
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

Iktatószám:35800/3693-1/2020.ált. Tárgy: Nyúl Község Önkormányzat,  Nyúl Mandula u.
telkek vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési
engedélyezési eljárás
- hirdetmény eljárás megindításáról
Ügyintéző: Hosszú-Sivadó Szabina/Madarász Katalin 
Telefon: +36-96/518-297

KIFÜGGESZTÉS NAPJA:2020-07-07    LEVÉTEL NAPJA:2020-07-
23 

HIRDETMÉNY

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságon  (a  továbbiakban:
hatóság), mint elsőfokú vízügyi hatóságon, 35800/3693/2020.ált. iktatószámon Nyúl Község
Önkormányzat (9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.) képviseletében eljáró Penta-Kör Kft. (9012
Győr, Vadvirág utca 24.)  kérelmére 2020. június 30. napján közigazgatási  hatósági eljárás
indult Nyúl Mandula u. telkek vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyezési
eljárás tárgyában.

A  hatóság  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a
továbbiakban:  Ákr.) 88.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  és  (2),  (3)  bekezdései,  valamint  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (4) és (5) bekezdései értelmében az
eljárás megindításáról az alábbi hirdetményt 15 napon keresztül közzé teszi, tekintettel arra,
hogy tárgyi eljárásban több, mint ötven ügyfél érintett.

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 

Az ügy tárgya: Nyúl Mandula u. telkek vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési
engedélyezési eljárás

Az ügyfél  az  eljárás  során  bármikor  nyilatkozatot,  észrevételt  tehet.  Az ügyfél  az  eljárás
bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett
iratba. A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített
iratba  tekinthet  be.  Harmadik  személy  akkor tekinthet  be a  személyes  adatot  vagy védett
adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve
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jogszabályon,  bírósági  vagy  hatósági  határozaton  alapuló  kötelezettsége  teljesítéséhez
szükséges.  Az iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  készíthet  vagy  –
kormányrendeletben  meghatározott  költségtérítés  ellenében  –  másolatot  kérhet,  amelyet  a
hatóság kérelemre hitelesít.  Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem
zárja ki, az eljárás befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó
véglegessé vált határozatot,  valamint az elsőfokú határozatot megsemmisítő és az elsőfokú
határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti.
Törvény  egyes  ügyfajtákban  meghatározhatja  az  iratbetekintés  további  feltételeit  és  az
iratbetekintésre jogosult személyek körét. Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető  meg az  olyan irat  vagy az  irat  olyan része,  amelyből  következtetés  vonható  le
valamely  védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,  amely  megismerésének  törvényben
meghatározott  feltételei  nem állnak fenn, kivéve,  ha az adat  – ide nem értve a minősített
adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat a törvényben
biztosított jogai gyakorlásában. A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az
eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja. Az ügyfél nyilatkozattételének
szabályaira az Ákr. 5. § és a 63. §-ban, az iratbetekintésre vonatkozó előírásokra az Ákr. 33-
34. §-ában foglaltak az irányadók.

Kelt: Győr, dátumbélyegző szerint
                                                    Tisztelettel:
                                                                              Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, 

tűzoltósági tanácsos
                                                                                                      igazgató

Nevében és megbízásából:
             Sipos Bernadett
  hatósági szolgálatvezető-helyettes

Készült: 1 példányban
Terjedelem: 3 oldal
Kapja:

1. Ügyfélszolgálat
2. Honlap
3. Irattár

____________________________________________________________________________________________
Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

Telefon: +36 (96)529-530 
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI
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