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H I R D E T M É N Y

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági  Osztály  (a  továbbiakban:  FKI-KHO)  előtt  indult  35100-14812/2022.  ált.  számú
eljárásban érdemi döntést hozott.

A  35100-14812/2022.  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 napja: elektronikus bélyegző szerint
A lejárat napja: a kifüggesztést követő 5. nap
Az eljáró hatóság megnevezése: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az ügy száma: 35100-14812/2022. ált. 
Az ügy tárgya: Göd,  Ipari-innovációs  fejlesztési  terület  víziközmű

fejlesztése – Ipari és ivóvíz távvezeték vízjogi létesítési
engedélye

A kérelmező ügyfél neve: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
A kérelmező ügyfél címe/székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Az 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  FKI-KHO  a  hirdetményt  a  hivatalában,  és  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla)  közzéteszi, valamint
megkeresi az érintett települések jegyzőjét, hogy a hirdetmény hivatalában történő közhírré
tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát
elektronikus úton a levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen. Az Ákr. 89. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál
megtekinthető.



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.

Az FKI-KHO vízügyi és vízvédelmi feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási
és  a vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről szóló
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. §
(1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, elektronikus dátumbélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. Göd Város Önkormányzata - Jegyző

2. Sződliget Község Önkormányzata – Jegyző
3. Vác Város Önkormányzata - Jegyző
4. FKI-KHO Ügyfélszolgálat
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