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Tárgy: Vasvár város és Alsóújlak község
szennyvíz csatornázását és
szennyvíztisztítását biztosító
vízilétesítmények kivitelezésére kiadott 5751-12/2007. számú vízjogi létesítési engedély
módosítása a Vasvár, Kismákfa és
Nagymákfa városrészek szennyvízelvezetését
és szennyvíztisztítását biztosító
vízilétesítményeivel.

HIRDETMÉNY
eljárás megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3), (5) illetve (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket,
hogy Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.) megbízásából eljáró
Hydro-ép Kft.(9700 Szombathely, Vépi u. 11.) 2008. február 26-án érkezett kérelmére,
melyet 2008. március 2-án benyújtott tervanyaggal kiegészített fenti számon és tárgyban
Felügyelőségünknél eljárás indult.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Vasvár Város Önkormányzata (Vasvár) és Alsóújlak Község (Alsóújlak), mint engedélyes
575-1-12/2007. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott Vasvár város valamint Alsóújlak
község szennyvízelvezetése és tisztítása megvalósításához kapcsolódó vízilétesítmények
kivitelezéséhez.
Időközben Vasvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KEOP keretein belül a
szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep megvalósítására, mely pályázat első
fordulójában támogatásban részesült a hiányzó tervek elkészítéséhez. A pályázati feltételek
értelmében ismételten meg kellett vizsgálni a tervezett szennyvízkezelő rendszer műszaki és
gazdasági alkalmasságát. A vizsgálatokat összegző részletes megvalósíthatósági
tanulmányban foglaltak értelmében a Kismákfa és Nagymákfa városrészekbe tervezett önálló
szennyvíztisztítók helyett az itt keletkezett szennyvizeket be kell juttatni a meglévő központi
szennyvíztisztító telepre és ezen telep fogadóképességét kell fejleszteni. A módosítás ezek
figyelembevételével készült el Kismákfa és Nagymákfa városrészekre vonatkozóan a
HYDRO-ÉP Kft (9700 Szombathely Vépi u. 11) 517/2009 tervszámú tervdokumentációi és a
BDL Környezetvédelmi Kft. (1012 Budapest, Attila u. 111.) 1-9-16-u. számon készített
tervdokumentációja alapján.
Az érintettek az ügy irataiba felügyelőségünknél az alábbi helyen és időpontokban
tekinthetnek be: Szombathely, Vörösmarty u. 2., 2. emelet, 202. szoba
Hétfő:
8-12
Szerda:
8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
Tel.: (94) 506–700

Fax: (94) 313–283
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

- Az eljárás megindításának napja: 2009. március 2.
- Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 60 nap, melybe a Ket. 33. § (3) bekezdése
alapján az alábbiak időtartama nem számít be:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
b) a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért
jogsegély időtartamát is,
c) a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) elektronikus ügyintézés esetén a 163. § szerinti üzemzavar időtartama,
h) a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő.
Felkérem Vasvár Város Jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Felügyelőségem földszinti
hirdetőtábláján, valamint honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.
A hirdetményt kapja:
- Vasvár Város Önkormányzatának Jegyzője
Szombathely, 2009. március 6.
Sümeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető
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