FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY
Ügyszám: 35700/6783/2019.ált.
Iktatószám: A jobb felső sarokban levő elektronikus
bélyegző szerint

Tárgy:
Ügyintéző:

Hirdetmény
Takács Péter

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi vízvédelmi hatóság a NIPÜF
Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (1024 Budapest Rómer Flóris u. 8.) és a
NIPÜF Veszprém Ipari Park Kft. (1024 Budapest Rómer Flóris u. 8.) által benyújtott kérelem
alapján lefolytatott eljárásban a Veszprémi Ipari Park csapadékvíz elvezetés külső hálózat
vízjogi létesítési engedélyének módosítása tárgyában döntést hozott.
Az eljáró vízügyi hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 2.
Elérhetősége:
Levélcím: 8050 Székesfehérvár Pf.: 947
Telefon: 22 512-150
Központi e-mail cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu
Honlap cím: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8 és12 óra, továbbá szerdán 13 és16 óra között
Az ügy száma: 35700/6783/2019.ált.
Az ügy tárgya: Veszprémi Ipari Park csapadékvíz elvezetés külső hálózat vízjogi létesítési
engedélyének módosítása
Az ügy jellegétől függő hatásterület: A tervezett létesítmények a Veszprém 0231/9, 0232/12,
0232/13, 0232/14, 0234/5, 0234/7, 0234/9 és a 0235 helyrajzi számú ingatlanokat érinti.
Figyelemfelhívás: Az engedélyezési eljárásban a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető.
Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről:
Jelen eljárás a Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási
cselekmény ellen a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett és a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (8000 Székesfehérvár Szt. Flórián krt. 2.) a
közléstől számított 30 napon belül benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet
kezdeményezni.

Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/512-150
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
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Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás
tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított
tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben hozott határozat
elleni fellebbezési lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (4) bekezdés e) pontja zárja ki.
A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének h) pontja állapítja meg.
A közigazgatási perre vonatkozó speciális szabályokat a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ngt.) 7. § - 10. §-ai állapítják meg.
Az Ngt. 7. § (1) bekezdése alapján a perben a jogi képviselet kötelező.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, ha
nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés
eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője.
A polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése szerint az
Eüsztv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt
kizárólag elektronikusan – az Eüsztv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon
– nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.
Az Ngt. 2. § (1) bekezdés értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa
meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések
kivételével – hirdetményi úton közli. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján, a hirdetményi úton
történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy
alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert
ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél
tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb
kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben
is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja a
hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Kifüggesztés napja: 2019.
Levétel napja: 2019.
Székesfehérvár, elektronikus dátumbélyegző szerint
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató
Terjedelem:
Kapják:
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FMKI szovivo@katved.gov.hu, (honlap)
Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
Irattár – helyben

