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HATÁROZAT 

 
Somogyzsitfa Község Önkormányzata – képviselő: Árvai Zoltán polgármester – 8734 Somogyzsitfa, 
Május 1 u. 64. szám alatti kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) részére Engl, Tamás építőmérnök 
(tervezői nyilvántartási szám: VZ-TEL/07-1108) tervező által benyújtott tervek alapján a Somogyzsitfa, 
0129/3., 0136/19., 0136/4., 0136/5., 0136/17., 0204., 2/1., 2/2., 24., 25-26, 38., 50., 52., 54., 62., 64., 
71.,72.,.75., 77., 78., 80., 91., 94., 99., 101., 111., 112., 135., 136., 140.,142., 162., 165., 166., 167., 
168., 169., 176., 184/1., 184/2., 187., 188., 190., 191., 194., 205., 211., 214., 216., 220., 221., 222., 
227., 229., 231., 235., 241/1., 243., 245., 250., 252., 256., 259., 262., 264., 265., 266., 267., 268., 285., 
286., 287., 288., 289., 291., 297., 300., 304., 306., 309.,310., 329., 401., 402., 403., 406., 408., 419/1., 
411., 412/1.,415., 420/1., 423., 425., 426., 427., 428., 429., 431., 432., 433., 434., 436., 441., 443., 
445., 448., 467., 468., 470., 471., 472.,475., 476., 477., 478., 479., 480., 481., 483., 484., 485., 486., 
487., 488., 489., 495/3.,495/4., 495/5/A/1., 495/6., 502., 504., 507., és 508/3 hrsz alatti ingatlanokra 
tervezett 500m3/év mennyiséget meg nem haladó - Aquatec VFL. AT6-50 -, kizárólag háztartási 
szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló egyedi szennyvíztisztító 
berendezésekre és szikkasztó rendszerére az alább felsorolt feltételekkel 
 

vízjogi létesítési engedélyt adok. 
 
Feltételek: 
1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály SO/TO/022942/2020 
ügyiratszámú 2020. december 21.-én kelt véleményében foglaltakat a beruházás során be kell tartani. 
„Földtani közeg védelme szempont:  

- A bemutatott és egyben javasolt változatok megvalósításuk esetén kedvezően hatnak a 
környezetre, a földtani közeg szennyezéssel szembeni védelme a szakszerű üzemeltetés mellett 
biztosított. A talajvíz minőségének nyomon követése céljából, a talajvíz áramlási irányának 
figyelembevételével meghatározott pontokra tervezett 3 db monitoring kút megvalósítását 
szükségesnek tartja a Kormányhivatal.  

Hulladékgazdálkodási szempont:  
- A kivitelezés során kitermelt föld azon része nem tekintendő hulladéknak, amit telephelyen belül 

felhasználnak. A telephelyen belül fel nem használt mennyiséget hulladékként kell nyilvántartani 
és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni.  

- A kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező kommunális hulladékot és esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladékot egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell 
átmenetileg tárolni, majd kezelésre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
gazdálkodónak kell átadni.  

- A Kormányhivatalnak a rendelkezésre álló információk alapján nincs tudomása Somogyzsitfa 
község területén illegális hulladéklerakásról, ami a települési szennyvízkezelési program 
megvalósulását befolyásolná. 

Ügyiratszám: 9286-4/2021 
Ügyintéző: Wolf Ferenc 
Tel.: 85/501-019 
e-mail.: wolf.ferenc@marcali.hu 

Tárgy: Somogyzsitfa, egyedi szennyvízkezelés 
vízjogi engedélyezése  
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- A kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén 
a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti hatást.  

- A hulladékgazdálkodási szempontú véleményt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § 
(3) bekezdés e) pontja, 4. §, 8. §, 31. § és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján határozta 
meg a Kormányhivatal. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempont:  
- A szennyvízelvezetés és -kezelés tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a zajvédelmi 

követelmények teljesülése a kivitelezés és az üzemeltetés során biztosított legyen.  
- A zajvédelmi szempontból védendő területeket és épületeket minél kisebb mértékben terhelje a 

szennyvízelvezetésből és -kezelésből, valamint a szállításából eredő zaj. Ezen esetekben a 
megelőzésen legyen a hangsúly.  

- A zaj- és rezgésvédelem szabályait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007 (X. 29.) sz. Korm. rendelet rögzíti, a megengedett határértékeket a környezeti 
zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet tartalmazza.  

Levegővédelmi szempont:  
- Az építési tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 4. 
mellékletében meghatározott levegőminőségi (levegő-terheltségi szint) határértékeket 
meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.  

- A diffúz jellegű porkibocsátást – az időjárási körülményeket is figyelembe véve – az építési 
tevékenységeknél, az építési anyag szállításoknál a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni 
megfelelő műszaki intézkedésekkel.  

Természet- és tájvédelmi szempont:  
- A TSZP-ben javasolt változat által érintett terület védett természeti területet, Natura 2000 

területet nem érint. Természet- és tájvédelmi szempontból kifogás nem merült fel.  
Amennyiben a települési szennyvízkezelési program elfogadásra kerül, úgy a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48/E. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzatnak a 
települési környezetvédelmi program elfogadásáról szóló döntése módosításával gondoskodni kell a 
TSZP környezetvédelmi programmal való összhangjának megteremtéséről is.” 
 
2. A kiadott engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha megváltoztak azok 
a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak. 
 
3. A megépített létesítmények használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges. 
 
4. A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 
mellett feljogosít - az érintett ingatlan vonatkozásában fennálló polgári jog szerinti jogosultság megléte 
esetén - az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a 
vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges 
vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély 
megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 
 

5. A létesítési engedély - a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott két 
évig ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint, ha a 
vízjogi létesítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelem közműveket érint és 
a műszaki tervdokumentáció tartalma változatlan, a közmű kezelője (üzemeltetője) tizenöt napon belül 
adja meg nyilatkozatát, illetve hozzájárulását. Ha a közmű kezelője (üzemeltetője) a megkeresés 
beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) 
nyilatkozatát a megkeresésben foglalt tartalommal megadottnak kell tekinteni figyelembevételével 
meghosszabbítható. 
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Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéket az ügyfél, a kérelmező, valamint a központi költségvetés 
részére hatóságomnak visszafizetni nem kell. 
 
Határozatom ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz címzett, de hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.  
 
A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek (ld. 
gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Természetes 
személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a 
kapcsolattartás formájaként nem az Eüsztv. szerinti elektronikus utat választják.  
 
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt 
nem hivatkozott. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 
összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 
 
A jogorvoslatra nyitva álló határidőn túl fellebbezés benyújtására csak igazolási kérelem egyidejű 
csatolásával van lehetőség, amennyiben a határidő elmulasztása az ügyfél önhibáján kívül történt. 
 
Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de 
legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt 
eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül 
lehet előterjeszteni hatóságomhoz. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg 
pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak. A fellebbezési határidő 
elmulasztása miatt előterjesztett igazolási kérelem esetén a határidő a kérelemnek helyt adó döntés 
véglegessé válását követően kezdődik. 
 

INDOKLÁS 
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály 2021-május 12.-én 
kelt SO/02/00548-3/2021. ügyiratszámú végzésében, Somogyzsitfa Község Önkormányzat 
Polgármestere (8734 Somogyzsitfa, Május 1 u. 64.) (a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján indult, 
„Egyedi szennyvízkezelés” VP6-7.2.1.2-16” kódszámú pályázat keretében vízjogi engedélyezésére 
irányuló eljárásból a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizárta, az eljárás 
lefolytatására a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjét jelölte ki. A fentiek alapján 
hatóságomnál 2021. 05. 13. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 
 
A kérelmet átvizsgálva 2021. május 19.-én kelt 9286-2/2021 ügyiratszámú végzésben Kérelmezőt 
hatóságom hiánypótlásra szólította fel. Kérelmező nevében a felelős tervező 2021. május 21.-én a 
hiányosságokat pótolta. 
 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet (a 
továbbiakban: Kr.) 24. § (1) bekezdés c) pontja alapján: 
„(1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges 
az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi 
jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását 
szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. 
 
A Kr. 24. § (2), (5) és (6) bekezdései szerint: 

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor 
engedélyezhető, ha 
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a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a 
megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul 
nagy költséggel jár, továbbá 

b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a 
talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel 
nem veszélyeztet, valamint 

c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket 
nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak. 

(5) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy 
visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak. 

(6) Az (1) bekezdésben megjelölt feltételek hiányában az ott meghatározott létesítmények 
megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges. 
Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály SO/TO/022942/2020 
ügyiratszámú 2020. december 21.-én kelt véleményében foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
 
A Kr. 1/F. § (1) és (2) bekezdései szerint:  
„(1) A vízügyi hatóság a döntését írásban - ideértve az E-ügyintézési tv.-ben és a VIZEK rendszerben 
meghatározott elektronikus utat is - közli az ügyfelekkel. 
(2) Ha a vízügyi hatósági eljárásban legalább ötven ügyfél érintett, a hatósági határozatot - az írásbeli, E-
ügyintézési tv. szerinti közlés helyett - hirdetmény útján kell közölni, valamint a hatósági határozatról 
készült közleményt közhírré kell tenni.” 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 29/A. §-a alapján az elsőfokú 
vízügyi hatósági eljárásban és az elsőfokú helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban hozott határozat 
ellen fellebbezésnek van helye. 
 
A határozat tekintetében a jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § (1) bekezdése és 116. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) 
pontja, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja.  
 
A fellebbezés benyújtásának módjáról a Vgtv. 28/B. §-a alapján, annak elmulasztása esetén igazolási 
kérelem előterjesztéséről az Ákr. 53. §-a és 118. § (1)-(3) bekezdések alapján adott tájékoztatást 
hatóságom. 
 
Hatóságom hatáskörét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kr. rendelet 1. § (2) bekezdése és 
24. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, 
Hatósági és Oktatási Osztály SO/02/00548-3/2021. ügyiratszámú végzése állapította meg. 
 
 
Marcali, 2021. 06. 07. 
 
                     Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző megbízásából: 
 

                                                                                                    Horváth Rita  
                          városüzemeltetési és főépítészi 

     irodavezető 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Horváth Rita


Egyedi azonosítója: horvath.rita@marcali


Beosztása: Műszaki és városüzemeltetési irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Műszaki és Városüzemeltetési Iroda


Szervezet megnevezése: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-06-07T16:12:13+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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