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A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság megbízásából a PANNONWAY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
által benyújtott kérelem alapján 2021. november 17-én közigazgatási eljárás indult a Györköny és
Bikács közötti összekötő út építésével összefüggő vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélye
tárgyában.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) és (2) bekezdése, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (2) bekezdése
értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:
A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. november 19.
Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az ügy száma: 35700/9227/2021.ált.
Az ügy tárgya: A „6239. jelű Györköny-Bikács közötti összekötő út megvalósítása” tárgyú
beruházás miatt szükségessé váló vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélyezése
A kérelmező ügyfél neve és lakcíme/székhelye: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134
Budapest, Váci út 45.)
Az Ákr. 10. § (1) bekezdésének értelmében Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb
szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre)
nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.
Az Ákr. 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában
megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva
ügyfélnek minősülnek. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
98. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai
pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a
továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön
az ügyfél jogállása illeti meg.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/B. § szabályozza, eszerint a vízügyi hatósági
eljárás során az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő. 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
Székesfehérvár, 2021. november 18.
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató

