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VÉGZÉS
A Bélavári Öntözési Közösség Kft. (7588 Vízvár, Szent Imre u. 7., a továbbiakban: Kérelmező)
meghatalmazása alapján a BIOAQUA PRO Környezetvédelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (4032
Debrecen, Soó Rezső utca 21., a továbbiakban: Tervező) kérelmére indult Vízvár, Bélavár külterületi
ingatlanjain, öntözésfejlesztési beruházás létesítésére és üzemeltetésére irányuló előzetes vizsgálati
eljárást – a kérelem visszavonására tekintettel –
megszüntetem.
A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni
jogszabálysértésre

hivatkozással

a

Somogy

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályával (a továbbiakban:
Kormányhivatal) szembeni kereset indításával.
A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani
a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.
A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási döntést
hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő
IKR rendszer használatával.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által
rendszeresített

nyomtatványon

is

benyújthatja,

ami

a

http://birosag.hu/nyomtatvany-

urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok oldalról tölthető le.

Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989
E-papír: https://epapir.gov.hu→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Megyei Kormányhivatal
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Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot
választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan
kézbesít részére.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben
részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét
megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket
pedig valószínűsíteni kell.
A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése
a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az
érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.
A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.
INDOKOLÁS
A Kérelmező meghatalmazása alapján a Tervező 2022. január 18. napján a tárgyi ügyben előzetes
vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az általa
elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.
A Tervező 2022. február 4. napján megküldött levelében a tárgyi ügyben benyújtott kérelmét
visszavonta.
A kérelem visszavonására tekintettel a Kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján az eljárást
megszüntette.
A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében végzésbe foglalta.
A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi és
természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r) 9. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal
illetékességi területéről a Korm. r 8/A. § (1) bekezdése rendelkezik.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. § (2) bekezdésének d) pontján, valamint az Ákr. 114. §
(1) bekezdésén alapul.
A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése
alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a
rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus
kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló
17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.
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A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.
Kaposvár, 2022. február 9.

Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Értesül:
Ügyintézői utasítás szerint

