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biztosító
vízilétesítmények
vízjogi
létesítési
engedélye
Vízikönyvi szám: Gyöngyös/971

HATÁROZAT
A Contact-Direct Kft. (1117 Budapest, Budafoki u. 111.) mint engedélyes részére a Karácsony
és Tsa. Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.) által 112/2005.
munkaszámon, valamint a VÍZÉPTEK Bt. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.) által 8/2008.
munkaszámon készített tervdokumentáció alapján és az I., II., III. fejezetekben foglalt
rendelkezések mellett
vízjogi

létesítési

engedélyt

Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7-20 hrsz.) csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények
kivitelezéséhez.
I.
Az engedélyezett létesítmény főbb műszaki jellemzői:
A vízi létesítmények helye: Kőszegdoroszló Község (Vas megye)
069/3; 069/5; 071/2; 102/3; hrsz – ok.
Vízrendszer:

Rába

Befogadó:

Doroszlói patak

A terv a 0+192 – 0+327 km szelvények között a korábban 2957-2/1/2006 szám alatt vízjogi
létesítési engedély kapott a Karácsony és Tsa M. I. Kft által készített terv műszaki tartalmát
változatlan formában felhasználja. A D-9 jelű árok (0+000) és a 0+192 km közötti szakaszra új
terv készült.
Belterületi vizeket elvezető rendszer:
D-9-1 jelű csapadékvíz elvezető csatorna
Befogadó:

D-9 jelű árkon keresztül a Doroszlói patak

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

Vízgyűjtő terület:

8,00 ha

Hossza:
Fenékesése:
Fenékszélessége:

327,0 fm
9,0 -50,0 ‰
0+000,0 – 0+142,0 km sz. között
0+193,0 – 0+327,0 km sz. között
Anyaga és átmérője:
0+142,0 – 0+193,0 km sz. között
Rézsűhajlása:
1:1
Burkolata:
0+000,0 – 0+142,00 km sz. között
0+193,0 – 0+327,0 km sz. között
Műtárgyak:
0+142,00 – 0+193,0 km sz. kzött
átfolyós rendszerű víznyelő aknával.

0,40 m
0,40 m
∅ 40 cm beton
füvesítés
40X40X6cm mederlap
zárt szakasz 50X50 cm – es

Külterületi vizeket elvezető rendszer:
A Fő utcától Északra levő külterületi vízgyűjtőterületek károkozás mentes csapadékvíz
elvezetésére kiépítendő rendszer.
D – 10 jelű árok:
Befogadó:

Doroszlói patak

Vízgyűjtő terület

12,00 ha

Hossza:
Fenékesése:
Fenékszélessége:
Rézsűhajlása:
Burkolata:
Műtárgyak:
gyepterület alatt.

96,00 fm
11,1 – 100,00 ‰
0,40m
1:1
füvesítés
0+000 – 0+012 km között ∅ 40 cm beton, torkolati áteresz a

II.
Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő Kőszegszerdahely Község
Körjegyzőség mint helyi természetvédelmi szakhatóság 642/2008. számú szakhatósági
hozzájárulását kikötés nélkül megadta.
Kőszeg Város Jegyzője mint építéshatóság 17247-1/2008. számú szakhatósági hozzájárulását
kikötés nélkül megadta.
Az ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete 5781-2/2008. számú
szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötéssel adta meg.
1. „Az ivóvízvezeték védelméről gondoskodni kell.
2. Az üzembe helyezéshez kérem, a kivitelező írásban rögzítse, hogy a fenti kikötést a
kivitelezés során betartották. A kivitelezői nyilatkozatot küldjék meg Intézetünkhöz.”
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Kőszeg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 444/2008. számú szakhatósági hozzájárulását
kikötés nélkül megadta, egyben az alábbiak szerint nyilatkozott.
„A szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen
irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.”
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. F712-6705-2/2008. számú közműkezelői
hozzájárulásában az alábbiak szerint nyilatkozott:
„A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett csapadékcsatorna nyomvonalkialakításával egyetértünk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.
A tervezett csapadék csatorna keresztezi a Fő utcában üzemelő középnyomású gázvezetéket.
• A munkaterület átadás-átvételről és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról a
műszako ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével,
elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szombathely,
Rákóczi F. u. 23-25.)
• A kivitelezési és nyomvonal kitűzési munkálatok csak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.
• A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23-25.)
• Az üzemelő gázvezeték 2-2 méteres körzetében csak kézi földmunka végezhető.
• Az építési területen üzemelő gázvezeték felszíni műtárgyait az építkezés során meg kell
védeni.
• Víznyelő és üzemelő gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.
• Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb
vízszintes távolsága 1 m lehet.
• Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezetékest elmozdulás
ellen rögzíteni kell.
• A gázvezetéket felülről keresztező csatornát a gázvezeték felett min. 1,5 m hosszban
védőcsőbe kell helyezni.
• A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
• Árok fenékszintje és üzemelő gázvezeték palástja között a legkisebb földtakarás 80 cm
lehet.
• Üzemelő gázvezeték nem kerülhet tengelyirányban nyílt árok alá.
• Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.
• Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal-módosítást előzetesen az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel egyeztetni kell.
• Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások,
és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
• Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező
gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett
kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a
beruházót terhelik.
• Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a
műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
• Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély észlelése esetén az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt . diszpécserszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni: 80/820-141.
• Jelen nyilatkozat 2009. szeptember 30-ig érvényes.”
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A VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 40196/2008. számú közműkezelői
hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg.
1. „A tervezéssel érintett területen meglévő vízvezeték hálózat található. Az építést
megelőzően a vízvezeték és bekötéseinek keresztezési helyét kutatóárokkal fel kell
tárni, és a meglévő szintek pontos ismeretében dönthető el a védelem vagy kiváltás
módja, melynek költsége a beruházót terheli.
2. A vízvezeték 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
3. A munkaterület átadásra kérjük a VASIVÍZ Zrt. képviselőjét is meghívni.
4. Kivitelezés idejére az Északi Vízellátási Főmérnökségtől szakfelügyeletet kell kérni.
5. A lefektetett csapadékcsatorna vezetékről betakarás előtt nyíltárkos bemutatást kérünk.
6. Kivitelezés során keletkezett károk helyreállításának költsége a kivitelezőt terheli.
Keletkezett károk elhárítását a VASIVÍZ Zrt. Északi Vízellátási Főmérnökségén kell
megrendelni. Sérült vízvezetéket a VASIVÍZ Zrt. tudomása nélkül helyreállítani tilos.
7. Közműkeresztezéseknél a nyíltárkos bemérést vízszintes és magassági értelemben is el
kell végezni.
8. Kezelői hozzájárulásban leírtak betartása a műszaki átadás-átvételi hozzájárulás
feltétele.
9. Hozzájárulásunk 1 évig érvényes.”
A VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 42869/2008. számú közműkezelői
hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg.
• „A tervezett csapadékvíz-elvezetés üzemeltetésünkben lévő és kivitelezés alatt
álló szennyvízcsatorna vezetéket keresztez.
• A kivitelező nevét kérjük bejelenteni, a munkaterület átadásra és műszaki
átadásra főmérnökségünket meg kell hívni.
• A csatornavezetéket a gépi földmunka előtt kézi erővel fel kell tárni, a vezeték
tengelyétől vízszintes értelemben 2-2- m-ig, függőleges értelemben 0,8 m-ig
gépi földmunka végzése tilos.
• Az építésből adódó, a szennyvízcsatornában keletkezett esetleges károkat a
VASIVÍZ Zrt.-nek be kell jelenteni, a helyreállítás, ill. a szükséges tisztítások
költségei a kivitelezőt terhelik.
• A kivitelezés során a műszaki átadásban foglaltakat kérjük betartani.
• Fentiek figyelembe vételével a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.”
Kőszegszerdahely Község Körjegyzőség 270/2008. számú kezelői hozzájárulását kikötés
nélkül megadta.
Az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat 846/2005. számú kezelői hozzájárulását az
alábbi kikötésekkel adta meg.
• „A tervezett csapadékvíz elvezetése kizárólag az engedélyes tervben foglaltaknak
megfelelően valósulhat meg!
• A beruházás megvalósulása után részünkre megvalósulási rajzot küldeni köteles!
• Közcélú vízfolyás (Doroszlói-patak) parti sávjában (6 m fenntartási sáv) csak rét, legelő
művelési ágazat végezhető. Így oda semmilyen építmény – még kerítés sem –
helyezhető el!
• Az ingatlan használója:
a) Az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy ezáltal a vizek természetes
lefolyását ne akadályozza; a meder, valamint a parti és a part menti létesítmények és
egyéb közcélú vízilétesítmények állapotát, üzemeltetését, fenntartását nem
veszélyeztesse, továbbá a víz minőségét ne károsítsa.
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•

A parti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a meder tulajdonosa, illetve
megbízottai szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben az ingatlanhoz fűződő
érdekek figyelembevételével:
a) az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjanak;
b) a mederből a vízgazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges anyagokat az
ingatlanon keresztül szállítsák, vagy azokat, illetve a munkák elvégzéséhez szükséges
eszközöket, átmeneti jellegű létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék.”

A Karácsony és Tsa. Mérnöki Iroda Kft. tervezői hozzájárulását az általa 112/2005.
munkaszámon készített tervdokumentáció felhasználása vonatkozásában kikötés nélkül
megadta.
III.
1. Ezen vízjogi létesítési engedély 2011. június 30-ig érvényes. A kivitelezési munkák
tervezett megkezdését az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a
kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Kormányrendelet 23. és
24. §-ában meghatározott esetekben és módon Felügyelőségemre be kell jelenteni.
2. Az engedélyezett vízi munkákat az I., II., III. fejezetben és az engedélyezési
tervdokumentációban meghatározottak szerint kell végezni. A vízjogi létesítési
engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást az engedélyező
hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi
létesítési engedélyt kell kérni.
4. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki
átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az
eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
5. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket
fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni, majd az
üzembe helyezést követő 60 napon belül a – vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.l3.) KHVM rendeletben és
mellékletében meghatározottak szerint összeállított – tervdokumentációt az
engedélyező hatósághoz be kell nyújtani vízjogi üzemeltetési engedélyezés, illetve
vízjogi üzemeltetési engedély módosítás céljából.
6. A kivitelezés során be kell tartani az érvényben levő környezetvédelmi jogszabályokat.
7. A csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyvíz nem vezethető.
IV.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – a
továbbiakban: Rendelet – alapján 72.000,-Ft összegben állapítom meg, melyet a kérelmező
hatóságomhoz befizetett.
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V.
Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljárt
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.)
két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási
díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás 50 %-a, azaz 36.000,-Ft.
Indokolás
A Contact-Direct Kft. (1117 Budapest, Budafoki u. 111.) megbízásából eljáró VÍZÉPTEK Bt.
(9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.) 2008. október 15. napján érkezett beadványában
Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7-20 hrsz.) csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények
vízjogi létesítési engedélye kiadását kérte hatóságomtól a mint engedélyes részére a Karácsony
és Tsa. Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.) által 112/2005.
munkaszámon, valamint a VÍZÉPTEK Bt. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.) által 8/2008.
munkaszámon készített tervdokumentáció alapján.
A kérelem és mellékleteinek hiányosságai miatt 4853-1/7/2008.II. számú ügyiratommal, majd
2811-2/1/2009. és 2811-2/2/2009. számú ügyiratommal ismételten hiánypótlást rendeltem el,
melynek teljesítése megtörtént.
Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait határozatom
rendelkező részébe foglaltam.
Kőszegszerdahely Község Körjegyzőség mint helyi természetvédelmi szakhatóság 642/2008.
számú szakhatósági hozzájárulását azzal indokolta, hogy a tárgyi csapadékvíz elvezetés helyi
jelentőségű védett természeti területet nem érint.
Kőszeg Város Jegyzője mint építéshatóság 17247-1/2008. számú szakhatósági hozzájárulását
az alábbiak szerint indokolta.
„A tervezett kialakításnak településrendezési szempontból akadálya nincs, mivel az nem
ellentétes az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Kormányrendelet vonatkozó előírásainak.
Állásfoglalásom a 2004. évi CXL. Törvény 44-45. §-ában, valamint az 1997. évi LXXVIII.
Törvény 53/B §-ában foglaltakon alapul, ellene jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság
által az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A
szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye.”
Az ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete 5781-2/2008. számú
szakhatósági hozzájárulását az alábbi indokolással adta meg.
„Az ivóvízszállító vezetékek védősávjainak méretezéséről pontos előírások a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
123/1997. (VIII.18.) Kormányrendelet 4. sz. mellékletében vannak meghatározva.”
Kőszeg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 444/2008. számú szakhatósági hozzájárulását
az alábbi indokolással adta meg.
„A közigazgatási hatósági eljárás s szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
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Törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai alapján folytattam le az eljárást. A Ket. 45. §-ának (2)
bekezdése tartalmazza a fellebbezésre vonatkozóz rendelkezéseket.
Hatásköröm és illetékességem a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. Törvény 12. § és a 79/2007. (IV.24.) Korm. rendelet tűzvédelmi
hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV.24.) ÖTM rendelet 1. § (1) bekezdésén, a 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bek. alapján.”
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 410/6374/1/2008. számon az alábbi nyilatkozatot tette.
• A tervezett tárgyi beruházás jelenlegi adataink szerint kulturális örökségi elemeket nem
érint, ezért nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági
eljárásokban nem veszünk részt.
• Felhívom az engedélyt kérő /beruházó/ kivitelező figyelmét, hogy a 2001. évi LXIV. tv.
24. §-ban foglaltak szerint amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg
lelet kerül elő a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket
veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz
bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Tv. 82. § (2) és a 191/2001.
(XI.18.) Korm. r. alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!
• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdésében, a megyei múzeum feladatai
között felsorolt régészeti vonatkozású tevékenységének ellátása érdekében
nélkülözhetetlen, hogy a tárgyi beruházással összefüggésben megvalósítandó
földmunkákról azok megkezdése előtt értesülést szerezzen. Ezért kérem, hogy a
beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdéséről – azok megindulása előtt legalább 8
nappal, írásban – értesítse a területileg illetékes megyei múzeumigazgatóságot (Vas
Megyei Múzeumok Igazgatósága, 9700 Szombathely, Kisfaludy s. u. 9.) s a velük
egyeztetett módon a terület átvizsgálását biztosítani szíveskedjen.”
A beruházással érinttet közműkezelők előírásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.
A kérelmező a beruházással érintett terület feletti rendelkezési jogát tulajdoni lapok és
tulajdonosi hozzájárulások benyújtásával igazolta.
Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízilétesítménynek az adott helyen és módon
történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános
rendjébe beilleszkedik. Ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban:
Törvény) 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § alapján a vízjogi létesítési engedély
kiadásáról határoztam.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és annak mértékét a Rendelet 2.
§ (4) bekezdése alapján írtam elő.
A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.

7

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetése
érdekében külön intézkedtem.
A határozatot kapja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contact-Direct Kft., 1117 Budapest, Budafoki u. 111.
VÍZÉPTEK Bt., 9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.
Karácsony és Tsa. Mérnöki Iroda Kft., 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
Kőszegszerdahely Község Körjegyzőség, 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth L. u. 5.
Kőszeg Város Jegyzője, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete, 9700 Szombathely Sugár
u. 9.
8. Kőszeg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.
9. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.
10. VASIVÍZ Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
11. Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat, 9700 Szombathely, Vasút u. 7.
12. Érintett magántulajdonos
13. Érintett magántulajdonos
14. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 2.
Szombathely, 2009. június 26.
Gaál Zoltán sk.
osztályvezető
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Vízikönyvvezető!
Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Gyöngyös/971
vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat egy példány tervvel helyezze el a Vas
megyei_________sz. vízikönyvi csomagba. A fennmaradó tervdokumentációkat az
engedélyesnek küldje vissza.
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Ikt. szám: 2811-2/4/2009.
Műszaki előadó: Mosonyi Gábor
Tel.: 94/504-140
Jogi előadó: dr. Monostori Veronika
Tel.: 94/504-141

Tárgy: Kőszegdoroszló, Fő u. (102/7-20 hrsz.)
csapadékvíz
elvezetését
biztosító
vízilétesítmények
vízjogi
létesítési
engedélye
Vízikönyvi szám: Gyöngyös/971

Érintett magántulajdonosok:
12.
13.

Horváth László, 9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 60.
Papp Gyuláné, 9651 Uraiújfalu, Szelestey u. 15.
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