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Kisrécse község területén vízbázis
védőövezeten létesítendő szennyvíztisztító
telep előzetes vizsgálati eljárása
Közlemény
Melléklet: 1 pld. kérelem-másolat
1 pld. közlemény

A Kisrécse Község Önkormányzata (8756 Kisrécse, Ságvári E. u. 6.) megbízásából eljáró
KAPOS HIDRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.)
hatóságomhoz 2009. március 17-én beadványában a Kisrécse község területén vízbázis
védőövezeten létesítendő szennyvíztisztító telep előzetes vizsgálati eljárásának lefolytatását
kezdeményezte Felügyelőségemnél a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció alapján.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek
elbírálásra.
A Korm. rendelet 3. §. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felkérem, hogy
haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék a mellékletként csatolt
közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére,
illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdés d./ pontjára – 2009. április 14-ig közvetlenül a Felügyelőségre lehet
észrevételeket tenni.
A közzététel időpontja a felügyelőségi honlapon (http://www.nydtktvf.zoldhatosag.hu)
történő megjelenés napja: 2009. március 23.
Kapja:
- Kisrécse, Zalasárszeg Községek Körjegyzősége, 8756 Kisrécse, Ságvári E. u. 6.
Tájékoztatásul kapja:
- KAPOS HIDRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.

Szombathely, 2009. március 23.
Sümeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető

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

KÖZLEMÉNY
előzetes vizsgálati eljárás megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket,
hogy Kisrécse Község Önkormányzata (8756 Kisrécse, Ságvári E. u. 6.) 2009. január 5-én
érkezett kérelmében Kisrécse község szennyvíz-elvezetését és tisztítását biztosító
vízilétesítmények és a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz kibocsátásának ellenőrzését
szolgáló figyelőkút vízjogi létesítési engedélyének kiadását kérte hatóságomtól.
A benyújtott tervdokumentációt felülvizsgálva megállapítottam, hogy a szennyvíztisztító telep
tervezett helye vízbázis védőövezetén helyezkedik el. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a)
pontja, továbbá 3. sz. melléklete 109. pontja alapján szennyvíztisztító telep vízbázis
védőövezetén való létesítését megelőzően előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.
Az előzetes vizsgálati eljárás során megállapításra kerül, hogy tervezett tevékenységből
származhatnak-e jelentős környezeti hatások, szükséges-e környezeti hatásvizsgálati eljárás
lefolytatása, illetve a tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.
A Kisrécse Község Önkormányzata (8756 Kisrécse, Ságvári E. u. 6.) megbízásából eljáró
KAPOS HIDRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.)
hatóságomhoz 2009. március 17-én érkezett beadványában a Kisrécse község területén
vízbázis védőövezeten létesítendő szennyvíztisztító telep előzetes vizsgálati eljárásának
lefolytatását kezdeményezte Felügyelőségemnél a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció
alapján.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2004. (XII.25.) Korm. rendelet 3-5. §-ában rögzítettek
figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti
üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet 213., 211. szoba Tel.: 94/504-144, 94/504-142
2.) A közlemény közzétételének időpontja:
a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján
(http://www.nydtktvf.zoldhatosag.hu) történő megjelenésének napja: 2009. március 23.
3.) A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom:
A létesítmény/tevékenység rövid ismertetése
A tervezett tevékenység célja, hogy Kisrécse községben keletkezett kommunális eredetű
szennyvizei zárt rendszerben, ellenőrzött körülmények között kerüljenek összegyűjtésre,
szállításra és megtisztításra. A községben a domborzati viszonyok miatt a szennyvízgyűjtést
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gravitációs úton egy szennyvízátemelő (Petőfi utcában 032 hrsz.) beépítésével lehet
megoldani. A szennyvíztisztítást a Kisrécse 145/2 és 145/3 hrsz-ú területen elhelyezésre
kerülő 20 m3/d kapacitású POLYDOX rendszerű szennyvíztisztító berendezés fogja ellátni. A
tisztított szennyvizek befogadója a Bakónaki patak 21+310,5 km szelvénye.
Mivel a tervezett szennyvíztisztító telep vízbázis védőövezeten kerül elhelyezésre, ezért a
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 109. pontja alapján előzetes vizsgálat
lefolytatása szükséges.
A tervezett beruházás területigénye, elhelyezkedése
A szennyvíztisztító telep Kisrécse belterületének DNy.-i részén a 145/2 és 145/3 hrsz-ú
területen kerül elhelyezésre. A tisztító alapterülete 375 m2.
A hatásterület határai/védelmezhető határai
A tisztított szennyvizeket befogadó Bakónaki patak 104,0 m hosszban mederburkolattal lesz
ellátva. A mederburkolással elérhető, hogy a tisztított szennyvíz az ivóvízbázis meglévő
mélyfúrású kútjának tengelyétől mért 100 m sugarú körön kívül érintkezzék a befogadó
burkolatlan medrével.
4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat
szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja
tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d./ pontjára – 2009.
április 14-ig közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.
5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség
határozatában a következő döntéseket hozhatja:
„(2) A felügyelőség a határozatában
a) a csak az 1. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet
figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
b) a csak a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 8. számú melléklet
figyelembevételével meghatározza az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeit;
c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a 6. számú
melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány és a 8. számú
melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeit, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás összevonhatóságáról;
d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat
eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy
összekapcsolásáról;
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db) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1)
bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz
meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
e) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon
változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények
között lehetségesnek tartja;
f) ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi vagy egységes
környezethasználati engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és
megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem
adható.”
Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Kisrécse
Község Polgármesteri Hivatalában ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet 215. szoba
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
Ügyintézők

Kovács Sándor 213. szoba, telefon 94/504-144
Szalai Péter, 212. szoba, telefon: 94/504-142

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu)
is közszemlére kerül.
Szombathely, 2009. március 23.
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
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