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HIRDETMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi
hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a 4400 Nyíregyháza, Lego u. 15. Hrsz.: 0685/20. alatti
LEGO PRA feldolgozóépület „A” (”PRA”), 1003 Gépészeti helyiség területén beépített tűzoltó
(sprinkler) rendszer létesítése tárgyú eljárásban döntést hozott.
A 36500/6068/2021.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének c)
pontja, 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: 2021. október 14.
A levétel napja: 2021. október 20.
Az eljáró hatóság megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Az ügy száma: 36500/6068/2021.ált.
Az ügy tárgya: 4400 Nyíregyháza, Lego u. 15. Hrsz.: 0685/20. alatti LEGO PRA
feldolgozóépület „A” (”PRA”), 1003 Gépészeti helyiség területén beépített tűzoltó (sprinkler)
rendszer létesítés engedélyezése
A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye): Lego Manufacturing Kft.
(4400 Nyíregyháza, Lego u. 15.)
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 Ákr. 85.§ (5) b) pontja szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik,
a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap./ 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 az illeték megfizetésével hiteles vagy hitelesítetlen
másolatot kérhet.
Kelt: Nyíregyháza, az elektronikus pecsét szerinti napon.
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