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Értesítés eljárás megindításáról 
 
 

HIRDETMÉNY 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Főosztályunkon az 
Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) kérelmére 2015. június 2-án 
eljárás indult Rédics és térségében keletkező szennyvíz Lenti város szennyvíztisztító telepére történő 
bevezetésének előzetes vizsgálata vonatkozásában.  

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. 

 

Az ügy tárgyának rövid ismertetése 

Rédics és térsége (Resznek, Belsősárd, Külsősárd) szennyvízcsatornázásra és szennyvíztisztításra 
kiadott 10.214/3/1992. számú vízjogi létesítési engedély alapján épült Rédicsen a jelenlegi 
szennyvíztisztító mű. Az elkészült mű 10.089/4/1996. I. szám alatt üzemeltetési engedélyt kapott, mely 
1237-8/2/2010. szám alatt módosításra került határozatlan idejű érvényességgel. Az elmúlt közel 20 év 
alatt a tisztítótelep amortizálódott és elkerülhetetlenné vált annak rekonstrukciója a gyakori 
meghibásodások miatt. 

Költséghatékonysági és környezeti előírásoknak megfelelő megoldásra tett javaslat alapján a keletkező 
szennyvizek Lenti szennyvíztisztító telepre történő bevezetését tervezik. Ezt egy két szakaszra osztott 
szennyvíz nyomóvezetékkel és két átemelő építésével kívánják megoldani.  

A tervezett nyomóvezetékek alapadatai: D110/KPE, Ny-1 4884 fm és Ny-2 3220 fm. 

Az egyik tervezett átemelő a jelenlegi rédicsi szennyvíztelepen kerül kialakításra a másik pedig a Lenti 
Ipari feltáró út mentén. Mindkét átemelő lakóövezeten kívül található. 

A Rédicset és Lenti összekötő tervezett szennyvíz nyomóvezeték a 2+100 és 2+500 km szelvényei 
közötti szakasza érinti a Lenti, városi üzemelő sérülékeny vízbázis 50 éves elérési idejű hidrogeológiai 
’B’ védőövezetét. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 104. b) pontja szerint szennyvízgyűjtő hálózat 
kiépítése felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a 
védőövezeten nem zárja ki) előzetes környezeti vizsgálat köteles. 
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Vélelmezett hatásterület  

A nyomvonalas létesítmény és átemelők létesítésének területi igénye minimális. Az érintett 
hidrogeológiai ’B’ védőövezeten csak nyomvonalas létesítmény, szennyvíz nyomóvezeték létesül 400 
méter hosszan, amelyet az meglévő utak padkájában terveznek elhelyezni. 

A beruházás érinti a 86-os, 75-ös és a 7418 számú utakat, illetve Rédics és Lenti települések 
önkormányzati kezelésű útjait, továbbá a tervezett szakaszok keresztezik a Rédics-Zalaegerszeg (23) 
vasútvonalat. 

A beruházással érintett területek helyrajzi számai a következők: 1097, 1183/15, 1201, 1202, 1203, 1205, 
1207, 1208 Lenti területén.  

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Főosztályunkon az alábbi helyen és időpontokban 
tekinthetnek be: 

 

Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 202. szoba  

� Hétfő:          830-12 
� Szerda:        830-12,  13-16 
� Péntek:        830-12 

 

Felkérem az érintett település jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a helyben 
szokásos módon is tegye közzé. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Főosztályom földszinti hirdetőtábláján, valamint 
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető. 

 

A hirdetményt kapja: 

1. Lenti Város Polgármesteri Hivatala 9860 Lenti, Zrínyi u. 4. 
2. Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

Szombathely, 2015. június 

 

Harangozó Bertalan kormánymegbízott  
nevében és megbízásából: 

 
 

dr. Szentiványi Beatrix  
főosztályvezető - helyettes 

 


