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H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságon,  mint  elsőfokú  vízügyi  hatóságon  a
Kajászó  település  szennyvízelvezető  hálózatának  rendszerét  érintő  ingatlanok  terhére
vízvezetési  szolgalmi  jog  utólagos  megállapítása  és  ingatlan-nyilvántartásba  történő
bejegyeztetése tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelem a már fennálló,  vízjogi  engedély alapján megvalósult  és üzemeltett  – az alább
felsorolt  ingatlanokat  érintő  –  szennyvízvezetékekhez  kapcsolódó  korábban  elmaradt
vízvezetési  szolgalmi  jog  utólagos  megállapítására  és  ingatlan-nyilvántartásba  történő
bejegyeztetésére vonatkozik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. §
(1) bekezdése alapján.

A vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapításával érintett ingatlanok:

Kajászó, 014/16, 046/2, 051, 052/19, 0176, 0177/1, 0180/33, 0180/34, 0181, 118/22, 357/1,
357/2, 358, 359, 361, 412/1, 414/1, 647, 1951 hrsz.

A 35700/1836/2021.ált.  számú eljárásban hozott  eljárás  megindításáról  szóló végzésről  az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. §
(1) bekezdése b) pontja alapján az alábbi hirdetményt adom ki:

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. május 25. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35700/1836/2021.ált.

Az ügy tárgya: Kajászó  település  szennyvízelvezető  hálózatának
rendszerét érintő ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi
jog  utólagos  megállapítása  a  víziközmű-szolgáltatásról
szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  80.  §  (1)  bekezdése
alapján

A kérelmező ügyfél neve és székhelye:

Kajászó Község Önkormányzata 2472 Kajászó, Rákóczi utca 71.

A vízügyi hatóság az ügyben 35700/1836/2021.ált. iktatószámon eljárás megindításáról szóló
végzést hozott, de annak kézbesítése az alábbi ügyfél felé egyéb elháríthatatlana akadályba
ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, ezért az ügyfél,



illetve annak meghatalmazottja a döntést az ügyintézővel előre egyeztett időpontban a vízügyi
hatóságnál (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) átveheti:

- Darabos Márk Norbert;  utolsó ismert  lakcíme:  Flaq poste  Lafayette  Costal  Road -
Mauritius

A  tárgyi  ügyben  hozott  döntésbe  történő  betekintésre  az  Ákr.  és  az  információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó
előírásai az irányadóak.

Az Ákr.  88.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  hirdetményt  a  hatóság  hirdetőtábláján,  valamint  a
honlapján helyezi el.

Az  Ákr.  85.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  szerint  a  döntés  közlésének  napja  a  hirdetmény
kifüggesztését követő 15. nap.

Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35700/1836-3/2021.ált. 



 
     Maincz Tamás
     Maincz Tamás
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     35700/1836-3/2021.ált.
     Iktatószám:
     true
     false
     35000
     expediálás
     8000 Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
     27413
     Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Területi Vízügyi Hatóság
     Kajászó közigazgatási területén 19 db f.
     NOVA e-aláírás
     Maincz Tamás
     Maincz Tamás
     PDF_20210521_151026_0000000000000318558
     PERMIT
     true
     true
     false
     false
     true
     Kajászó közigazgatási területén 19 db f.
     
         8244025
         35700á2021     1836
         35700-á-2021/ 1836
         3
         6
         false
    


		27413
	2021-05-21T15:10:29+0200
	8000 Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
	Kiadmányozta Maincz Tamás Saját kezűleg




