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Szám: 35800/3847-7/2021.ált. Tárgy: Nagylózs  Község  Önkormányzat,  Nagylózs-
szennyvíztisztító  telep  fejlesztése  és
Röjtökmuzsaj,  Ebergőc  települések  szennyvíz
csatorna  hálózata  –  vízjogi  létesítési  engedély
módosítás  kiadása  (időbeli  hatályhosszabbítás,
változatlan műszaki feltételekkel) – hirdetmény

Ügyintéző: Keszei Márta 
Telefonszám: 0696/529-297

H I R D E T M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy u. 4.;
a továbbiakban: GYMS MKI), mint elsőfokú vízügyi hatóság Nagylózs-szennyvíztisztító
telep fejlesztése és Röjtökmuzsaj, Ebergőc települések szennyvíz-csatorna hálózat tárgyában
35800/5221-22/2018.ált  számú  határozattal  kiadott  vízjogi  létesítési  engedély  módosítási
tárgyú eljárásában döntést hozott.

A  35800/3847/2021.ált.  számú  eljárásban  hozott  hatósági  döntésről  az  általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény (a  továbbiakban:  Ákr.)  88.  §  (1)
bekezdésének a-c) pontja és (3) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. január 06.
Az eljáró hatóság megnevezése: GYMS MKI
Az ügy száma: 35800/3847/2021.ált.
Az ügy tárgya: Nagylózs Község Önkormányzat, Nagylózs-szennyvíztisztító telep fejlesztése
és  Röjtökmuzsaj,  Ebergőc  települések  szennyvíz  csatorna  hálózata  –  vízjogi  létesítési
engedély módosítása (időbeli hatályhosszabbítás, változatlan műszaki feltételekkel)

A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye): 
Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.)

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.

Az  Ákr.  85.§  (5)  b)  pontja  szerint,  ha  a  törvény  vagy  kormányrendelet  másként  nem
rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik 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.

Kelt: Győr, „elektronikus bélyegző szerint”

Tisztelettel: 
Sallai Péter tűzoltó dandártábornok

tűzoltósági főtanácsos
igazgató

     

nevében és megbízásából:                                  
                                                     

               Sipos Bernadett
                                              hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Tel: +36(96) 529-530

e-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35800/3847-7/2021.ált. 
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