FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY
Iktatószám: 35700/132/2018.ált.

Tárgy:

Hirdetmény

Ügyintéző:

dr. Vermesy Orsolya

H I R D E T M É N Y
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint vízügyi hatóságon
35700/132/2018.ált. iktatószámon a Bovintej Kft. (8543 Gecse 037 hrsz.) kérelmére 2018.
február 13-én közigazgatási hatósági eljárás indult a Gecse öntözővíz tározó vízjogi létesítési
engedély érvényességi idejének meghosszabbítása tárgyában.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§ (1) bekezdés c)
pontja alapján a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha azt törvény vagy kormányrendelet
előírja.
Fentiek alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D.§ (4)-(5) bekezdései
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: 9:0012:00
Az ügy tárgya: Gecse öntözővíz tározó vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének
meghosszabbítása
Az ügy rövid leírása:
A Bovintej Kft. a 35700/2365-16/2016.ált számú határozattal kapott vízjogi létesítési
engedélyt a Gecse öntözővíz tározó vízilétesítményei megvalósítására.
Tekintettel arra, hogy a létesítmények még nem készültek el, a Bovintej Kft. kérte a vízjogi
létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását.
A létesítendő vízilétesítmények az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érintik: Gecse,
037/1 és 037/19 hrsz.-ú ingatlanok
Gecse, 044 hrsz.-ú ingatlan (Csíkvándi-Bakony-ér bp. 14+229 - 14+516,5 km sz. közötti
szakasz)
Az öntözőtelep által érintett ingatlanok: Gecse, 037/8, 037/9, 037/11, 037/12, 037/13,
037/14, 037/15, 037/16, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23, 037/24,
037/25, 045, 049/1, 049/2, 049/3, 049/4, 049/5, 050/1, 050/2, 050/4, 050/5, 052/3, 052/4,
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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052/5, 077/27, 077/29, 077/30, 077/31, 077/33, 077/34, 077/35, 077/36, 077/37, 077/38,
077/39 hrsz.-ú ingatlanok
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
10.§ (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek
jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A (2) bekezdés szerint törvény vagy
kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek
körét, akik a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/A.§
(1) bekezdése szerint az Ákr. 10.§ (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül is ügyfélnek
minősül a vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a
Vgtv. 28/B. § szabályozza, a c) pont szerint a vízügyi hatósági eljárás során az ügyfél által tett
nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.
Az Ákr. 33. § rendelkezik az iratbetekintési jogról, melynek értelmében:
(1) Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az
eljárás során keletkezett iratba.
(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.
A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az Ákr. 5. §-a szabályozza:
(1) Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
(2) A hatóság biztosítja
a) az ügyfél, továbbá
b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél
képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és
kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
Székesfehérvár, 2018. február 21.
Magosi Lajos tű. ezredes
katasztrófavédelmi igazgató
helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes
Kifüggesztés napja: 2018.
Levétel napja: 2018.
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Továbbítva:
Kapják:

e-mail
1.

FMKI Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. (honlap)

2.

Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben

3.

Irattár - helyben

