
t-.1:'a~
2017-04- 05

Magyar Energetikai és Közm.ű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52· • Tel.: +36 1 45Y 7777· www.mekh.hu

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO _ 2017/2649-1 (2017)
Ügyintéző: dr. Sebián Attila
Tel: 459-7777
Fax: 459-7766
E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: határozat működési engedély kiadása iránti eljárásban

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52., a továbbiakban: Hivatal) a Gyulai Közüzemi Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szent László u.
16.) működési engedély módosítása iránti kérelme alapján, hivatalból meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a
továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

Gyulai Közüzemi Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003599, székhelye: 5700 Gyula, Szent
László u. 16., a továbbiakban: Engedélyes) részére a 11-05032-2-001-00-01 hivatali azonosító

kóddal rendelkező viziközmű rendszerre vonatkozóan

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT
ad az alábbiak szerint:

1. Területi, tárgyi és időbeli hatály

Területi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály

Ellátási Víziközmű- Víziközmű- Felhasználói MEKH Működési

terület
szolgáltatási rendszer egyenérték azonosító kód

jogosultság időbeli
ágazat azonosítóia hatálya

Gyula- közműves
Gyula VE-IV 381 11-05032-2- határozatlan

Városerdő ivóvízellátás 001-00-01

II. Rendelkezés az Engedélyes üzemeltetési szerződéseiről:

A Hivatal a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozóan fennálló üzemeltetési jogviszony/ok
alapjául szolgáló üzemeltetési szerződést/szerződéseket jóváhagyó döntését hatályában
fenntartja.



A Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes víziközmű-szolgáltatását igénybe vevő felhasználók
számossága (felhasználói egyenértéke) a Hivatal által a jelen Működési engedély kiadásakor
megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)
37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

III.Jogok és kötelezettségek

1. Az Engedélyes a Hivatal által kiadott 409012016. számú Szolgáltatói engedély alapján a
Működési engedély I. pontjában meghatározott víziközmű rendszer és ellátási terület
vonatkozásban jogosult víziközmű-szolgáltatói tevékenységét gyakorolni.

2. A Működési engedélyben foglaltak - a körülmények jelentős megváltozása esetében - az
Engedélyes kérelmére, valamint hivatalból, a 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 - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és
végrehajtani.

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

5. Az Engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul értesíteni, amennyiben bármely, a
.Szqlgáltatói engedélyeben vagy a Működésiengedélyében foglalt feltételnek harminc
napot meghaladó időtartamon keresztül nem felel meg.

IV. Jogkövetkezmények a Működési engedély feltételeinek be nem tartása esetén

1. Amennyiben az Engedélyes a jogszabályban, a Szolgáltatói engedélyben és a Működési
engedélyben, a Hivatal más határozataiban, vagy az engedélyezési eljárás során
jóváhagyott szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a
jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

2. A IV.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes a
Működési engedélyében és a Hivatal más határozataiban meghatározott
dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy
tartalommal nyújtja be aHivatalnak.

3. A Hivatal a Működési engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatj a.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető. A keresetlevelet jelen határozat
kézbesítésétől számított 30 napon belül il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
címezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A HATÁROZAT 4 OLDALBÓL ÁLL 2. oldal



A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást
tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti ellenkérelmének
kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A rendelkező rész 1. pontjában foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan a Hivatal a
214512013. számú határozatával víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt adott.

Az Engedélyes a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásakor nem felelt meg a
Vksztv. akkor hatályos 36. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt követelménynek, vagyis
felhasználói egyenértéke nem érte el a 150 ezret, ezért a Hivatal az Engedélyes által benyújtott
integrációs tervben foglaltak alapján - melyben bemutatásra került, hogy 2016. december 31.
napjáig hogyan tesz eleget a 150 ezres felhasználói egyenérték elérése követelményének - a
214512013. számú határozatával 2014. november 30. napjáig, majd a 298412014. számú
határozatával 2016. december 31. napjáig terjedő hatállyal adott működési engedélyt.

A Hivatal az Engedélyes víziközmű-szolgáltatói működési engedélyének a Vksztv. 84. § (1)
bekezdése szerinti, hivatalból indult eljárás keretében történő módosításával, a
VKEFFO_2016/4755-1 (2016) számú határozatával működési engedélyt adott az Engedélyes
részére 2016. december 31. napjáig terjedő hatállyal.

Az Engedélyes által a Vksztv. 35. § és 37. § rendelkezéseire tekintettel benyújtott működési
engedély módosítása iránti kérelemre a kőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29; § (1) bekezdése alapján
közigazgatási hatósági eljárás indult a Hivatal előtt VKEFFO_2015/1129-1 (2015)
ügyiratszámon.

Kérelmében az Engedélyes 11 db új víziközmű-rendszerre vonatkozóan kérte működési
engedély kiadását.

A kérelemmel érintett víziközmű-rendszerekkel együtt teljes ellátási területére nézve az
Engedélyes felhasználói egyenértéke összesítve eléri a 150 ezret, így megfelel a Vksztv.
hatályos, 37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak, ezért szükséges a rendelkező rész 1.
pontjában foglalt víziközmű-rendszer időbeli hatályának az alapjául szolgáló üzemeltetési
szerződéssel összhangban, határozott időtartamra történő módosítása.

A Hivatal a VKEFFO_201511129-1 (2015) ügyiratszámon indult és VKEFFO_2016/881 (2016)
ügyiratszámon folyamatban lévő működési engedélyezési eljárásban érintett víziközmű-
rendszerekre vonatkozóan a működési engedélyt külön eljárások keretében adja ki.

A fentiek alapján a Hivatal összességében megállapította, hogy a működési engedély
módosításának feltételei a rendelkező rész 1. pontjában szereplő víziközmű-rendszer
vonatkozásában fennállnak.

A HATÁROZAT 4 OLDALBÓL ÁLL 3. oldal



A fentiek alapján a Hivatal jelen határozatával a rendelkező rész 1. pontjában foglalt
víziközmű-rendszer időbeli hatályának módosításával Működési engedélyt adott.

A Hivatal rögzíti, hogy az Engedélyes a Hivatal által a 4090/2016. számú határozattal kiadott
Szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.

A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet (Vhr.) rendelkezései alapján hívta fel a figyelmet.

A határozat a fent hivatkozottjogszabályokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1)
bekezdésén alapul. Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont de) alpontja alapján
kellett rendelkezni.

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

A fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági
felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdése
biztosítja. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, a
keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) bekezdése határozza meg. A
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi Ill. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó 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 határozza meg.

A Hivatal jelen határozatot a Vksztv. 3. § (8) bekezdése alapján közzéteszi a honlapján. Az
ügyfél a jogerősítő záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet.

Kapják:
1./ Gyulai Közüzemi Kft.

5700 Gyula, Szent László u. 16.
2./ Gyula Váras Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
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Magyar Energetikai és Közll1ű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út p.• Te l.: +36 1 459 77i7' www.mekh.hu

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO _ 2017/2651-1 (2017)
Ügyintéző: dr. Sebián Attila
Tel: 459-7777
Fax: 459-7766
E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: határozat működési engedély kiadása iránti eljárásban

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52., a továbbiakban: Hivatal) a Gyulai Kőzüzemi Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szent László u.
16.) működési engedély módosítása iránti kérelme alapján, hivatalból meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a
továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

Gyulai Közüzemi Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003599, székhelye: 5700 Gyula, Szent
László u. 16., a továbbiakban: Engedélyes) részére a 11-05032-1-001-00-12 hivatali azonosító

kóddal rendelkező víziközmű rendszerre vonatkozóan

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT
ad az alábbiak szerint:

1. Területi, tárgyi és időbeli hatály

Területi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály

Ellátási Víziközmű- Víziközmű- Felhasználói MEKH Működési

terület szolgáltatási ágazat rendszer egyenérték azonosító kód jogosultság időbeli
azonosítója hatálya

Gyula közműves Gyulai-IV 68737 11-05032-1- határozatlanivóvízellátás 001-00-12

II. A Hivatal a fenti működési engedély kiadásával egyidejűleg a 11-05032-3-001-00-06
hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű rendszerre vonatkozóan a működési
engedélyt visszavonja.



III.Rendelkezés az Engedélyes üzemeltetési szerződéseiről:

A Hivatal a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozóan fennálló üzemeltetési jogviszony/ok
alapjául szolgáló üzemeltetési szerződést/szerződéseket jóváhagyó döntését hatályában
fenntartja.

A Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes víziközmű-szolgáltatását igénybe vevő felhasználók
számossága (felhasználói egyenértéke) a Hivatal által a jelen Működési engedély kiadásakor
megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)
37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

IV. Jogok és kötelezettségek

1. Az Engedélyes a Hivatal által kiadott 409012016. számú Szolgáltatói engedély alapján a
Működési engedély 1. pontjában meghatározott víziközmű rendszer és ellátási terület
vonatkozásban jogosult víziközmű-szolgáltatói tevékenységét gyakorolni.

2. A Működési engedélyben foglaltak - a körülmények jelentős megváltozása esetében - az
Engedélyes kérelmére, valamint hivatalból, a 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 - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és
végrehajtani.

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

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

V. Jogkövetkezmények a Működési engedély feltételeinek be nem tartása esetén

1. Amennyiben az Engedélyes a jogszabályban, a Szolgáltatói engedélyben és a Működési
engedélyben, a Hivatal más határozataiban, vagy az engedélyezési eljárás során
jóváhagyott szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a
jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

2. Az V.l. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes a
Működési engedélyében és a Hivatal más határozatai ban meghatározott
dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy
tartalommal nyújtja be aHivatalnak.

3. A Hivatal a Működési engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatj a.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A HATÁROZAT 5 OLDALBÓL ÁLL 2. oldal



A határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető. A keresetlevelet jelen határozat
kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
címezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást
tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti ellenkérelmének
kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A rendelkező rész 1. pontjában foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan a Hivatal a
2145/2013. számú határozatával víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt adott.

Az Engedélyes a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásakor nem felelt meg a
Vksztv. akkor hatályos 36. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt követelménynek, vagyis
felhasználói egyenértéke nem érte el a 150 ezret, ezért a Hivatal az Engedélyes által benyújtott
integrációs tervben foglaltak alapján - melyben bemutatásra került, hogy 2016. december 3I.
napjáig hogyan tesz eleget a 150 ezres felhasználói egyenérték elérése követelményének - a
2145/2013. számú határozatával 2014. november 30. napjáig, majd a 2984/2014. számú
határozatával 2016. december 31. napjáig terjedő hatállyal adott működési engedélyt.

A Hivatal az Engedélyes víziközmű-szolgáltatói működési engedélyének a Vksztv. 84. § (1)
bekezdése szerinti, hivatalból indult eljárás keretében történő módosításával, a
VKEFFO_2016/4755-1 (2016) számú határozatával működési engedélyt adott az Engedélyes
részére 2016. december 31. napjáig terjedő hatállyal.

Az Engedélyes által a Vksztv. 35. § és 37. § rendelkezéseire tekintettel benyújtott működési
engedély módosítása iránti kérelemre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján
közigazgatási hatósági eljárás indult a Hivatal előtt VKEFFO _2015/1129-1 (2015)
ügyiratszámon.

Kérelmében az Engedélyes 11 db új víziközmű-rendszerre vonatkozóan kérte működési
engedély kiadását.

A kérelemmel érintett víziközmű-rendszerekkel együtt teljes ellátási területére nézve az
Engedélyes felhasználói egyenértéke összesítve eléri a 150 ezret, így megfelel a Vksztv.
hatályos, 37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak, ezért szükséges a rendelkező rész 1.
pontjában foglalt víziközmű-rendszer időbeli hatályának az alapjául szolgáló üzemeltetési
szerződéssel összhangban, határozott időtartamra történő módosítása.
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A Hivatal a VKEFFO_2015/1129-1 (2015) ügyiratszámon indult és VKEFFO_2016/881 (2016)
ügyiratszámon folyamatban lévő működési engedélyezési eljárásban érintett víziközmű-
rendszerekre vonatkozóan a működési engedélyt külön eljárások keretében adja ki.

Az Engedélyes kérelmébenjelezte a Hivatal részére, hogya GyulaSzB-IV megnevezésű (Gyula-
Szentbenedek településrészt érintő), korábban önálló szigetüzemben működő, 11-05032-3-001-
00-06 hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszer egy bekötővezetékkel
csatlakozott a Gyulai-IV megnevezésű, 11-05032-1-001-00-12 hivatali azonosító kóddal
rendelkező víziközmű-rendszerhez, így megszűnt, mint önálló víziközmű-rendszer.

A fentiek alapján a Hivatal összességében megállapította, hogy a működési engedély
módosításának feltétel ei a rendelkező rész 1. pontjában szereplő víziközmű-rendszer
vonatkozásában fennállnak.

A fentiek alapján a Hivatal jelen határozatával a rendelkező rész 1. pontjában foglalt
víziközmű-rendszer időbeli hatályának módosításával Működési engedélyt adott,
egyidejűleg a jelen határozat II. pontjában foglaltak szerint a 11-05032-3-001-00-06 hivatali
azonosító kóddal rendelkező víziközmű rendszerre vonatkozóan a működési engedély
visszavonásáról rendelkezett.

A Hivatal rögzíti, hogy az Engedélyes a Hivatal által a 409012016. számú határozattal kiadott
Szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.

A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet (Vhr.) rendelkezései alapját} hívta fel a figyelmet. _

A határozat a fent hivatkozottjogszabályokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1)
bekezdésén alapul. Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont de) alpontja alapján
kellett rendelkezni.

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

A fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági
felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdése
biztosítja. A Fövárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, a
keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) bekezdése határozza meg. A
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi Ill. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó 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 határozza meg.

A Hivatal jelen határozatot a Vksztv. 3. § (8) bekezdése alapján közzéteszi a honlapján. Az
ügyfél a jogerősítő záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályo~ási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (továbbiakban:MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdése) pontja, továbbá a
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Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés
i) pontja és az 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás
speciális szabályait a Vksztv. tartalmazza.

Budapest, 2017. március 30.

A kiadmány hiteléül: ~

Kapják:
1./ Gyulai Közüzemi Kft.

5700 Gyula, Szent László u. 16.
2./ Gyula Váras Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
3./ Hivatal - Irattár

(l pld, tértivevénnyel)

(l pld. tértivevénnyel)
(2 pld.)
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Magyar Energet"ikai és KözD1ű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út p.•Tel.: +36 1 4597777' www.mekh.hu

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO _ 2017/2650-1 (2017)
Ügyintéző: dr. Sebián Attila
Tel: 459-7777
Fax: 459-7766
E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: határozat működési engedély kiadása iránti eljárásban

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52., a továbbiakban: Hivatal) a Gyulai Közüzemi Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szent László u.
16.) működési engedély módosítása iránti kéreime alapján, hivatalból meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a
továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

Gyulai Közüzemi Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003599, székhelye: 5700 Gyula, Szent
László u. 16., a továbbiakban: Engedélyes) részére a 21-05032-1-001-00-10 hivatali azonosító

kóddal rendelkező víziközmű rendszerre vonatkozóan

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT
ad az alábbiak szerint:

1. Területi, tárgyi és időbeli hatály

Területi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály

Ellátási Víziközmű- Víziközmű- Felhasználói MEKH Működési

terület szolgáltatási ágazat rendszer egyenérték azonosító kód
jogosultság időbeli

azonosítója hatálya

közműves
21-05032-1-Gyula szennyvízelvezetés és- Gyulai-SZV 71335 001-00-10 határozatlan

tisztítás

II. Rendelkezés az Engedélyes üzemeltetési szerződéseiről:

A Hivatal a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozóan fennálló üzemeltetési jogviszony/ok
alapjául szolgáló üzemeltetési szerződést/szerződéseket jóváhagyó döntését hatályában
fenntartja.
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A Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes víziközmű-szolgáltatását igénybe vevő felhasználók
számossága (felhasználói egyenértéke) a Hivatal által a jelen Működési engedély kiadásakor
megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)
37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

III.Jogok és kötelezettségek

1. Az Engedélyes a Hivatal által kiadott 4090/2016. számú Szolgáltatói engedély alapján a
Működési engedély 1. pontjában meghatározott víziközmű rendszer és ellátási terület
vonatkozásban jogosult víziközmű-szolgáltatói tevékenységét gyakorolni.

2. A Működési engedélyben foglaltak - a körülmények jelentős megváltozása esetében - az
Engedélyes kérelmére, valamint hivatalból, a Vksztv. és a végrehajtására kiadott
jogszabályok keretei között módosíthatók. A Hivatal a Működési engedélyt hivatalból is
módosíthatj a.

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

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

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

IV. Jogkövetkezmények a Működési engedély feltételeinek be nem tartása es etén

1. Amennyiben az Engedélyes a jogszabályban, a Szolgáltatói engedélyben és a Működési
engedélyben, a Hivatal más határozataiban, vagy az engedélyezési eljárás során
jóváhagyott szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a
jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

2. A IV.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes a
Működési engedélyében és a Hivatal más határozataiban meghatározott
dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az elő írt határidőre, formában, vagy
tartalommal nyújtja be aHivatalnak.

3. A Hivatal a Működési engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben
visszavonhatj a.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető. A keresetlevelet jelen határozat
kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
CÍmezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetnek a végrehajtásra halasztóhatálya nincs.
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A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást
tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti ellenkérelmének
kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A rendelkező rész I. pontjában foglalt víziközmű-rendszerre vonatkozóan a Hivatal a
214512013. számú határozatával víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt adott.

Az Engedélyes a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásakor nem felelt meg a
Vksztv. akkor hatályos 36. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt követelménynek, vagyis
felhasználói egyenértéke nem érte el a 150 ezret, ezért a Hivatal az Engedélyes által benyújtott
integrációs tervben foglaltak alapján - melyben bemutatásra került, hogy 2016. december 31.
napjáig hogyan tesz eleget a 150 ezres felhasználói egyenérték elérése követelményének - a
214512013. számú határozatával 2014. november 30. napjáig, majd a 298412014. számú
határozatával 2016. december 31. napjáig terjedő hatállyal adott működési engedélyt.

A Hivatal az Engedélyes víziközmű-szolgáltatói működési engedélyének a Vksztv. 84. § (1)
bekezdése szennti, hivatalból indult eljárás keretében történő módosításával, a
VKEFFO _2016/4758-1 (2016) számú határozatával működési engedélyt adott az Engedélyes
részére 2016. december 31. napjáig terjedő hatállyal.

Az Engedélyes által a Vksztv. 35. § és 37. § rendelkezéseire tekintettel benyújtott működési
engedély módosítása iránti kérelemre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján
közigazgatási hatósági eljárás indult a Hivatal előtt VKEFFO _2015/1129-1 (2015)
ügyiratszámon.

Kérelmében az Engedélyes 11 db új víziközmű-rendszerre vonatkozóan kérte működési
engedély kiadását.

A kérelemmel érintett víziközmű-rendszerekkel együtt teljes ellátási területére nézve az
Engedélyes felhasználói egyenértéke összesítve eléri a 150 ezret, így megfelel a Vksztv.
hatályos, 37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak, ezért szükséges a rendelkező rész I.
pontjában foglalt víziközmű-rendszer időbeli hatályának az alapjául szolgáló üzemeltetési
.szerződéssel összhangban, határozott időtartamra történő módosítása.

A Hivatal a VKEFFO_2015/1129-1 (2015) ügyiratszámon indult és VKEFFO_2016/881 (2016)
ügyiratszámon folyamatban lévő működési engedélyezési eljárásban érintett víziközmű-
rendszerekre vonatkozóan a működési engedélyt külön eljárások keretében adja ki.

A fentiek alapján a Hivatal összességében megállapította, hogy a működési engedély
módosításának feltétel ei a rendelkező rész I. pontjában szereplő víziközmű-rendszer
vonatkozásában fennállnak.
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A fentiek alapján a Hivatal jelen határozatával a rendelkező rész 1. pontjában foglalt
víziközmű-rendszer időbeli hatályának módosításával Működési engedélyt adott.

A Hivatal rögzíti, hogy az Engedélyes a Hivatal által a 409012016. számú határozattal kiadott
Szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.

A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5812013. (II. 27.) Korm.
rendelet (Vhr.) rendelkezései alapján hívta fel a figyelmet.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1)
bekezdésén alapul. Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont de) alpont ja alapján
kellett rendelkezni.

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

A fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági
felü1vizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdése
biztosítja. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése, a
keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) bekezdése határozza meg. A
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi Ill. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó 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 határozza meg.

A Hivatal jelen határozatot a Vksztv. 3. § (8) bekezdése alapján közzéteszi a honlapján. Az
ügyfél a jogerősítő záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar 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 államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés
i) pontja és az 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás
speciális szabályait a Vksztv. tartalmazza.

Budapest, 2017. március 30.

(1 pld. tértivevénnyel)

A kiadmány hiteléül: ~

Kapják:
1./ Gyulai Közüzemi Kft.

5700 Gyula, Szent László u. 16.
2./ Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
3./ Hivatal- Irattár

(1 pld. tértivevénnyel)
(2 pld.)
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