
 

 

LENTI VÁROS JEGYZŐJE 
 

8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. 

Tel: 92/553-900   Fax: 92/553-957   e-mail: jegyzo@lenti.hu 

Ügyirat száma:   LPH/1006-6/2023. 

Ügyintéző neve:  Kovács Brigitta 

Elérhetősége:      92/553-927 

 Tárgy: Felhívás önkormányzati honlapon, valamint 

hirdetőtáblán történő közzétételre 

 Melléklet: LPH/1006-5/2023. számú Hirdetmény 

 

 

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata 

 

Szentgyörgyvölgy 

Kossuth L. u. 31. 

8975 

 

Tisztelt Cím! 

 

Kérem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. 

§-a és 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a mellékelt LPH/1006-5/2023. számú Hirdetményt 

Szentgyörgyvölgy Község hirdetőtáblájára 15 napra kifüggeszteni, valamint Szentgyörgyvölgy Község 

Önkormányzatának hivatalos honlapján közzétenni (honlap hiányában a www. 

kozoshivatal.csesztreg.hu/hirdetmények oldalon), a 15. nap eltelte után levetetni, és aláírással történő 

hitelesítése után hatóságomnak megküldeni szíveskedjék. 

 
A közzététel napja:      2023. február 3. (péntek) 

A levétel napja:      2023. február 27. (hétfő) 

 

Továbbá tájékoztatásul közlöm, hogy az Ákr. 52 § (1) bekezdése alapján a napokban megállapított határidőbe 

nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésének, 

a kézbesítésének, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

 

Lenti, 2023.  február 1. 

 

 

 

 

       dr. Csizmazia Bernadett 

          jegyző megbízásából: 

 

 

  Szabóné Gáspár Marianna 

      aljegyző  

                                                              városfejlesztési osztályvezető 

 
Kapják: 

 

1. Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata 8975 Szentgyörgyvölgy, Kossuth L. u. 31. (hivatali kapun keresztül) 

2. Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 8973 Csesztreg, Dózsa Gy. u. 2. (hivatali kapun keresztül) 

3. Irattár 
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LENTI VÁROS JEGYZŐJE 

8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. 

Tel: 92/553-900   Fax: 92/553-957   e-mail: jegyzo@lenti.hu 

Ügyirat száma:    LPH/1006-5/2023. 

Ügyintéző neve:   Kovács Brigitta 

Elérhetősége:       92/553-927 

 

Tárgy: 8975 Szentgyörgyvölgy 73/2 hrsz-ú; 65 hrsz-ú; 28 hrsz-ú; 111 hrsz-ú; 6 hrsz-ú; 622 hrsz-ú; 96/3 hrsz-ú; 620 hrsz-

ú; 142 hrsz-ú; 70 hrsz-ú; 69 hrsz-ú; 15 hrsz-ú; 582/1 hrsz-ú; 1067 hrsz-ú; 1141/1 hrsz-ú; 282 hrsz-ú; 1125 hrsz-ú; 53 hrsz-

ú; 543 hrsz-ú; 254/2 hrsz-ú; 82 hrsz-ú; 1124 hrsz-ú; 565 hrsz-ú; 80/1 hrsz-ú; 170 hrsz-ú; 133 hrsz-ú; 572 hrsz-ú; 574 hrsz-

ú; 410 hrsz-ú; 198 hrsz-ú; 922 hrsz-ú; 711 hrsz-ú; 705 hrsz-ú; 728 hrsz-ú; 719 hrsz-ú; 717 hrsz-ú; 235 hrsz-ú; 805 hrsz-ú; 

589/2 hrsz-ú; 477 hrsz-ú; 478 hrsz-ú; 78 hrsz-ú; 420/1 hrsz-ú; 617 hrsz-ú; 93 hrsz-ú; 1068 hrsz-ú; 540 hrsz-ú; 482/1 hrsz-

ú; 431/1 hrsz-ú; 621 hrsz-ú; 255 hrsz-ú; 582/2 hrsz-ú; 704 hrsz-ú; 801 hrsz-ú; 112 hrsz-ú; 552 hrsz-ú; 91 hrsz-ú; 721/7 

hrsz-ú; 721/6 hrsz-ú; 721/5 hrsz-ú; 721/4 hrsz-ú; 200 hrsz-ú; 353 hrsz-ú; 721/1 hrsz-ú; 721/3 hrsz-ú; 721/2 hrsz-ú; 575 

hrsz-ú; 106 hrsz-ú; 197 hrsz-ú; 382 hrsz-ú; 232 hrsz-ú; 1026 hrsz-ú; 47/2 hrsz-ú; 1044 hrsz-ú; 281 hrsz-ú ingatlanokon 

meglévő CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező közműpótló műtárgyakból elfolyó 500 m3/év alatti mennyiségű, tisztított 

szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízi létesítmények üzemeltetésének engedélyezése 

 

 

 

Hirdetmény 

 

Lenti Város Jegyzője, mint a Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály 

ZA/040/165-5/2023. számú végzésében kijelölt I. fokú helyi vízgazdálkodási hatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 28/D. § (4) bekezdése alapján értesítem a 8975 Szentgyörgyvölgy 73/2 hrsz-ú; 65 hrsz-ú; 28 hrsz-ú; 

111 hrsz-ú; 6 hrsz-ú; 622 hrsz-ú; 96/3 hrsz-ú; 620 hrsz-ú; 142 hrsz-ú; 70 hrsz-ú; 69 hrsz-ú; 15 hrsz-ú; 582/1 hrsz-ú; 

1067 hrsz-ú; 1141/1 hrsz-ú; 282 hrsz-ú; 1125 hrsz-ú; 53 hrsz-ú; 543 hrsz-ú; 254/2 hrsz-ú; 82 hrsz-ú; 1124 hrsz-ú; 

565 hrsz-ú; 80/1 hrsz-ú; 170 hrsz-ú; 133 hrsz-ú; 572 hrsz-ú; 574 hrsz-ú; 410 hrsz-ú; 198 hrsz-ú; 922 hrsz-ú; 711 

hrsz-ú; 705 hrsz-ú; 728 hrsz-ú; 719 hrsz-ú; 717 hrsz-ú; 235 hrsz-ú; 805 hrsz-ú; 589/2 hrsz-ú; 477 hrsz-ú; 478 hrsz-

ú; 78 hrsz-ú; 420/1 hrsz-ú; 617 hrsz-ú; 93 hrsz-ú; 1068 hrsz-ú; 540 hrsz-ú; 482/1 hrsz-ú; 431/1 hrsz-ú; 621 hrsz-ú; 

255 hrsz-ú; 582/2 hrsz-ú; 704 hrsz-ú; 801 hrsz-ú; 112 hrsz-ú; 552 hrsz-ú; 91 hrsz-ú; 721/7 hrsz-ú; 721/6 hrsz-ú; 

721/5 hrsz-ú; 721/4 hrsz-ú; 200 hrsz-ú; 353 hrsz-ú; 721/1 hrsz-ú; 721/3 hrsz-ú; 721/2 hrsz-ú; 575 hrsz-ú; 106 hrsz-

ú; 197 hrsz-ú; 382 hrsz-ú; 232 hrsz-ú; 1026 hrsz-ú; 47/2 hrsz-ú; 1044 hrsz-ú; 281 hrsz-ú ingatlanokon meglévő CE 

megfelelőségi jelöléssel rendelkező közműpótló műtárgyakból elfolyó 500 m3/év alatti mennyiségű, tisztított 

szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízi létesítmények üzemeltetésének engedélyezése ügyében érintett ügyfeleket, 

hogy tárgyi ügyben Hatóságomnál eljárás indult. 

 

 

A közzététel napja:     2023. február 3. (péntek) 

A levétel napja:      2023. február 27. (hétfő) 

 

Az ügy tárgya:  

8975 Szentgyörgyvölgy 73/2 hrsz-ú; 65 hrsz-ú; 28 hrsz-ú; 111 hrsz-ú; 6 hrsz-ú; 622 hrsz-ú; 96/3 hrsz-ú; 620 hrsz-ú; 

142 hrsz-ú; 70 hrsz-ú; 69 hrsz-ú; 15 hrsz-ú; 582/1 hrsz-ú; 1067 hrsz-ú; 1141/1 hrsz-ú; 282 hrsz-ú; 1125 hrsz-ú; 53 

hrsz-ú; 543 hrsz-ú; 254/2 hrsz-ú; 82 hrsz-ú; 1124 hrsz-ú; 565 hrsz-ú; 80/1 hrsz-ú; 170 hrsz-ú; 133 hrsz-ú; 572 hrsz-

ú; 574 hrsz-ú; 410 hrsz-ú; 198 hrsz-ú; 922 hrsz-ú; 711 hrsz-ú; 705 hrsz-ú; 728 hrsz-ú; 719 hrsz-ú; 717 hrsz-ú; 235 

hrsz-ú; 805 hrsz-ú; 589/2 hrsz-ú; 477 hrsz-ú; 478 hrsz-ú; 78 hrsz-ú; 420/1 hrsz-ú; 617 hrsz-ú; 93 hrsz-ú; 1068 hrsz-

ú; 540 hrsz-ú; 482/1 hrsz-ú; 431/1 hrsz-ú; 621 hrsz-ú; 255 hrsz-ú; 582/2 hrsz-ú; 704 hrsz-ú; 801 hrsz-ú; 112 hrsz-ú; 

552 hrsz-ú; 91 hrsz-ú; 721/7 hrsz-ú; 721/6 hrsz-ú; 721/5 hrsz-ú; 721/4 hrsz-ú; 200 hrsz-ú; 353 hrsz-ú; 721/1 hrsz-ú; 

721/3 hrsz-ú; 721/2 hrsz-ú; 575 hrsz-ú; 106 hrsz-ú; 197 hrsz-ú; 382 hrsz-ú; 232 hrsz-ú; 1026 hrsz-ú; 47/2 hrsz-ú; 

1044 hrsz-ú; 281 hrsz-ú ingatlanokon meglévő CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező közműpótló műtárgyakból 

elfolyó 500 m3/év alatti mennyiségű, tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízi létesítmények 

üzemeltetésének engedélyezése 
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Az ügy iktatási száma:  LPH/1006/2023. 

Az eljárás megindításának napja:  2023. január 30. 

Az ügyintézési határidő:   60 nap 

 

Ügyintézési határidőbe nem számítható időtartamok: 

Tájékoztatom, hogy ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése alapján nem számít be: 

• az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

• az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Ügyintéző neve:    Kovács Brigitta– II. emelet 2. szoba  

Hivatali elérhetősége:    92/553-927 

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8-11,30 és 13-16 óráig 

 

Az irat betekintési jog az Ákr. 33. § alapján: 

1)   Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során 

keletkezett iratba. 

 (2)   A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be. 

 (3)  Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha 

igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy 

hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

 (4)   Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 (5)   Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás befejezését követően 

a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú 

határozatot megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki 

korlátozás nélkül megismerheti. 

 (6)   Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés további feltételeit és a (3) bekezdés 

alapján iratbetekintésre jogosult személyek körét. 

Nem lehet betekinteni az iratokba az Ákr. 34. § alapján: 

•   Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe 

•   Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le 

valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – 

megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított 

jogai gyakorlásában. 

 

Lenti, 2023. február 1. 

       dr. Csizmazia Bernadett 

          jegyző megbízásából: 

 

 

  Szabóné Gáspár Marianna 

      aljegyző   

                                                                   városfejlesztési osztályvezető 




