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00, péntek: 9.0012.00, tel.: +36-62/549-340)
Az ügy száma: 35600/2567/2019.ált.
Az ügy tárgya: a Nagybánhegyes, 042/24 és Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti
ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi létesítési
engedély kiadása
Engedélyes neve: CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft. (5662 Csanádapáca, 049. hrsz.)
A közlemény kifüggesztésének és honlapon történő közzétételének napja: 2020.
augusztus 31. napja
Az ügy irataiba való betekintés: az érintettek az ügy irataiba az ügyintézővel előre
egyeztetett időpontban ügyfélfogadási időben Hatóságunk ügyfélszolgálatán (6728 Szeged,
Napos út 4.) tekinthetnek be.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az Igazgatóság tárgyi ügyben 35600/256719/2019.ált. számon határozatot hozott, amely ügyfélfogadási időben, hivatalomban
megtekinthető.
A 35600/2567-19/2019.ált. számú határozat rendelkező része:
„H A T Á R O Z A T
Vízikönyvi szám: III/2734

A CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft.
(5662 Csanádapáca, 049 hrsz.)
részére

-2a Nagybánhegyes, 042/24 hrsz.-ú és a Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett
kutas öntözőtelep vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló kérelem
alapján indult közigazgatási hatósági eljárást megszüntető 35600/2567-14/2019.ált. számú
végzésemet
visszavonom
és egyúttal
vízjogi létesítési engedélyt
adok arra, hogy a benyújtott kérelem és mellékletei, valamint jelen határozat előírásai alapján
a Nagybánhegyes, 042/24 hrsz.-ú és a Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz.-ú ingatlanokra
tervezett kutas öntözőtelep vízilétesítményeit megépítse.
Engedélyezett vízilétesítmények vízügyi objektumazonosítási adatai a következők:
VOR
AQO024

AQO028

AQO032

AQO036

AQO040

AQO046

AQO050

AQO054

AQO056
AQO060

Objektum név
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 1. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 2. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 3. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 4. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 5. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 1. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 2. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 3. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep 4. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú

Objektum típus
Kút
Kút
Kút
Kút
Kút
Felszín alatti vízelvonási hely
Felszín alatti vízelvonási hely
Felszín alatti vízelvonási hely
Felszín alatti vízelvonási hely
Felszín alatti vízelvonási hely
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AQO064

öntözőtelep 5. sz. kút
CDG Kft. Medgyesbodzás 04/09-14 és
Nagybánhegyes 042/24 hrsz. 4. számú
öntözőtelep

Öntözőtelep

A tervezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:
Öntözőtelep helye:

4/a:
4/b:

Nagybánhegyes 042/24 hrsz.
Medgyesbodzás 04/9-14 hrsz.

Öntözőtelep mérete:

4/a:
4/b:

69 ha
24 ha

Az 1., 3. és 5. sz. kutak műszaki adatai:
Kút jele
Kút helye
EOV X (m)
EOV Y (m)
EOV Z
Talpmélység (m)
Csövezés
Szűrőzés
Vízigény

1. sz.
Nagybánhegyes
042/24 hrsz.
129 997
795 597
93,7 mBf

3. sz.
5. sz.
Medgyesbodzás
Medgyesbodzás 04/9
04/14 hrsz.
hrsz.
130 632
130 303
795 849
796 552
93,8 mBf
93,8 mBf
60,00
0,0 – 12,0 m Ø 408x6 mm acél
0,0 – 60,0 m Ø280/250 mm KM PVC
30 – 57 m között
69.000 m3/év
24.000 m3/év
24.000 m3/év

A 2. és 4. sz. kutak műszaki adatai:
Kút jele
Kút helye
EOV X (m)
EOV Y (m)
EOV Z
Talpmélység (m)
Csövezés
Szűrőzés
Vízigény

2. sz.
Nagybánhegyes 042/24 hrsz.
130 354
795 739
94,1 mBf

4. sz.
Medgyesbodzás 04/11 hrsz.
130 515
796 099
93,7 mBf

30,00
0,0 – 12,0 m Ø 408x6 mm acél
0,0 – 30,0 m Ø280/250 mm KM PVC
14 – 27 m között
69.000 m3/év
24.000 m3/év

Vízhasználati adatok:
Vízellátás:
Igényelt vízmennyiség:
Vízkészlet jellege:
Vízminőség várhatóan:
Víztest mennyiségi állapot minősítése:

5 db fúrt kútból
210.000 m3/év
talajvíz és rétegvíz
II. osztály (talajvíz, rétegvíz)
jó (p.2.13.1.) – rétegvíz
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Vízhasználat jellege:
Vízhasználati időszak:
Vízmérés tervezetten:
Öntözés módja:
Öntözött kultúra:

jó (sp.2.13.1.) - talajvíz
100% gazdasági célú – öntözés
időszakos (március 01. – október 31.)
vízórával
mikro-szórófejes, csepegtető (mikroöntözés)
ipari paradicsom, csemegekukorica, zöldborsó,
pattogatni való kukorica, hagymafélék

Az elkészült kutakra felszín alatti aknában elhelyezett kút felsőrész készül, tolózár, vízóra és
vízmintavételi csap felszerelésével.
Lekötni kívánt éves vízmennyiség:


talajvíz:

93.000 m3/év



rétegvíz:

117.000 m3/év
Összesen:

210.000 m3/év

Az öntözőtechnológia adatai:
Öntöző berendezés:
Szórófejek:
Nyomóvezeték:

Csepegtető öntöző berendezés (Linear Center-Pivot)
AS-50, I-Wob mikro szórófejek
T-Tape LayFlat 100,4 mm x 1,75 mm falvastagsággal

Az öntözés két féle módon történhet, Lineár Center-Pivot mikro szórófejekkel felszerelt
öntöző berendezéssel és mobil kivitelű csepegtető egységgel.
Egyéb jellemző adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció
tartalmazza.
A létesítés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom elő:
I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások:
1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és
kizárja a környezetkárosítást.
2. A kivitelezést a felszíni-, illetve a felszín alatti víz- és földtani közeg veszélyeztetését
kizáró módon kell végezni.
3. A kivitelezés során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi
határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
4. A vízi-létesítményeket úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy annak hatása ne érintse
károsan a vizek állapotát, más engedélyezett vízi-létesítmények működését, azok
elhelyezésére kijelölt vagy igénybe vett térrészt, azok hatásterületét, védőövezetét ill.
védőidomát, továbbá hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás
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környezethasználatokat.
5. Amennyiben a keresőfúrás tapasztalatai jelentős változást okoznak a kút kivitelezésében,
úgy ezen vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni. A keresőfúrás tapasztalatai
alapján - mennyiségi és minőségi szempontokat is figyelembe véve - a minél sekélyebb
vízadót kell megcsapolni.
6. A kutak kivitelezése során az MSZ 22116:2002. szabvány, valamint a felszín alatti
vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
jogszabály vonatkozó előírásait be kell tartani.
7. A létesítményekre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az
építési naplót, továbbá a vízkút kivitelezését szolgáló berendezés alkalmasságára
vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező
köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
8. A létesítményeket a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy azok
kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá a
kifolyó víz esetén szabad vízfolyás keletkezzék.
9. Az elkészült kutakra kúttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza legalább az üzemeltető
megnevezését, a kivitelezés évét és a kút kataszteri számát.
10. A munkaterületen a kivitelezés befejezését követően teljes körű tereprendezést és
rekultivációt kell végezni.
11. Az ATIVIZIG 1133-0007/2019. számú vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat
tudomásul kell venni és maradéktalanul be kell tartani.
12. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentációról szóló jogszabályban meghatározott dokumentációt kell a hatóságunk
részére csatolni, amelynek az általános követelményeken felül tartalmaznia kell az
alábbiakat:
 a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot
tartalmazó (a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális)
adatokat is rögzítő tervdokumentáció;
 a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre vonatkozó
nyilatkozat a tényleges (abszolút) magassági adatok átvezetésével;
 a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvét;
 a kivitelezést követően
dokumentumokat;

elvégzett

tereprendezést

és

rekultivációt

igazoló

 a kutak fúrási naplóját, illetve a fúrási rétegszelvényt, a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat (MBFSZ) által elkészített kútkataszteri számmal ellátott vízföldtani napló
példányait;
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mennyiségét és minőségét);
 a kutakra felszerelt vízmérő berendezés hitelesítési jegyzőkönyvét, valamint a
felszerelést igazoló dokumentumokat;
 a kutak vizének - akkreditált laboratórium által végzett - gáztartalom szerinti
vizsgálatára vonatkozó mintavételi és eredménylapot;
 a kutak által termelt víz - akkreditált laboratórium által végzett - minőségi
vizsgálatának eredményeit, melynek az általános vízkémiai komponensekre kell
kiterjednie;
 az illetékes Vízügyi Igazgatóság üzemeltetéshez adott vagyonkezelői hozzájárulását.
II. Egyéb előírások:
1. Az engedélyesnek a kivitelezés megkezdése előtt az I. fokú Vízügyi Hatósághoz be
kell nyújtania azon írásos (teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba
foglalt) dokumentumokat, amellyel igazolja az érintett - jelen határozat kiadásáig
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal nem rendelkező - idegen ingatlanok feletti
rendelkezési jogosultságát.
2. A vízjogi létesítési engedély - 1. pontban foglaltak teljesítését követően - feljogosít az
engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de
a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez,
üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint
szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. A létesítményeket az engedélyezési tervben foglaltak, valamint jelen határozat előírásai
szerint, az engedély érvényességi idejében kell megvalósítani.
4. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosultnak
felmutatni.
5. A beruházás elhúzódása esetén – megfelelő indokolás mellett – az érvényességi idő lejárta
előtt, annak meghosszabbítása kérhető.
6. Az engedélyes személyében beálló vagy a megállapított műszaki adatokat érintő
változásokat 30 napon belül a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni az engedélyesnek és
jogutódjának is, és az új helyzetnek megfelelően ezen vízjogi engedély módosítását kell
kérni – az engedély érvényességi idején belül.
7. A kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról hatóságunkat a munkálatok
megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell. Az értesítéshez mellékelni kell
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló jogszabály 13. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott, a kútfúró
és a kút- és geofizikai vizsgálatokat végző személyére, valamint a kútfúró berendezésre
vonatkozó, jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát.

-78. Az építés befejezése után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az egyéb
érdekeltek tájékoztatása mellett az illetékes vízügyi hatóságot 8 nappal korábban értesíteni
kell.
9. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vízilétesíményekre
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni Hatóságomtól.
10. Engedélyes köteles a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani, és
az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni.
11. Jelen engedély jogszabály által előírt egyéb hatósági engedély megszerzésének
kötelezettsége alól nem mentesít.
Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály a BE02/20/53218-002/2019. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:
„„I.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt - a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály megkeresésére - indult szakhatósági eljárásban a CDG Agráripari és Állattenyésztő
Kft. (5662 Csanádapáca, Külterület 049 hrsz.) kérelmező ügyfél részére, a Nagybánhegyes és
Medgyesbodzás külterületén létesítendő fúrt kutak és öntözőtelep vízjogi létesítési
engedélyének kiadásához
hozzájárulok.
II.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szakhat. rendelet) 1. § (1)
bekezdése és az 1. melléklet 16. cím 9. pontja alapján a környezeti hatások jelentőségének
vizsgálata során megállapítottam, hogy a földtani közeg védelme, valamint
hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem, zaj és rezgés elleni védelem, illetve természetés tájvédelem szempontjából a tervezett beruházás várhatóan nem jár jelentős környezeti
hatásokkal, így - hatáskörömbe tartozó szakkérdések tekintetében - környezeti hatásvizsgálati
eljárás nem szükséges.

III.
Jelen döntés az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.””
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály BE-02/19/645-6/2019.számon szakhatósági
hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:
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Szeged, Móra Ferenc utca 4. fsz. 1.) által az I. fokú vízügyi hatóságnál kezdeményezett, a
medgyesbodzási 04/9-14 és a nagybánhegyesi 042/24 hrsz-ú öntözőtelep ellátására szolgáló
vízilétesítmények megépítéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély kiadása iránti
eljárásban a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szempontjából a
benyújtott tervdokumentáció és a területre vonatkozó talajvédelmi terv (Kovács Zsolt 5711
Gyula, Cserjés utca 6., tv.sz.eng.sz: 001/2011.; tervsz: Mgr-36/2019.) alapján - az alábbi
feltételekkel talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást adok.
A beruházással érintett területen a vezeték fektetéshez szükséges 1458,2 méter hosszú
fektetőárok nyitásakor 70-110 centiméter  a talajvédelmi tervben megadott szakaszolással
— vastagságban szükséges a termőréteget eltávolítani. A letermelt termőréteget a
talajvédelmi terv alapján elkülönítetten kell letermelni, tárolni és a visszatöltést a
kitermeléssel fordított sorrendben kell elvégezni úgy, hogy a folyamatos tömörítésről
gondoskodni kell, valamint arról, hogy az esetlegesen kitermelt altalaj a felszínen nem
maradhat.
A humuszos talajréteget egyenletes vastagságban, a műszaki beavatkozást megelőzően csak a
szükséges területeken kell eltávolítani.
A humuszmentési munkafolyamat megvalósítása során, a kivitelező minden esetben köteles az
optimális humuszmentés megvalósítására törekedni.
A munkaterületből kitermelésre kerülő, másodlagos - gyengébb minőségű - földtömeget úgy
kell deponálni, hogy a humuszos (mentendő) réteggel ne keveredjen a kivitelezési munkálatok
teljes időtartama alatt.
Altalajt a felszínen elteríteni tilos.
A termőréteg kedvező tulajdonságainak megőrzéséről az eltávolítás, a tárolás és az elhelyezés
során a lehetőségekhez mérten gondoskodni kell.
A beavatkozási területet a műszakilag lehetséges lehető legkisebb területre kell korlátozni.
A humusz depóniák kialakításánál külön figyelmet kell fordítani a szél-, és vízerózió
következtében bekövetkező degradációjának, és az erodálódott talajanyag környező
területekre jutásának megakadályozására. A beavatkozás során a munkaterületből kitermelt,
humuszos réteg alatti anyagokat szintén elkülönítetten a munkaterület másik oldalán,
körültekintően kell tárolni felhasználásáig.
A fúrás során felszínre került altalajt a területen elhelyezni még átmenetileg is tilos, valamint
a szűrőmosatás és a maximális vízhozam elérése érdekében folytatott szivattyúzás során
kiemelt talajvíz termőföldön tartós vízborítást nem okozhat.
A munkálatok befejezését követően a talaj természetes rétegrendjének megfelelően kell
megkezdeni a munkaterület visszatöltését, vagyis figyelemmel kell lenni arra, hogy a
differenciáltan letermelt talajrétegek a természetes sorrendnek megfelelően kerüljenek
visszaterítésre, s a visszatöltés során a humuszos rétegben káros mértékű tömörödés ne
következzen be.
A gépi felszín-egyengetést követően a letermelt humusztartalmú talajréteget egyenletesen kell
elteríteni a munkaterület széles sávjában. A mentett termőréteget úgy kell elhelyezni, hogy az,
az eredeti talajjal szorosan összefüggő termőréteget képezzen. A letermelt termőréteg teljes
mennyiségét a műszaki beavatkozással érintett termőföldön kell felhasználni.
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végrehajtani az alábbiak szerint:


A munkálatok kivitelezése során keletkezett terepegyenetlenségeket földmunkagéppel
vagy mezőgazdasági tolólapos munkagéppel meg kell szüntetni.



A taposási károkat, illetve a talaj tömörödést mélylazítással kell megszüntetni, 40 cm
mélységben 50 cm késtávolságot alkalmazva (légszáraz talaj esetén).



A szántó művelési ágú területen a talajélet beindítása, a talaj-mikroorganizmusok, a
mikrobiológiai tevékenység helyreállítása érdekében a szántó művelési ágban maradó
területeket 25 t/ha szerves istállótrágya kiszórása és talajba forgatása szükséges. Tilos a
trágya kijuttatása október 31. és február 15. között. Mező-, erdőgazdasági területre éves
szinten szerves trágyával kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170
kg/ha értékét.



Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy a letermelt humuszt a beruházással érintett
területén lehet felhasználni. Az ott fel nem használt humuszos termőréteg után a
termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 55. §-a
alapján talajvédelmi járulékot kell megfizetni.



Minden egyéb, itt külön ki nem emelt vonatkozásban a talajvédelmi terv megállapításai
az irányadók.

A szakhatósági állásfoglalás önállóan nem fellebbezhető csak az engedélyező hatóság által
kiadott határozattal szemben lehet élni jogorvoslati kérelemmel.
A kérelmező az eljárásra előírt 50.000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A jogorvoslati eljárás díja 25.000,- Ft, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Növény-és
Talajvédelmi Osztálya 1002300200302216-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az
igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni.”
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a
BE-06/NEO/1386-2/2019. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:
„A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalát, mint I. fokú (közigazgatási)
hatóságot a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkereste a CDG Agráripari
és Állattenyésztő Kft. (5662 Csanádapáca, 049. hrsz.), mint kérelmező megbízásából az
AQUA TEAM Bt. (6725 Szeged, Móra u. 4. fsz.1.) által a Nagybánhegyes, 042/24 hrsz és
Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz. alatti öntözőtelep 5 db öntözőkútja vonatkozásában vízjogi
létesítési engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása ügyében. A
szakhatósági hozzájárulást közegészségügyi szempontból
az alábbi feltétetekkel adom meg:
A vízellátó rendszer (kút, hálózat) időszakos karbantartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni
kell.
A vízhasználattal járó ártalmak érdekében biztosítani kell a kutak 10 méteres környezetének
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Az eljárás során 23.900,- Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként, melyet
a kérelmező köteles viselni.
Jelen szakhatósági hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az kizárólag az i.
fokú vízügyi hatóság által kiadott határozat, illetve eljárást megszüntető végzés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az engedély hatálya 2022. április 30. napja
A vízkészletjárulék fizetési kötelezettségre és a fizetési kötelezettség alóli mentességre,
valamint részbeni mentességre vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.
(Vgt.) 15/A-15/E. § rendelkezéseit a jelen engedélyhez mellékelt VKJ tájékoztató
figyelembevételével kell alkalmazni.
Amennyiben vízkészletjárulék fizetési kötelezettsége van, azt a vízkészletjárulék
kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet szerint a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-0104001600000000 számú számlára kell befizetni.
Ügyfél a Vgt. 31.§ (2) bekezdése alapján a díjfizetési kötelezettség alól mentesül.
Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak,
mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül
elektronikus úton benyújtható fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díjmentes.
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő
napon véglegessé válik.”
”
A 35600/2567-19/2019.ált. számú határozat indoklásának kivonata:
A CDG Agráripari és Állattenyésztő Kft. (5662 Csanádapáca, 049. hrsz.) megbízásából az
AQUA TEAM Bt. (6725 Szeged, Móra út 4. fsz. 1.) 2019. május 3. napján a Nagybánhegyes,
042/24 hrsz.-ú és a Medgyesbodzás, 04/9-14 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett kutas öntözőtelep
vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be
Igazgatóságunk.
Az eljárás során megállapítást nyert, hogy Ügyfél a hiánypótlásra felhívó végzésekben
foglaltaknak, az azokban megállapított teljesítési határidőben nem tett teljeskörűen eleget,
ezért általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.tv (Ákr.) 47.§ (1) bekezdés b)
pontjában foglaltakra való tekintettel – figyelemmel a 81. §-ra –, Hatóságom a 35600/256714/2019.ált. számú végzésében a vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárást
megszüntetette.
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rendelkezésére álló törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, amelynek mellékletéül
benyújtotta a fellebbezési eljárás illetékének megfizetését igazoló bizonylatot, az ingatlan
egyes tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatát, illetve a fellebbezési eljárás során kiadott
35600/2567-17/2019. ált. számú hiánypótlásra felhívó végzés teljesítéseként csatolta a CDG
Kft. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról hogy a vízilétesítmények
kivitelezésének megkezdéséig rendelkezni fog az érintett ingatlanok vonatkozásában a
vízilétesítmény megépítésével összefüggésben létrejövő megállapodással.
A vízügyi hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4)
bekezdése d) pontja szerint a létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell,
ha a tervezett vízhasználat, vízimunka elvégzése, vízilétesítmény megépítése, üzemeltetése
vagy megszüntetése termőföldet érint vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű ügy részeként valósul meg, azonban az ingatlan nem az engedélyes tulajdona a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának (Vgtv. 20.
§ (1) bekezdés), az országos közút és tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya és
tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének (Vgtv. 20. § (3a)
bekezdés), a környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének (1995. évi LIII.
törvény 101. § (4) bekezdés) esetét kivéve -, a létesítő (kérelmező) nyilatkozatának
fennállását arról, hogy rendelkezik vagy a kivitelezés megkezdéséig rendelkezni fog az
érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a
tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével,
üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy létrejövő
megállapodással.
A benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok és engedélyes nyilatkozatában foglaltak
alapján a kivitelezés megkezdése előtt, jelen határozat rendelkező részben előírtak alapján,
be kell nyújtani az elsőfokú vízügyi hatósághoz a Nagybánhegyes 042/24 hrsz. alatti
ingatlan vonatkozásában az ingatlan alábbi tulajdonosainak, még hiányzó, teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a vízilétesítmények
megépítéséhez: Rácz Imre (2889 Súr, Rákóczi u. 6/A), Fehér Attila (2085 Pilisvörösvár,
Rózsa u. 23.), Fiala Éva (6763 Szatymaz, II. Körzet T. 001901/43.) illetve a Magyar Állam
nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földügyi Központ hozzájáruló nyilatkozatát.
Az ATIVIZIG 1133-0007/2019. számú vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltak szerint:
„A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT2) a medgyesbodzási és nagybánhegyesi ingatlanok
az 1., 3. és 5. sz. kutak esetében p.2.13.1. jelölésű, Maros-hordalékkúp elnevezésű porózus
víztestre esnek. Ezt a víztestet a VGT2 öt teszt alapján végzett minősítése szerint mennyiségi
vonatkozásában jó állapotba sorolja, az igényelt vízmennyiség valószínűsíthetően
rendelkezésre áll.
A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT2) a medgyesbodzási és nagybánhegyesi ingatlanok a
2. és 4. sz. kutak esetében sp.2.13.1. jelölésű, Maros-hordalékkúp elnevezésű sekély porózus
víztestre esnek. Ezt a víztestet a VGT2 öt teszt alapján végzett minősítése szerint mennyiségi
vonatkozásában jó állapotba sorolja, az igényelt vízmennyiség valószínűsíthetően
rendelkezésre áll.”
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megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezést és mellékleteit megvizsgálva
megállapítottuk, hogy a tevékenység a rendelkező részben megadott előírások betartása esetén
megfelel a hatóságunk hatáskörébe tartozó hatályos jogszabályi követelményeknek,
vízgazdálkodási érdekeket nem sért, így a rendelkező rész szerinti tartalommal került sor a
vízjog létesítési engedély kiadására.
Előírásainkat az alábbi jogszabályokra hivatkozva tettük:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, a felszín alatti
vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet, a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a
termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet, a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16.
címének vonatkozó pontjai alapján az eljárásba bevont szakhatóságok szakhatósági
állásfoglalásukat megadták:
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály BE-02/20/53218-002/2019. számon;
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály BE-02/19/645-6/2019.számon;
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a BE06/NEO/1386-2/2019. számon
A határozatot az 1995. évi LVII. törvény 28. – 30. §, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet, valamint a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § ában foglaltak alapján hozta meg Hatóságunk.
A fentieknek megfelelően a hatósági határozatról készült közleményt közhírré tettem.
Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint
Szatmári Imre tű. dandártábornok
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:
Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes
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Mell.:
Terjedelem:
Ügyfelek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

7 lap/13 oldal
Csiffáry Julianna (5600 Békéscsaba, Gyár u. 17.)
Domány Gáborné (5668 Nagybánhegyes, Arany János u. 13.)
Péliné Csiffáry Tünde (5948 Kaszaper, Kossuth u. 63.)
Ribánszki Pálné (5669 Nagybánhegyes, Medgyesi u. 38.)
Kovács János (5667 Nagybánhegyes, Árpád u. 6.)
Hammer Vendel (5668 Nagybánhegyes, Szabadság u. 52.)
Hammer Vendelné (5668 Nagybánhegyes, Szabadság u. 37.)
Pipis Mihályné (5668 Nagybánhegyes, Vásárhelyi u. 6.
Szentadránszki Mihály (5668 Nagybánhegyes, Bartók u. 14.)
Szentandránszki Mihályné (5668 Nagybánhegyes, Úttörő u. 14.)
Kender József Lajos (5668 Nagybánhegyes, Bartók Béla u. 4.)
Kender József Lajosné (5668 Nagybánhegyes, Bartók Béla u. 10.)
Ribárszkiné Csabina Ágnes (5668 Nagybánhegyes, István király u. 1.)
Kovács Mihály (5948 Kaszaper, Dózsa u. 1.)
Rácz Imre (2889 Súr, Rákóczi u. 6/a)
Kovács Gizella (5700 Gyula, Pósteleki u. 45.)
Kovács Gabriella (5700 Gyula, Pósteleki u. 45.)
Csicsely Sámuel (5800 Mezőkovácsháza, Nyírfa u. 2.)
Fehér István (5668 Nagybánhegyes, Kinizsi u. 11.)
Bányász Mihályné (5668 Nagybánhegyes, Ady u. 6.)
Czibula Ibolya (6645 Felgyő, Béke u. 7.)
Legény János (4080 Hajdunánás, Irányi u. 46.)
Fehér Attila (2085 Pilisvörösvár, Rózsa u. 23.)
Balogh Vilmos (5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 7.)
Mile Ferenc (5668 Nagybánhegyes, Bocskai u. 2.)
Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)
Geebelen Anett (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
Geebelen Ivett (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
Geebelen Melinda (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
Geebelen Laura (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
Zahorecz Judit Éva (Gyomaendrőd, Tanya VII. 253.)
Popon Péter (5800 Mezőkovácsháza, Fáy András u. 50.)
Fiala Éva (6763 Szatymaz, II. körzet tanya 001901/43.)
Geebelen Christophe (5662 Csanádapáca, Tanya 49.)
Dr. Urbán Jánosné (6821 Székkutas, Kossuth u. 23.)
Dr. Szikszai József (5667 Nagybánhegyes, Jókai u. 19/C)
Szikszai József Tamás (5667 Nagybánhegyes, Jókai u. 19/C)
ATIVIZIG (6720 Szeged, Stefánia út 4.)
Szentandránszki Katalin (5948 Kaszaper, Bajcsy Zs. u. 6.)
Nagyné Szentandránszki Anikó (5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 136.)
Ribárszki Dzsenifer Szilvia (5668 Nagybánhegyes, István király u. 1.)
Csiffáry Károlyné (5600 Békéscsaba, Gyár u. 17.)
Kender Ferencné (5668 Nagybánhegyes, Bocskai u. 13.)
Kovácsné Szőke Gizella (5700 Gyula, Pósteleki u. 45.)
Ribárszkiné Gabina Ágnes (5668 Nagybánhegyes, István király u. 1.)
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.)
NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.)
Ribárszki Attila (5668 Nagybánhegyes, István király u. 1.)
Szarvas és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet (5540 Szarvas, Szabadság út 30.)

Cím: H-6728 Szeged, Napos út 4. : 6706 Szeged, Pf. 17.
Telefon: +36-62/549-340
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 109255138

