FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Hatósági Osztály
HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság
(továbbiakban: vízügyi hatóság) 35700/2276/2017.ált. iktatószámon indult a Dunaújváros,
kistérségi települési szilárd hulladéklerakó (Kisapostag 03/37 és 03/35 hrsz.-ú ingatlanok)
csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedély módosítása iránti
eljárás során hozott döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés a) b) pontjai, valamint 88. § (2) bekezdése
értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:
A kérelmező ügyfél neve: DUNANETT Nonprofit Kft.
Az ügy tárgya: Dunaújváros, kistérségi települési szilárd hulladéklerakó (Kisapostag 03/37 és
03/35 hrsz.-ú ingatlanok) csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési (fennmaradási)
engedély módosítása
A vízügyi hatóság az ügyben 35700/2276-9/2017.ált. iktatószámon vízjogi üzemeltetési
engedélyt módosító határozatot hozott, de ennek kézbesítése az alább említett ügyfelek felé
meghiúsult, mert ismeretlen helyen tartózkodnak, ezért az ügyfelek, illetve azok
meghatalmazottjaik a döntést a vízügyi hatóságnál átvehetik:


Szurma Pálné Petrik Mária, utolsó ismert lakcíme: 6323 Dunaegyháza, Lenin tér 5.



Szabados Julianna, utolsó ismert lakcíme: 2428 Kisapostag, Petőfi utca 117.

Továbbá az ügyben hozott 35700/2276-9/2017.ált. iktatószámú határozat kézbesítése az
alábbi ügyfél elhalálozása miatt meghiúsult, ezért az örökösei, illetve azok meghatalmazottjai
a döntést a vízügyi hatóságnál átvehetik:


Fabó Sámuel, utolsó ismert lakcíme: 6323 Dunaegyháza, Kisfaludy utca 8.

A fenti ügyben a vízügyi hatóság 35700/3622-12/2017.ált. iktatószámon határozatot hozott,
amely a vízügyi hatóság hivatali helyiségében (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.),
átvehető.
A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell
közöltnek tekinteni az Ákr. 85. § (5) bekezdése értelmében.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a döntés ellen a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz címzett, de a vízügyi hatósághoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni a
döntés közlésétől számított 15 napon belül. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből
közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
Székesfehérvár, elektronikus dátumbélyegző szerint
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947
Telefon: +36 (22) 512-150 Fax: +36 (22) 512-168 E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu
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

Magosi Lajos tű. ezredes
katasztrófavédelmi igazgató helyett és nevében
Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes
Kifüggesztés napja: 2018. május
Levétel napja: 2018. május
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1. FMKI Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. (honlap, központi rendszer) + email
2. Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
3. Irattár - helyben
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