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Tárgy: Mura nagyvízi meder jogi jellegének
megállapítása

HIRDETMÉNY
A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
Tv. (a továbbiakban: Ket.) 29. §. (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008. május 23-án érkezett
kérelmére, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségen, 5648-6/2008 ügyirat számon eljárás indult, a Mura nagyvízi meder jogi
jellegének megállapítása tárgyában.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény/tevékenység rövid ismertetése:
A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek
értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet 5. §-ra,
továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 27. §-ra tekintettel az eljárás, a
Mura nagyvízi meder jogi jellegének határozattal történő megállapítására és ingatlannyilvántartási bejegyeztetésére irányul.
Az érintettek az ügy irataiba a Felügyelőségünknél az alábbi helyen és időpontokban
tekinthetnek be: Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 202. szoba.
Hétfő:
8-12
Szerda:
8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
Felkérem, hogy a hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 3 napon belül 15
napig tegye közszemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé. A hirdetmény
kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül
értesíteni szíveskedjék.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Felügyelőségem földszinti
hirdetőtábláján, a hirdetmény szövege és az érintett ingatlanok listája honlapunkon
(http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.
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A hirdetményt kapja:
1. Fityeház Polgármesteri Hivatala 8835 Fityeház, Alkotmány tér 10.
2. Belezna Polgármesteri Hivatala 8855 Belezna, Szabadság tér 20.
3. Murakeresztúr Polgármesteri Hivatala 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3.
Szombathely, 2008. május 26.
Sümeginé Szanyi Violetta s.k.
mb. osztályvezető
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