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Tirgy: Rfcalmis Ujgalambos sert6stelep vizellit6 hikizat 6s szennyvizelvezetti hilfiztt
rekonstrukci6 vizjogi l6tesit6si enged6lye

HATAROZAT

1.

A Pdlhalmai Agrospeci{l Kft. (2407 Dunarijv6ros, Prilhalma l. KSH: I 1109000 KUJ:
10021 5429) - a tovribbiakban: enged6lyes - r6sz6re az alibbi felt6telek mellett
vizjogi l6tesitesi enged6ly.t

adok ana, hogy

a

Rdcalmris Ujgalambos serr6stelep vizelkit6 hril6zat

6s

szennyvizelvezet6 h5l6zat rekonstrukci6 sajritc6l[ vizil6tesitmdnyeit a nOnnAS UtViz- Csatornah6l6zatTe"vezo
ekzJ 212012. munkasz6m alatt k6szitett tewek alapj6n

*.

meg6pitse.

I
2.

I

.

A l6tesitm6nyek helye: Riicalmis 0173/4 hrsz.-ri ingatlan
A l6tesitm6nyek az al6bbi f6bb miiszaki jellemz6k szerint 6pithet6k meg:

f

pii16 vizvezet6kek miiszaki adatai:

V-0 tel( vizvezet6k iellemzrii:

-

hossza:

I 10,0 fm

dtm6rcije, anyaga:

Dl l0 KPE vezetek

A vizvezetdk a vizhAz

6s

a

124 m3-es viztorony kcizott keri.il ki6pitesre.

A vezet6krol tdrtdnS lecsatlakozisok:
- 0+064.'l FF dltdzo vizellitrsa
- 0+090 porta ds iroda vizell6t6sa
V- I

-

jelii vizvezet6k jellemzoi:
hossza:

495,0 fm

iitmdr6je, anyaga:

DI IO KPE

A vizvezetek a vizhitztol indul 6s a 16ist6ll6, malacnevelo, vrig6hid, ellaftart6 isrdll6k
vizel kitrlst biaositja.
A vezet6kr6l t6ft6n6 lecsatlakoziisok:
- 0+048,8 16ist6l16 vizell6trisa

- 0+ 189,9 malacnevel<i vizell6t6sa

Telefax: (22)

313-56,1

Honlsp: http:rkdtk

f.

Lev6tcim: 8002 Szek

zoldhatosa
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- 0+290,1 v6g6hid vizelLltrlsa
- 0+371,4 6llattart6 istrill6 vizell6tfsa
- 0+400 rillattart6 istrill6 vizell6t6sa
- 0+427,4 hllattart6 istrill6 vizell6t6sa
- 0+455,7 6llattaft6 ist6l16 vizell6tisa

V-l

jelii vizvezet6k iellemz6i:

-I

- hossza:
- iitm6r<lje, anyaga:

50.0 fm

Dl l0 KPE vezet6k

V-l-2 ielii vizvezet6k jellemzoi:

- hossza:
- 6tm6roje, anyaga:

I 10,0 fm

Dl l0 KPE vezetdk

A hizlaldrik vizell tlsat biaositja. A vezetdkr6l 36,0 fm D50 KPE csatlakoz6 vezet6k
keriil ki6pit6sre.
V-

l-3 ielii v izvezetdk-P[!s44[

- hossza:
- rltm6roje, anyaga:

83,6 fm

Dl l0 KPE 41,1 fm
D90 KPE 42,5 fm

A X. sz. rlllatist6l16 vizell6teset bizositja.
V- I -3- I jelii vizvezet6k jellemz6i:

- hossza:
- 6tm6rdje, anYaga:
A Vlll.
V-

l -4

ds

41,5 fm

D90 KPE vezetek

IX. sz.5llatist6ll6 vizelliltiislit biztositja.

jelii vizvezet6k iellemzoi:

- hossza:
- itmdroje, anYaga:

185,0 fm

Dl10 KPE vezetdk

A V. VI. VIl. sz. 6llatistrill6 vizelletAset bizositja.

f oiil6 szennvvizvezet6kek
SZ- I

jelii

mffszaki adatai:

szenn-vvizvezet6k iellemzoi:

- hossza:
- 6tm6roje, anyaga:

123,0 fm

DN 300 KG-PVC csatoma

A hizlald6k szennyvizelvezet6s6t biaositja.

3.0. Kivitelez6si eliiirrisok:
3.f. A Fej6r Megyei Korminyhivatal N6peg6szsegiigyi Szakigazgatisi

Szerv
VIIInt6zete
N6peg6szs6giigyi
Kist6rsegi
Ercsi,
Srirbogdrdi
Dunarijvrirosi, Adonyi,
tartani,
be
kell
foglaltakat
6ll6sfoglal6s6ban
R-044103217 -212012. sz. szakhat6srigi
melYek a kovetkez6k:

3

Felhivom a figyelmet arra, hogy a megfelelti vizminos6get csak tisztitott 6s megfelelo
hatrisfokkal fertotlenitett vizvezetdkek tudjtik biztositani, melyre a kivitelezds sordn
folyamatos figyelmet kell ford(tani. Tovribbri az orsz6gos telepiil6srendez6si 6s 6pit6si
kdvetelmdnyekr6l sz6l6 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet 53. $ (2) c.) pontj6ban
eloirt, megfelelo, - azaz iv6v[z min6sdgii viz biztosititsi;a vonatkoz6an, - tekintettel

- az

i.izemeltet6si enged6ly kiadrisrinak
kdzeg6szsdgiigyi feltdtele lesz az iv6vIz min6sdgi kdvetelmdnyeir6l 6s az ellen6rz6s
rendj6rol sz6l6 20112001.. (X.25.) Korm. rendelet 3. $ (l) bekezddsdben meghatArozott
vizmintis6get akkreditrilt laborat6rium altal v'gzett teles korii vizvizsg|lati eredmdnnyel
(bakteriologiai ds k6miai vizvizsg6lat) igazolni sziiks6ges.

arra, hogy emberi felhaszniilds lesz

1'

Az al:ibbiakban felsorolt kiizmiikezel6i nyilatkozatokban el6irtakat a kiYitelez6s
sorin be kell tartani:
E.ON DDGAZ Zrt. SZE-3gzglZOlZ. szitmis kdzrniikezeloi nyilatkozata 6s SZEREGIO
33 I 1 12012. sziimt egyet6rt6si nyilatkozata
E.ON DEDASZ Zrt. R6gi6Szd-345 912012. szimt kdzmtikezel6i nyilatkozata

MAVIR Zft. 007 I 5/AIG-KOZMUtZOtZtOt
4.
4,1

. iktat6sz6rnir

nyilatkozata

El6ir:isok, kikiit6sek:
Enged6lyes kiiteles:

a./ Az 6pit6s soriin jelen enged6ly eloir6sait betartani
b.i A mindenkori hat6s6gi ellenorz6s lehet6s6g6t az arra j ogos itottnak biaositani

c./Amunk6latokbefejea6veltartand6miiszaki6tad6s-6tv6telielj6rSsr6l8nappal
megelozoenaK6z6p-dun6nt[liKornyezetvddelmi,Term6szetv6delmi6sViztigyi
FelU

gyeliisdget drtesiteni

d.i Az I. fokrl viztigyi hat6sAgnak 30 napon beltil bejelenterli:

idopontjrit e vizjogi enged6ly sziim6nak ktizl6se
rnellett. Amennyib-en a beruhdz6s mdrtdke a 50 milli6 Ft. 6rt6khat6rt meghaladja
vagy kitzbeszeri6si elj615s hat6lya a16 tartozik, a munk6latok tervezett megkezdds6t
l0"nappalmegeloz6enjogszabrilybanmeghat6roZotttaftalommalkellbejelenteni,
az engeddlyes szem6ly6ben b6rmely okb6l bekdvetkezett v5ltoziist tov6bbri, ha a
l6tesitm6nyek az enged6ly 6rv6nyess6gi ideje alatt val6sultak meg,

- a munk6latok megkezdds6nek

_
-

a kivitelez6s sor6n fehneriilti minden olyan miiszaki ds egy6b v6ltoz6st, akadalyt,
mely az enged6lyben foglalt eloir6sok, adatok megviiltoaatisit i96nyli,

a

munk,latok befejez6s6nek idopontj6t

e vizjogi enged6ly

sziimiinak kozldse

mellett

-

a munk6latok befejez6se esetdn a vizildtesitmdnyek i.izemeltetoj6nek nev6t 6s cim6t
- mivel a leendo iizemeltetonek kell a l8/1996 (VI l3 ) KHVM rendelet 6 $-6ban

foglalt mel16kletek csatol6s6val a vizjogi iizemeltet6si enged6lyt megk6rnie'
+_,. Enged6lyem a jelen hat6rozat jogerore emelkedis6tol a l6tesitm6ny t6nyleges iizembe
1reiyezeieig, de legfeljebb azonban 2 6vig 6rvdnyes, mely idopont a megval6sul6s esetdn
egyben a vizjogi iizemeltetesi enged6ly megk6r6s6nek v6gso hat6rideje is'
.+.3. Fellrivom enged6lyes figyelm6t arra, hogy a munk6latok csak e hat6rozat jogerore
emelkeddse utan iezdtreiOk meg, 6s a jelen enged6ly a viziletesitmdnyek iizemeltetds6re
nem jogosit. Az enged6lyez6si tervdokumentSciot jelen hat6rozatom jogerore
emelked6s6t kdvetoen adom ki.

4
4.4.

Jelen vizjogi l6tesit6si enged6ly nem mentesiti az enged6lyest mes sziiksdges hat6s6gi
enged6lyek beszerz6s6nek k<itelezetts6ge al6l.

)

Elrendelem, hogy a hatirozat joger6re emelked6s6t ktjvetS 8 napon beliil a vizikdnyri
okiraft6r vezet6je a jogszab6ly alapjrin elSirt 6s e hatArozatb6l ered6 jogokat,
kiitelezetts6geket, tdnyeket 6s az ezzel iSsszefigg<i adatokat a vizikdnyvi nyilvdntartiisba
jegyezze be.

6.

Az igazgat|si szolg6ltatrisi dlj megfizetdsre kertilt, egyeb eljririsi k<ilts6g nem meriilt fel.

7.

a kdzl6stol szamitott l5 napon beliil az Orsziigos Kdmyezew6delmi,
Viziigyi Fofeliigyel6sdghez cimzetl, d,e hozz m k6t p6ldrinyban
beny[jtott - igazgat6si szolg6ltarisi d[jkoteles - fe ebbez6st lehet benytjtani. A
fellebbezdst az Orsz6gos Kdrnyezetvddelmi, Term6szetv6delmi 6s Vizi.igyi
Fofel0ryelos6g bir6lja el. A F6feliigyelosdg jelen dcint6st helybenhagyhatja
megviiltoaathatja vagy megsemmisitheti, avagy a megsemmisit6s mellett rij elj6r:iira
D<int6sem ellen

Term6szetv6delmi 6s

utasithat.

INDOKOLAS

A P6lhalmai Agrospeciril Kft. 2012. jrilius 30-rin 6rkezett beadviiny6ban vizjogi l6tesit6si
enged6ly kiad6s6t k6rte Feliigyel6sdgiinkt6l a R6calm6s ujgalambos sert6sr;l;p vizell616
hiil6zat ds szennyvfzelvezeto hel6iat rekonstrukci6jrinak iivitelez6se 6rdek6Len, mely
,
kdrelemhez mell6kelte FoRRAS rJt- y iz- csatornah6l6zat Tervezo Bt. 6ltal 2/201i.
munkaszim alatt k6szitett enged6lyezesi tervdokument6ci6t.

A

telephely Rricalmis kiiltertilet6n a oli3l4 hrsz-i teriileten helyezkedik el, melynek
esara 6s szennyviaisztltiis6ra vizjogi iizemeltet6si enged6ly i tslslttttslotxit.zs.
sz6mon keriilt kiadiisra. Az alapenged6ly az6ta tribbszor m6dosii6sra keriilt. Az enged6ly
6wdnyessigi ideje: 2015. december 31. Jelen kdrelem az iv6viz ell6t6 rendszer" es a
sert6shizlaldrlk szennyvfzelvezeto csatornahd.l6zat6nak rekonstrukci6ja sor6n egy ij h(i6zat

vizell

megervez6se ir6nyul.

A sert6stelep egys6ges kiirnyezethaszn6lati enged6lye 162612010. iktat6szilmon keriilt kiadasra.
A sertdstelep napi vizfelhaszndl6sa 100-150 mtld.. Az enged6lyezett vizfelhasznrills 2000. dvtol
44000 mr/dv, mely a jelenlegi vizfelhaszn6lisi ad"atoknak is megfelel. A sztikseges
vizmennyis6get jelenleg 2 db mdlyfririsri kttb6l (Kl 3, K l7) biaositjrik. A III. szimf [it
(tartalik) a 21013120l.2 iigyszimon kapon vfzjogi l6tesit6si engedily.
A.,kutakba bedpiren buvdrszivamyirk termelik

ki a sztiks6ges vizmennyis6get 6s juttatjrik a 2*25
m'-es vizhaz mellefti alacsonlt6rol6 medencdbe. A medencdb<il a vizhiuban 16;0 h6l6zati
szivatryrik j uttatj6k a vizet a vizell6t6 hril6zatba, illewe a 100 mr_es viztoronyba.
A tervezett iv6viz vezetik nyomvonala a megl6vri vezet6kekkel p6rhuzamosan, aft6l kb. 0,2-0,5
mdter tevolsegra 6piil. A telep vizell6tiisanak gerinc6t a v-jelii k6rvezet6k biaositla, melyr6l
tgazik le aY-l-2, V-l-3 6s a V-l -4 jelI vezetdk.

Az

6piiletekben keletkezo higtr6gya, technol6giai, kommunilis szennynriz gyiijt6s6re
szennynv izelvezet<i h6l6zat 6piilt, mely a relep mellett dpiilt biog6z tizimbe
ieieti az

6sszegyrij tdtt szennyvizet tov6bbhasznosit6sra.

A fel[jitand6

szennyvizcsatorna a hizlaldrik szennyvizelvezet6s6t biaositj4 a hizlald6k ENy-i
vdgdben a megl6v6 csatoma cserdjekdnt keriil megdpit6sre, csatlakozva imegldv6 sertdstelepi
szennyvizelvezet<i rendszerhez.

A vizjogi

l6tesit6si engeddly kdrelem mellekletekdnt benyrijtoft tervdokumentiici6 alapj6n

meg6llapitottam, hogy a kdrelem tdrgy6t kdpezo ldtesitm6nyek alkalmasak a rendeltetii[k
szerinti mr.ikijddsre ez6ft jelen hatfuozattal a vizil6tesitm6nyek kivitelez6sdt enged6lyeaem.

5

A

rendelkezisemre all6 adatok alapjrln a tdnyallest dsz'iatam 6s a krivetkez6 int6zked6seket

tettem:

A vizildtesitm6nyek hely6t hatarozatom 1.t. pontjriban, a ldtesitm6nyek f6bb miiszakijellemz5it
a hatlrozal 2. pontj:iban rdgz(tettem.

A tervdokument6ci6t mell6kelve a ,,kdrnyezetv6delmi, termdszew6delmi, viztigyi hat6s:igi 6s
igazgaros|gi leladatokat ell6t6 szervek kijeldl6sdr6l" sz61o 34712006.(XIL23.) Korm. rendelet
alapjin az iigyben 6rintett szakhat6siigokat szakhat6s6gi 6llisfoglalisuk megadrisa c6lj6b6l
megkerestem.

A Fej6r Megyei Korminyhivatal N6peg6szs6giigyi Szakigazgar6si Szerv Dunaijv:irosi, Adonyi,
Ercsi, Srirbog6rdi Kist6rs6gi N6peg€szs6gtigyi Intdzete vll-R-0 44103217-212012. sz.
szakhat6srigi rilldsfoglaLis6ban foglaltak betartiisiir6l hatdrozatom 3.2. pondriban rendelketem.

AlLisfoglal6s6t az al6bbiakkal indokolta:

,,A Ptilhalmai ,agrospecidl Kft. (2107 Duna jvdros, palhalma) kirelmrire inttult vizjogi
lites[tdsi engeddlyezisi iig,tben a Kdzdp-Dundnnili Kdrnyezevddelmi, Terml.szervddelmi ds
Vizuggti Feliigtel6sdg megkereste hattistigomat szukhatdsrigi tilltisfoglatds kiartdsa
drtlekdben a
317/2006.(X11.23..1 Kormdny rendetet 32/E.

g

alopjdn.

n
o

a hozzrijdruldst kikotis ndlkiil megadtam, de
etnberi Jelhaszndlds csak teljes k6rii, nem

n
atds iiltaldnos szabalyair1l

ki, s e jogszabcilyi helyre
Hatisdgom hotdskbrdt a 317/200.6.(X11.23.1 Kormdny rentreret, mig ilretdkessdgdt
a 323/2010.
(X11 27.1 Korn. rendelet 1. g (7) bek. 3. melldklete
hirdrozza meg.,,
Fej6r, Megyei Kormiinyhivatal Kulturrilis ordks6gvedelmi
[rodrija
v6gz6s6ben a szakhatos6gi erjiires6t megsziintette. -Alrrisfoglal6srit

vll-p-021 12060_212012. sz.
az al6bbiakkal indokolta:

,, Megd-llapitottam, hogt hat6st)gorn, mint szakhat1sdg
a megkeresds szerinti ii*)ben nent
rendelkezik hatdskd*er, rekinrerer arra, hogt a negieres,is
irdks[gvddermi ha skr)rt nem

6rint.

A tervezett tdrgti beruhdzcis hat1scigom jerenregi adatai szerint kuhurdris
drt)ksdgi elemeket
tlem. d.rin!,
figyelenmel a Kutturtilii Oraksdgvidelmi Hiyatalr|l, ,' futnriiu
l8l
drdksigvddelnti szakiguzgattisi .szervekr6r, is etjartisaiia vonatkozri
drtardnos ,-,tiii.iit
sz6r6 32J/2010. (.y11 27.1 Kornr. rentrerer (a k);dbbi,kban;
k.) 6. ! (l) bekezd[sdre nincs
hatdsklrt;r.n szakhatisdgi tilltisfogtaldst kiadni, ds a rovdbbi
hai\sdgi eydrdsokbo, ;;;
vesziink rdszt.

l:l!:'":'
!'?:!yl az engedilvt
2001. dvi LXIV.
(a
tdndny

anennyiben oz dpitkezts sorcin rdgdsze
felelSs vezet(ije) kdteles u regdszeti en
ter letileg illetikes mizeunthoz, valarnint az

bejelenteni, tovtibbd a helyszin ds a leletek 6rz

elmulasztdsa

a Kotv.

82.

$ (l)

bekeztldse

191/2001. (XLl8.) Korm. rendelet ulapjdn t)

utdn!

A negtei nr zeum a

ntuzecilis intdzn
kdznrfrvel1ddsrSl sz6l6 1997. ivi OXL.
vtnatkozds tevikenysdgdnek e\ldldsa drdekdb
t;sszef ggdsben tt
un

kirem, hogt a

be

e

, hopy a kutrurdlis r)rdksdg v[<]etnir6l sz6ld

6

nappal irdsban

a

teriilelileg illetikes Fejdr Megtei M zeumok lgazgotdsdgdt (8000

Szdkesfehdrvar, Fd u. 6., Tel.; 22/315-583, Fax: 22/ 311-7341, ds lroddmat 4rtesitse.

Hat,sdgom hatdskdrdt a Kr. 6. $ (1) bekezddse is a kbrnyezenddelmi, termdszetvddelmi
viziigti hat;sdgi ds igazgardsi feladatokat elldt6 szervek kijeldl'sdr l sz6l6 317/2006.
(X11.23.) Korm. rendelet 32/8. i @ bek. c) pontia, illetdkessdgdt a Kr' 2 $ (2) bekezddse
alapjdn az l. sz. melldkler 8. pontja hotdrozza meg.
dltaldnos szabdlyair6l sz6l6
fenriek miatt d kiizigazgatdsi hat|sagi eljdrds ds szolgdltatds
(3)
g
bekezdise alapjdn dbntbttem a
ZilOl. iri C.yL. tdniny (a tovdbbiakban: Ket.) 15/A.
szakhat\stigi elidrdsom megsz ntetisdrdl.
,lll,isyoglalato*at a Ket. 11. I 6) bekeztdsire is 71. S (l) bekezddsire fgtelemmel vigzis

A

formdjdban hoztam meg.
A jogorvoslat m6djatdl a Ket- 11. $

(\

bekezddse rendelkezik

A Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig .

jegyzditinyudbln

a

,

.

"

3.79'4/20121DU-SZFIAT' Szimti
hozzrijirult'

ttizv6delmi szempontb6l az engeddly kiadrisShoz

A benyfjton tervdokumentici6 alapjrin megillapitottam, lggy a tervezett munkik kdzmiiveket
betart6s6ra,
erintenet . A terv mell6kletet repzo kijzmiikezel5i nyilatkozatok eloir6sainak
kik6t6seik t6teles felsorol6sa n6lktjl, a 3.2. pontban rendelkeztem'

teriilet feletti rendelkezdsi jog6t, 6s meg6llapitortam'
Az eljrirris sor6n ellen6riztem engeddlyes
ki6pit6sre, mely
ir"gV' lirife,"ritmenyek RecJm6s 0173/4. hrsz.-ir ingatlanon keriilnek
"
enged6lyes tulajdona.
Mindezek alapjin megrillapitottam, hogy a kivitelez6sre.ke
vedetmehez ftiz6dO 6idekJi, megfelel a vizil
"irf.Jrrf"t
krimyezetvedelmi 6s term6sietv6delmi' m

ezteti a

kiadoft
knak' a

ij
"irg-aaft"aati,
uiziivtartits. a vizmin<1s6g, a felsz(n alatti 6s felszini vizek vddelmdvel
a
ez6rt
bglalt eloir6soknak,

" ulllul?*,".1lu3i

tl

rt;.
' ,1 ', bekezd6sdben,
akorlSs6r6l sz6l6 7211996 6vi (V 22 ) Korm'

rendelet 3. $-5ban foglaltakra megadtam'
A hatarozatomban biztositott jogok, kdtelezettsegek

,rii"*,"*.U,

;iiffiffi;

is

a vizigyi
z:ids['ixr.06.) KHVM ,endelel t0.5. /3-4l bekezdese

16fteno b+g-yzesrol

;liJ

az ezzel tisszefiiggo adatok vizikijnyvi
igazgat6si szervezet vizgazd6lkoddsi
arapjan

rendelkeztem.

(tX'15 ) Korm' rendelet 22 $
li terv alapj6n v6gezhet6' A kiviteli teru taftalma nem
foglaltakt6l'
elt6r6en kivinj6k
-tngtiery a l6tesitmdnyeket enged6llol
Felhivom a figyelmet, hogy amennyiben
m6dositrisat kell. kdrni a sziiksdges mellekletek
,""*ipii""fl ,iriogi r.t".it.ti
elteroen megval6sult letesitmdnlekre
csatol6seval. Ennek elmulasaar" ."t"ter. az enged6lytol
kiszab6s6t vonja maga utin'
birs5g
I""r*r*a7.i ."eed6tyt kell k6mi, amely fennmiraaaii

t
6rtetm6ben
t6rhet el aj
Felhivom

arra, hogy

vonatkoz6 b
,,A munk6latok megkezd6s6re
iendelet eloirrisain alapszik. A bejelent6si
szerinti vezet6s6nek elmulasa5sa eset6n a K
alkalmaznom" Az adatszolg6ltatis taftalm6t
bekezd6se hatirozza meg'

a

19112009'

a Ket. 98.$ (l) bekezd6se alaPjan
hatirozatommal szemben a fellebbez6si lehetos6get
Ket. c9.$ (l) bekezd6s alapjdn
a
biaositottam, a fellebbez6s benyirjt6Ls6nak hatriridej6t
hatfuodam meg.

A

7

Azon iigyfelek eset6ben, akikkel a Feliigyelos6g ddnt6s6t postai [rton ktizli, a Ket. 78. $ (10)
bekezd6ie 6s 99. $ (l) bekezdese alapjan a kozldstril, azaz a k'zhem1telt6l szrlmitott l5 nap All
rendelkez6sre jogorvoslati kdrelem benytjt6srira.
Az iigyint6z6si hatirido leteltdnek napja: 2013. 0t. 23

A Feltigyeltisdg az iiryint6z6st jelen d6nt6s post6ra ad6s6val lez6rla, iry az iigyint6z6si hat6rid6t
megtartottnak tekinti.

A

kdrnyezerv6delmi, termdszetvddelmi 6s viziigyi hat6srigi eljrlr6sok igazgatSsi szolg6ltat:isi

dijair6l sz6l6 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet l. szimi mell6klete szerint az elj6r6s
igazgat6si szolgriltatrisi dijinak m6rt6ke 200.000.- forint. A rendelet 2.$ (4) bekezd6se szerint a
jlgo"rvoslati etl-ri.ar aila a rendelet mell6kleteben meghatirozott dijtdtel 50 Yo-a, tehit t rgyi
iigyben I 00.000.- forint.

A Feliigyelosdg ddnt6s6t a ktirnyezetv6delmi, term6szetv6delmi, viziigyi hat6s6gi 6s igazgat|si
(a
feladatolat .l[t6 sze.uek k'rjeldl6sdr6l sz6lo 34712006- (XII.23.) Kormdnyrendelet
' tv'

(v.

s. $
sds
1. $
kOmyezewddelmi hat6s6gi
Jelen hat6rozat hat6s6gi nyilvrintartiisba v6tel6r6l int6zkedtem a
s;abilvair6l sz6l6 7/2000 (V l8) KtiM rendelet alapjdn'

"yifrari"na.l-"t6s6n;k

Sz6kesfehdrvrir. 20 I 3. j anurir 4.

Dr. Zay Andrea

6$iiTJD

f*:ffi"'e

k-*,:d
Kiadm6nv hitel6iil:

'

PaPP

Eva /

enged6lYez6s roda iigYkezel6je

Igazgato megbiz5s6b6l

Bogdrin J6zsef s.k.
Engeddlyezesi igazgatohelyettes

