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H I R D E T M É N Y

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint vízügyi hatóságon, Csákvár Város
Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. KÜJ: 102787542 KSH: 15727055-8411321-07) megbízásából eljáró Green Technológia Kft. kérelmére, Csákvár, szennyvízcsatornahálózat bővítés vízjogi létesítési engedélyezés tárgyában.
Jelen eljárás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint
hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.
14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1), (2). bekezdése,
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:
Ákr.) 88§ (2) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:
Az eljáró vízügyi hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Elérhetősége:
Levélcím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Telefon: 06-22-514-318, telefax: 06-22-313-564,
Központi e-mail cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu
Honlap cím: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; péntek: 9:00-12:00
Az ügy száma: 35700/8473/2018.ált.
Az ügy tárgya: Csákvár, szennyvízcsatorna-hálózat bővítés vízjogi létesítési engedélyezés
Az Ákr. 10. § (1) bekezdésének értelmében Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb
szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire
(amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági
ellenőrzés alá vontak.
Az Ákr. 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában
megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél
fogva ügyfélnek minősülnek.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947
Telefon: +36 (22) 512-150 Fax: +36 (22) 512-168 E-mail:
Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00; Péntek 09.00-12.00
ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u.1.Tel.:22/514-318
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(Továbbiakban:Kvt.) 98.§ (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi érdekek
képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a
hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi
államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
A Kvt. 98.§ (1a) bekezdése szerint Az (1) bekezdés alkalmazásában környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárásnak minősülnek különösen a 66. § (1) bekezdésében és a 66/A. §
(1) bekezdésében foglalt eljárások.
Felhívom szíves figyelmet, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 28/B § szabályozza,
eszerint a vízügyi hatósági eljárás során az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban
terjeszthető elő.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során
nyilatkozatot tegyen.
Az ügyfél – ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely
szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra
jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti.
Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató
Kifüggesztés napja: 2018.
Levétel napja: 2018.
Terjedelem
:
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Melléklet:

-

Továbbítva
:

e-mail

Kapják:

1. FMKI Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. (honlap)
2. Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
3. Irattár - helyben

