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Somogyzsitfa Község Önkormányzata 
 
Somogyzsitfa 
Május 1. u. 64. 
 
8734 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője (a továbbiakban: Jegyző) tisztelettel értesíti, 
hogy Somogyzsitfa Község Önkormányzata – képviselő: Árvai Zoltán polgármester – 8734 Somogyzsitfa, 
Május 1 u. 64. szám alatti kérelmező által előterjesztett, Somogyzsitfa, Somogyzsitfa, 30, 89, 108, 133, 

172, 175, 234, 237, 238, 239, 419/2, 474, 499 és 503 hrsz alatti ingatlanokra tervezett 500 m3/év 
mennyiséget meg nem haladó - Aquatec VFL. AT6-50 -, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a 
tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló egyedi szennyvíztisztító berendezések és szikkasztó rendszerek 
vízjogi létesítési engedélyezése kapcsán 2023. 01. 20.-án indult eljárásban a Jegyző meghozta a 973-
4/2023. ügyiratszámú döntését. 
 
Tekintettel a meglehetősen nagyszámú érintett ingatlan tulajdonosra, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet 1/F. § (1) és (2) bekezdései szerint kéri a Tisztelt 
Polgármester Urat a hatóság értesítéséről szóló, a jelen tájékoztatás mellékletét képező, 973-4/2023. 
ügyiratszámú hirdetmény kifüggesztésére. 
 
A hirdetmény – a kifüggesztésének időpontjában – a Marcali Város Önkormányzatán található hirdetőtáblán 
és a Marcali Város Önkormányzat honlapján is közzétételre kerül. 
 
A hirdetmény kifüggesztésének kért időpontja: 2023. február 03. 
 
Marcali, 2023. február 02. 
 
   Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző megbízásából: 

               Horváth Rita  
        városüzemeltetési és főépítészi 
                        irodavezető 

Ügyiratszám: 973-5/2023 
Ügyintéző: Wolf Ferenc 
Tel.: 85/501-019 
e-mail.: wolf.ferenc@marcali.hu 

Tárgy: Tájékoztatás a 973-4/2023. ügyiratszámú 
határozat hirdetményi úton történő közléséről. 





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: 2023-02-02T16:26:53+01:00


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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