SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

HIRDETMÉNY
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban:
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (4)
bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról hatósági szóló 2016. évi CL. törvény 88.
§ (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján tájékoztatja az
ügyfeleket, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 36500/4793/2018.ált. számon a SZÁÉV
Horgászegyesület (4400 Nyíregyháza, Vattay Altábornagy út 11.), mint engedélyes részére a
VII. sz. főfolyáson megépült bögéző műtárgyra és a Nyírtura 033 hrsz-ú Horgásztóra kiadott
26500/2922-1/2017.ált (saját szám: 2467-1/2017.) és 7790-4/2008. számú határozattal
módosított 341-5/1995. számú (vksz.: 36/39-1995.) vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása (érvényességi idő hosszabbítására) ügyében eljárás indult.
Érintett helyrajzi számok: Nyírtura 033 hrsz.
Az eljárás megindításának napja: 2018. július 13.
A hirdetmény kifüggesztés időpontja: 2018. 08. 010-től 2018. 08. 27-ig
A hirdetmény kifüggesztésének időtartama 15 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel
napja nem számít bele. A hirdetmény útján közölt értesítés kézbesítésének napja a
hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.
Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: ÁKR.) 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Az ügyintézési határidőbe az
ÁKR. 50. § (5) bekezdése értelmében nem számít be az eljárás felfüggesztésének és – ha függő
hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének
időtartama.
Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:
Ügyintéző: Ujj Gergő
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.
Telefon: / Fax: +36-42-310-137
Központi e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap cím: http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00
Tájékoztatom, hogy 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. Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában
megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél
fogva ügyfélnek minősülnek.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy az ÁKR. 26. § (1) bekezdése szerint a írásban, az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a
továbbiakban: Eüsztv.) 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. A Vgtv. 28/B. § alapján a vízügyi
hatósági eljárás során a kérelem, a hiánypótlás, és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban
terjeszthető elő. A kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket, valamint a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségét a lábléc tartalmazza.
Továbbiakban felhívom figyelmét arra, hogy az ÁKR. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás
során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet, valamint a 33. § (1) és (4) bekezdése alapján az
eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során
keletkezett iratba, az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a
hatóság kérelemre hitelesít.
Az érintettek az ügy irataiban 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)
tekinthetnek be.
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