FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY
Iktatószám: 35700/3295/2018.ált

Tárgy:

Hirdetmény

Ügyintéző:

Bényi Krisztina ügyintéző

H I R D E T M É N Y

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint vízügyi hatóság, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelmére folytatott Siófok-Sóstó
vízvezeték kiváltás létesítése 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: 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: 35700/3295/2018.ált.
Az ügy tárgya: Siófok-Sóstó vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélye
Az ügy jellegétől függő hatásterület: A tervezett létesítmények a Siófok 1929 hrsz.–ú
ingatlant érinti.
Figyelemfelhívás: Az engedélyezési eljárásban a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető.
Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről:
Jelen eljárás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947
Telefon: +36 (22) 512-150 Fax: +36 (22) 512-168 E-mail:
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ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00; Péntek 09.00-12.00
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Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott
közigazgatási cselekmény ellen a Székesfehérvári 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.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a vádiratban 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.
Fentiek jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.). 116. § (4) bekezdés e) pontja. A Székesfehérvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdésének h) pontja állapítja meg.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Pp.) 605. § (1)
bekezdése szerint a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi
képviselőnek nem minősülő képviselője - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a
keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e
fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is
benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon.
Ha a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári
perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló
21/2017. (XII. 22.) IM rendelet 13. mellékletében meghatározott nyomtatványon is
előterjesztheti.
A Pp. 608. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő
kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési
tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a
bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.
Kifüggesztés napja: 2018. 06.
Levétel napja: 2018.
Székesfehérvár, 2018. június 01.
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató

Terjedelem:
Melléklet:
Továbbítva:
Kapják:
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FMKI szovivo@katved.gov.hu, (honlap)
Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
Irattár – helyben
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