FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Iktatószám:(iktatószámunk a jobb felső sarokban
található)

Tárgy:

Hirdetmény

Ügyintéző:

Virág Imre ügyintéző

H I R D E T M É N Y
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint vízügyi hatóságon, a
35700/12968/2017.ált. iktatószámon az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest,
Márvány u. 1/d) megbízásából eljáró VIZITERV Consult Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32.
1. ép.) kérelemére 2017. november 4-én közigazgatási hatósági eljárás indult a Balaton
levezető rendszer korszerűsítése – Siófok nagyműtárgyak vízjogi létesítési engedélye
tárgyában.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) 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: Balaton levezető rendszer korszerűsítése – Siófok nagyműtárgyak vízjogi
létesítési engedély
Hatósági döntés: A Fejér Megyei Katastrófavédelmi Igazgatóság a Siófok nagyműtárgyak
átépítésére vízjogi létesítési engedélyt adott.
Tájékoztatás jogorvoslat lehetőségéről:
A határozat ellen a közléstől (kifüggesztést követő 5 naptól) számított 15 napon belül a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához címzett, de a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 2 példányban benyújtott – díjköteles – fellebbezést
lehet benyújtani. A fellebbezést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bírálja
el.

Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/514-318, 22/512-163
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 09.00-12.00, 14.00-16.00, Péntek: 09.00-12.00
E-mail: ; Hivatali kapu: FMKITVH
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

2/3 oldal
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés
meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy vagy
jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos
érdekét az ügy érinti.
A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival
ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket,
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy
valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1)
bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott
egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő - hatásterületen
működő - társadalmi szervezeteket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a
működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
Felhívom szíves figyelmet, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a Ket.
28/A § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus
úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő
elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az
eljárásban résztvevőkkel.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során
nyilatkozatot tegyen.
Az ügyfél – ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely
szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra
jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésére
figyelemmel a hatósági döntést a Ket. 80.§ (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közölte az
érintettekkel.
Székesfehérvár, elektronikus dátumbélyegző szerint
Magosi Lajos tű. ezredes
katasztrófavédelmi igazgató
Kifüggesztés napja: 2018.
Levétel napja: 2018.

Melléklet:

-
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Terjedelem:
Kapják:
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1.

FMKI Szóvivő, fejer.szovivo@katved.gov.hu (honlapra)

2.

Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben

3.

Irattár - helyben

