
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Ügyintéző: Somogyi Gábor tű. szds. 
Telefon: 06 22 510-150

HIRDETMÉNY

A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  tűzvédelmi  hatáskörében  eljáró
elsőfokú hatóságon 35700/39/2022.ált. számú eljárásban döntést hozott.

A  35700/39/2022.ált.  számú  eljárásban  hozott  döntésről  az  általános  közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban:  Ákr.) 88.§ (1) bekezdésének c)
pontja,  valamint  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások
megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló  2006.  évi  LIII.  törvény  (a
továbbiakban: Ngt.) 2.§ (1) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. január 5.

Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35700/39/2022.ált.

Az ügy tárgya: A Dunaújvárosi Tankerületi Központ  (2400 Dunaújváros, Tinódi utca 22.)
„Cecei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” keretében beépített tűzjelző berendezés
létesítési engedélyezési eljárása

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  a
hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. 

Az Ngt. 2.§ (2) bekezdése szerint a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánító  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése  hiányában  -  a  hirdetmény  kifüggesztését
követő 5. nap.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az
eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Kelt, Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerinti napon
                        

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35700/39-3/2022.ált. 
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