VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Tárgy:
Zalaegerszeg
keleti
vízbázisról ellátott települések
ivóvízménőségének
javítása,
vízellátás fejlesztésének vízjogi
létesítési
engedélyezése
Ügyintéző: dr. Farkas Hajnalka
HIRDETMÉNY
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (a továbbiakban: Hatóság) a Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.),
Zalaszentiváni Községi Önkormányzat (8921 Zalaszentiván, Hunyadi u. 2/A.), Alibánfa
Községi Önkormányzat (8921 Alibánfa, Petőfi S. u. 1.) és Zalaszentlőrinc Községi
Önkormányzat (8921 Zalaszentlőrinc, Petőfi S. u. 3.) – a továbbiakban: engedélyesek nevében eljáró VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. (1134 Budapest,
Pattantyús u. 7.) kérelmére 2018. június 26-án eljárás indult a Zalaegerszeg keleti vízbázisról
ellátott települések ivóvízménőségének javítása, vízellátás fejlesztésének vízjogi létesítési
engedélyezése tárgyában, melyről a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D §
(4) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:
Az eljáró Hatóság megnevezése, elérhetőségei: Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
Telefon: +36-94-513-430, telefax: +36-94-513-437
Központi e-mail cím: vas.vizugy@katved.gov.hu
Honlap cím: http//vas.katasztrofavedelem.hu
Ügyintéző: dr. Farkas Hajnalka, Obálné Takács Edina
Az ügy iktatási száma: 36800/3486/2018.ált.
Ügyfélfogadás: Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; péntek: 9:00-12:00
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: az eljárás megindulásának napjától
számított 30 nap (az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint
hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.
14.) Korm. rendelet 2. § a) pont)
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
a) az eljárás felfüggesztésének és
b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama (az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdés a), b) pontja).
A kérelmező ügyfél neve (megnevezése):
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.)
Zalaszentiváni Községi Önkormányzat (8921 Zalaszentiván, Hunyadi u. 2/A.)
Alibánfa Községi Önkormányzat (8921 Alibánfa, Petőfi S. u. 1.)
Zalaszentlőrinc Községi Önkormányzat (8921 Zalaszentlőrinc, Petőfi S. u. 3.)
Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
Telefon: +36(94) 513-430 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu
Ügyfélfogadás:
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Az ügy rövid ismertetése: Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések
ivóvízménőségének javítása, vízellátás fejlesztése keretében vízbázis rekonstrukció (6 db új
ivóvízkút létesítése), kutak megszüntetése, nyersvíz vezetékek létesítése, a Zalaszentiváni
Vízmű fejlesztése, a Zalaegerszegi keleti vízműtelep korszerűsítése, valamint rekonstrukciós
munkák
Az érintett terület: Zalaegerszeg, Zalaszentiván, Pethőhenye kül- és belterülete (Zala megye)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2018. július 02.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt
tehet.
Az iratbetekintési jog:
Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az
eljárás során keletkezett iratba. A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa
a szemléről készített iratba tekinthet be. Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes
adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga
érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot,
kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében –
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. Ha törvény a döntés nyilvánosságát
nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás befejezését követően a személyes adatot és
védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú határozatot
megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki
korlátozás nélkül megismerheti. Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az
iratbetekintés további feltételeit és az iratbetekintésre jogosult személyek körét.
Az iratbetekintési jog korlátai:
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat
olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes
adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve,
ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az
iratbetekintésre jogosultat a törvényben biztosított jogai gyakorlásában. A hatóság a kérelem
alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben
elutasítja.
Szombathely, 2018. elektronikus bélyegző szerint
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