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Parád Nagyközség Polgármesterétől 
 

   3240 Parád, Kossuth L. u. 91. 
  Tel.: +36 (36) 544 - 072 

e-mail: parad@t-online.hu 
 

 

HATÁROZAT  

 

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.(székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) 

kezdeményezésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. §.-ában biztosított jogkörömben eljárva, a 

rendkívüli meleg és csapadékmentes időjárási körülményekre tekintettel, a folyamatos ivóvízellátás 

biztosítása érdekében  

 

2022. augusztus 6. napjától visszavonásig 

I. FOKOZATÚ VÍZKORLÁTOZÁST RENDELEK EL! 

  

I. korlátozási fokozatban 

 Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása. 

 Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő töltése. 

 Az üzemi fogyasztók (évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) - a kiemelt 

intézmények kivételével - napi ivóvíz-vételezésüket 10 %-kal kötelesek csökkenteni. 

 Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek, és intézmények - a kiemelt 

intézményeket kivéve - fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja 

meg. 

 Közutak locsolása, mosása tilos. 

 A lehetőségekhez mérten gyorsítani kell a hálózati meghibásodások kijavítását. 

 Az egyéb fogyasztók figyelmét fel kell hívni a fokozott víztakarékosságra. 

 
E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és 

végrehajtható. 

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Parád Nagyközség 

Önkormányzatával szemben indított perben kérheti az Egri Törvényszéktől (3300 Eger, Barkóczy u. 1.) 

a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet — ha törvény eltérően nem rendelkezik — a vitatott 

közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt 

megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet a személyesen eljáró természetes 

személynek papír alapon, vagy elektronikus úton, Parád Nagyközségi Önkormányzatának címezve a 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.) kell benyújtania. 

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű 

féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Parád Nagyközségi Önkormányzatához. A 

közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, a felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági 

eljárásban. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a 

bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a 

közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti 

kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti. 
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INDOKOLÁS 

  

Az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 3700 Miskolc, Tardonai u. 1.) igazgatósága 

2022. augusztus 6-án megküldött elektronikus értesítésében kezdeményezte Parád Nagyközség 

Önkormányzat közigazgatási területén az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelését, hivatkozva az 1995. 

évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjára és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. § (1) és (2) 

bekezdésére. 

  

Az ÉRV. megkeresése szerint az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy az elmúlt 

időszak extrém mértékű vízfelhasználása a közüzemi hálózatban rövidesen nyomáscsökkenést, 

vízhiányt idézhet elő, vagy felléphet átmeneti vízhiány is. A fogyasztási igények jelenlegi szinten 

maradása esetén a település víztározó kapacitása rövid időn belül kiürülhet, onnantól a vízellátás csak 

szakaszosan lesz biztosítható. 

  

Az utóbbi napokban a vízellátó rendszerek adatai alapján, a vízfogyasztás egyértelmű növekedése 

látható a teljes ellátási területen. Jelenleg a települések vízellátását biztosító rendszereink maximális 

kapacitással, üzemszerűen, de kiélezetten működnek, szolgáltatási területünkön egyelőre sehol sem 

alakult ki vízhiány. A fogyasztási igények további emelkedése a már kiélezetten üzemelő vízellátó 

rendszerben kritikus üzemállapot elérését okozhatja, amelynek következtében nagyobb kiterjedésű 

területen nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki. 

  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vtv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint 

a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves 

vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének 

megállapításáról való gondoskodás. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83. § szerint: 

  

"(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 fogyasztási 

rendnek megfelelően a polgármester rendeli el. 

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik” 

  

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, melynek hatálya annak 

visszavonásáig tart. 

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. § alapul. 

Hatáskörömet és illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 114. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg. 

  

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel 

kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. § alapján, a 

közigazgatási bírósági eljárás illetékéről, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adtam 

tájékoztatást. 

  

Parád, 2022. augusztus 6. 

 
                                                                                                Mudriczki József 
                                                                                                  Polgármester 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MUDRICZKI
JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.08.06. 14.03.34


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MUDRICZKI JÓZSEF
Születési hely: EGER
Születési dátum: 1968.04.08.
Anyja neve: SZAKÁCS ERZSÉBET MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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