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I.fokozatúvízkorlátozáselrendelése 
HATÁROZAT 
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2601 Vác, Kodály Zoltán út 3. sz.)
továbbiakban: DMRV igazgatóságának kezdeményezésére a rendkívül magas vízvételezés
miattafolyamatosivóvízellátásbiztosításaérdekében 
2021.06.22.napjátólvisszavonásig 
I.fokozatúvízkorlátozástrendelekel. 
Az I. fokozatú vízkorlátozás időtartama alatt a vízfogyasztók kötelesek a takarékos
ivóvíz-felhasználásra,továbbá 
tilos 
ivóvízzelakerteköntözése,locsolása,azúttisztítás,agépjárművektömlős
mosása, 
● azivóvízgazdálkodószervezetekáltalpermetezésre,öntözésretörténő
felhasználása. 
● azivóvízmáscélúfelhasználásakülönösenkertimedencékfeltöltése,
tűzcsapokróltörténőlocsolásstb. 
●

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és
végrehajtható. 
Azügyfélavéglegesséváltdöntésellenközigazgatásipertindíthat.APilisborosjenőKözség
Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Fővárosi Törvényszéktől (1055
Budapest,Markóu.27.)ahatározatmegváltoztatását.Akeresetlevelet–hatörvényeltérően
nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon
belülkellavitatottcselekménytmegvalósítóközigazgatásiszervhezbenyújtani.Akereseteta
személyesen eljáró természetes személynek papír alapon, vagy elektronikus úton,
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának címezve a Pilisborosjenői Polgármesteri
Hivatalnál(2097Pilisborosjenő,Főu.16.)kellbenyújtania. 
A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az
ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Pilisborosjenő Község
Önkormányzatához. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, a felet illeték feljegyzési jog
illetimegaközigazgatásibíróságieljárásban.Haegyikfélsemkértetárgyalástartását,ésazt
abíróságsemtartjaszükségesnek,abíróságazügyérdemébentárgyalásonkívülhatároz. 
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó
hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali
jogvédelemirántikérelemkéntahalasztóhatályelrendelésétkérheti. 




INDOKOLÁS 
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2601 Vác, Kodály Zoltán út 3. sz.)
igazgatósága 2021. június 21-én kelt levelében kezdeményezte Pilisborosjenő Községi
Önkormányzat közigazgatási területén az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelését.,hivatkozva
az1995.éviLVII.tv.4.§c.pontésaz58/2013(II.27)Kormányrendelet84.§-ára. 
A DMRV megkeresése szerint az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy az
elmúlt időszak extrém mértékű vízfelhasználása a közüzemi hálózatban rövidesen
nyomáscsökkenést, vízhiányt idézhet elő, vagy felléphetátmenetivízhiányis.Afogyasztási
igények jelenlegi szinten maradása esetén a település víztározó kapacitása rövid időn belül
kiürülhet,o nnantólavízellátáscsakszakaszosanleszbiztosítható. 
Avízgazdálkodásrólszóló1995.éviLV1I.törvény(továbbiakban:Vtv.)4.§(1)bekezdésc)
pontja szerint a települési önkormányzatfeladataaközművesvízellátáskörébenatelepülési
közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás
rendjénekm
 egállapításárólvalógondoskodás. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló58/2013.(11.27.)Korm.,rendelet(továbbiakban:Korm.,rendelet)83.
§(l)-(2)bekezdéseiszerint: 
„(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb
elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában
foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított
fogyasztásirendnekmegfelelőenapolgármesterrendeliel. 
(2)Avízkorlátozásközzétételéről,avégrehajtásellenőrzésérőlajegyzőgondoskodik.” 
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, melynek hatálya annak
visszavonásáigtart.ADMRVszakmaijavaslatárahaladéktalanulintézkedemavízkorlátozás
megszüntetéseiránt. 
Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83. §-án alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi
CL.törvény(továbbiakban:Ákr.)9.§és15.§-banfoglaltak,valamintaKorm.rendelet83.§
(1)bekezdésealapjánállapítottammeg. 
A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, aközigazgatásiperrel
kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásrólszóló2017.éviI.törvény(továbbiakban:Kp.)
39.§,50.§és77.§-aialapján,aközigazgatásibíróságieljárásilletékérőlazilletékekrőlszóló
1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a
keresetbenyújtásánakmódjárólaKp.28-29.§-aialapjánadtamtájékoztatást. 
Pilisborosjenő,2021.június22. 
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