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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő megírta, hogy egy csopaki ingatlanon
szabad kifolyású latrina van.
A latrina közvetlen közelében egy természetes forrás
által táplált patak folyik, melynek vize közvetlenül a
Balatonba torkollik. A szennyvíz közvetlenül
élővízbe juthat, továbbá odavonzza a nagytestű
rágcsálókat. Kérte a hatóság intézkedését a
környezetszennyezés megszüntetése és a zárt
rendszerű közműpótló berendezés megépítetése
érdekében.

lezárt

A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tájékoztatta a bejelentőt, hogy
2017. december 19-én helyszíni szemlét tartottak az érintett ingatlanon. A
tulajdonos megbízott útján biztosította az ingatlanra bejutást és felhívta a hatóság
figyelmét, hogy a szennyvízelvezetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget
tesznek, az önkormányzat által engedélyezett és átvett zárt szennyvíztároló az
ingatlan utca felöli részén található. A hatóság a helyszíni szemlén megállapította,
hogy az ingatlan nyugati telekhatárától kb. 1-1,5 méterre valóban található egy
fedett árnyékszék egy melléképület mellett. Az ingatlanon található gazdasági
épületben különálló fürdő és WC helyiségek vannak, az épülettől keleti irányban
pedig zárt szennyvíztároló. Az ingatlanon engedély nélkül felépített gazdasági
épületre az ingatlan tulajdonosa végleges fennmaradási engedélyt kapott 1994-ben
azzal, hogy a dokumentációban megjelölt felvonulási épületet el kell bontani.
A haszonélvező által benyújtott nyilatkozatból, a fennmaradási engedélyezési
dokumentációban foglaltakból és a szemlén tapasztaltak alapján valószínűsíthető,
hogy a bejelentő által hivatkozott árnyékszék 1979-ben épült, a gazdasági épület
pedig a vizes helyiségekkel együtt 1994. évben már megvolt, azaz a gazdasági
épületben meglévő vizes helyiségek használatba vétele óta használaton kívüli.
A jegyző környezetszennyezésre utaló körülményt, valamint a szennyvízkezelésre
vonatkozó szabályok megsértését az eljárás során nem tárt fel. A fentiekre
tekintettel a jegyző eljárást megszüntető végzést hozott.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági jogkör hiányát
állapította meg az ügyben.
A bejelentés árnyékszék bontására vonatkozó része tekintetében a vizsgálatra
jogosult szervként a jegyző a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi
Járási Hivatalát jelölte meg.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal a bejelentés kapcsán tájékoztatásul közölte
a bejelentővel, hogy a jegyző környezetszennyezésre utaló körülményt nem tárt
fel. Az ingatlanon meglévő árnyékszék vonatkozásában pedig az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (2) bekezdése
szerint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal
Építésügyi Osztálya rendelkezik hatáskörrel, ezért az ügyet végzéssel áttette a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatósághoz.

