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 Kékcse Község Önkormányzata (4494 Kékcse, Fő u. 116118.), mint engedélyes részére Kékcse község szennyvízelvezetése Szabolcsveresmart
szennyvíztisztító telepre vonatkozásában kiadott 36500/5701-12/2015.ált. számú (vksz.:
2/240-1995.) vízjogi létesítési engedély módosítására a 36500/5915-7/2018.ált. számú
határozatban döntést hozott.
A határozat (döntés) száma: 36500/5915-7/2018.ált.
Hatásterület:
Szabolcsveresmart 07/2, 011/2, 016/3, 039, 046, 719/1, 719/2, 755 hrsz.
Kékcse 69, 104, 0103/1, 0108/2, 0108/1 hrsz.
Kifüggesztés időpontja: 2018. 12. 06-től 2018. 12. 12-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 határozat a közléssel válik véglegessé, ellene jogszabálysértésre hivatkozva a Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel lehet élni. A keresetlevelet az
elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál kell benyújtani, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől
számított 30 napon belül, kizárólag elektronikus úton.
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.
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