FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY
Tárgy:
Hirdetmény
Ügyintéző: Virág Imre ügyintéző

H I R D E T M É N Y
Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) megbízásából eljáró
VIZITERV Consult Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32.) kérelmére folytatott Balaton

levezető rendszer korszerűsítés, Sió bal parti töltésáthelyezés a 36+393-39+080 tkm
szelvények között vízjogi létesítési engedélyezés 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: 9:0012:00
Az ügy száma: 35700/12910/2017.ált.
Az ügy tárgya: Balaton levezető rendszer korszerűsítés, Sió bal parti töltésáthelyezés
a 36+393-39+080 tkm szelvények között vízjogi létesítési engedélye
Figyelemfelhívás: Az engedélyezési eljárásban a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető.
Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről és benyújtásának határidejéről:
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz két
példányban benyújtandó – díjköteles – fellebbezéssel lehet élni. A BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy
megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvényben felsorolt szervek, szervezetek kizárólag elektronikus úton, a törvényben
meghatározottak szerint nyújthatnak be fellebbezést. Az elektronikus ügyintézésre nem
kötelezettek két példányban postai úton terjeszthetnek elő fellebbezést.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés
meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
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

2/2 oldal
A jogorvoslati eljárás díja 100 000 forint, civil szervezet esetében 1000 forint, melyet a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
10029008-00283607-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási
megbízással kell megfizetni.
Az közigazgatási eljárás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében
megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Kifüggesztés napja: 2018.
Levétel napja: 2018.
Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató

Terjedelem
:
Melléklet:
Továbbítva
:
Kapják:

2 oldal
E-mail/helyben
1. FMKI Szóvivő /e-mail: fejer.szovivo@katved.gov.hu (honlapre)
2. Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
3. Irattár – helyben

