GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Szám: 35800/4764-15/2019.ált.

Tárgy:

NIF Zrt., M85 gyorsforgalmi út Nagylózs –
Sopron-kelet (67+200-82+600 km.sz.) közötti
szakasz Hutbájd pihenő vízellátás vízjogi
létesítési engedély
-hirdetmény

Ügyintéző:

Hosszú-Sivadó Szabina/Iványi Anett

Telefon:

+36-96/518-297

KIFÜGGESZTÉS NAPJA:2019. SZEPTEMBER 13.
18.

LEVÉTEL NAPJA:2019. SZEPTEMBER

HIRDETMÉNY
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (a továbbiakban: hatóság),
mint elsőfokú vízügyi hatóságon, 35800/4764/2019. ált. iktatószámon a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) képviseletében eljáró
Közműterv 2006 Kft. (1221 Budapest, Gerinc u. 128.) kérelmére 2019. július 23. napján
közigazgatási hatósági eljárás indult az M85 gyorsforgalmi út Nagylózs – Sopron-kelet
(67+200 – 82+600 km. sz.) közötti szakasz Hutbájd pihenő vízellátás vízjogi létesítési
engedélyezési tárgyában.
A hatóság a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja
és (3) bekezdése, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (5)
bekezdése értelmében az alábbi eljárásban hozott határozatát 5 napon keresztül
nyilvánosan is közzé teszi:
Az eljáró vízügyi hatóság megnevezése:
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székhelye: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Elérhetősége:
Levélcím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36-96-518-297
Központi e-mail cím: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap cím: http://gyor.katasztrofavedelem.hu/
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 10:00-12:00, szerda: 13:00-15:00, péntek: 9:00-11:30
A hatóság a benyújtott kérelem alapján megállapította, hogy tárgyi ügy az egyes
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
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szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében kiemelt jelentőségű.

Az eljárást indító ügyfél:
Iktatási száma:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest,
Váci út 45.)
35800/4764/2019.ált.

Elérhetőség:

jelen irat fejléce szerint

A 35800/4764-14/2019.ált. számú határozat a hatóság ügyfélszolgálatán és honlapján is
megtekinthető.
A 35800/4764-14/2019.ált. számú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel
véglegessé válik.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott
közigazgatási cselekmény ellen a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, és a
hatósághoz a közléstől számított 30 napon belül benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási
pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselet kötelező.
Esetleges tárgyi fellebbezés illetékfeljegyzési jog jogosult, vagyis fellebbező mentesül az
illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben, az alperes védiratban kérheti.
Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól
számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.
Kelt: Győr, dátumbélyegző szerinti napon
Tisztelettel:
Sallai Péter tűzoltó dandártábornok
tanácsos
igazgató
Nevében és megbízásából:
Sári Ákos tűzoltó alezredes,
igazgató-helyettes
Készült:
Terjedelem:
Kapja:

1 példányban
2 oldal
1. Ügyfélszolgálat
2. Honlap
3. Irattár
Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36(96) 518-297 Fax: +36(96) 315-557
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

