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H I R D E T M É N Y 

 
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint vízügyi/vízvédelmi hatáskörében 
eljáró hatóságon 36800/839/2021.ált. ügyszámon 2021. augusztus 12. napján indult, 
Szombathely és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási rendszer 
vízilétesítményeinek üzemeltetésére 5255/7/2005. számon kiadott – többször módosított – 
vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás során hozott döntésről a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. 
törvény) 2. § (1) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az alábbi hirdetményt adom ki: 
 
Az eljáró Hatóság megnevezése, elérhetőségei: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
9700 Szombathely, Ady E. tér 1. 
Telefon: +36-94-508-393, telefax: +36-94-513-437 
Központi e-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu 
Honlap cím: www.vas.katasztrofavedelem.hu 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00 
 
Az ügy tárgya: Szombathely és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási rendszer 
vízilétesítményeinek üzemeltetésére 5255/7/2005. számon kiadott – többször módosított – 
vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 
Az ügy száma: 36800/839/2021.ált. 
A kérelmező ügyfél neve és címe: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 9700 
Szombathely, Rákóczi F. u. 19. 
 
A hirdetmény kifüggesztésének és honlapon való közzétételének napja: 2021. október 14. 
A levétel napja: 2021. november 14. 
 
A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az 
irányadóak. 
 
Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a 
honlapján helyezi el. 
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A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja - a kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény 
kifüggesztését követő 5. nap. 
 
Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az 
eljáró hatóságnál megtekintheti, arról az illeték megfizetésével hiteles vagy hitelesítetlen 
másolatot kérhet. 
 
A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen a Győri 
Törvényszéknek címzett, és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől 
számított 30 napon belül elektronikusan benyújtott kérelemmel közigazgatási pert 
kezdeményezhet. 
 
Az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványok a: 
https://vas.katasztrofavedelem.hu/35321/biztonsagi-e-nyomtatvany webcím alatt érhetőek el. 
 
A Pp. 605 § (1) bekezdése szerint a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél 
vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a 
keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamin okiratot 
választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási 
rendeleteiben meghatározott módon. Ha a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár 
el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó 
nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 19. mellékletében meghatározott 
nyomtatványon is előterjesztheti a Kp. 39. § (2) bekezdése alapján. 
 
Szombathely, 2021 elektronikus időbélyegző szerint 
 
 
 Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok 
 igazgató 
 
 
Melléklet: – 
Terjedelem:  2 oldal  
Kapja:  1. sz. pld.: Irattár  
 2. sz. pld.: hirdetőtábla + honlap 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36800/839-25/2021.ált. 
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