SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

HIRDETMÉNY
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban:
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
2. § (1) és (2) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról hatósági szóló 2016. évi
CL. törvény 88. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján tájékoztatja az ügyfeleket, hogy
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok,
Kossuth Lajos u. 5.), mint engedélyes részére Túrricse, Csaholc, Vámosoroszi, Tisztaberek,
Gacsály, Császló, Rozsály, Zajta, Méhtelek, Garbolc, Nagyhódos és Kishódos községek
gravitációs szennyvízcsatornázására és közös telepen való szennyvíztisztítására kiadott, a
36500/3899-7/2018.ált; 1520-7/2013; 2343-3/2005. és a 2343-1/2005. számú határozatokkal
módosított 1111-90/2002. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására a 36500/9007/2019.ált. számú határozatban döntést hozott.
A határozat (döntés) száma: 36500/900-7/2019.ált.
Hatásterület:
Túrricse 019/2, 019/4 hrsz.
Kifüggesztés időpontja: 2019. 03. 05-től 2019. 03. 11-ig
A hirdetmény kifüggesztésének időtartama 5 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel
napja nem számít bele. A hirdetmény útján közölt döntés kézbesítésének napja a
hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Az ügyben hozott döntés a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u.
12-14.) ügyfélfogadási időben (Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00)
tekinthető meg.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben fellebbezésnek
nincs helye.
A határozatom ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható az illetékes
regionális közigazgatási bírósághoz címzett, hatóságomhoz benyújtott keresettel. A
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót
és az érdekeltet is – illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél
azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a felet - ideértve a beavatkozót és az
érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a
felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben
lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási perről a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 7-10. §-a
rendelkezik.
A határozat elleni fellebbezési lehetőség kizárásáról az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja, a
kereset benyújtásáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1)
bekezdés és a (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkeztem.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható
végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 18. § (1)
bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát
képező közigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott
cselekmény esetén a közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljárt
közigazgatási szerv. A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a Kp. 37-39. §
rendelkezései az irányadóak. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét
a Kp. 13. § (1) bekezdése és (3) bekezdés c) pontja, a közigazgatási per illetékének mértékét az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74.
§ (1)-(1a) bekezdése határozza meg.
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