GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
Szám: 35800/6214-9/2021.ált.

Tárgy:

- Fertőrákos Község Önkormányzata –
Soproni
Vízmű
Zrt.
szennyvízelvezetési szolgalmi jogok
rendezésére vonatkozó határozat
módosítása
(szennyvízvezetési
szolgalmi jog utólagos megállapítása
Fertőrákos település tekintetében)
- hirdetmény

Ügyintéző:

Győry Ágota

Telefon:

96/518-297

HIRDETMÉNY
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Soproni Vízmű Zrt. és térsége
szennyvízelvezető rendszer vízjogi üzemeltetésére vonatkozó 35800/134-3/2016. ált. számú
határozatban kiadott, majd a 35800/5002-9/2020.ált. számú határozattal módosított vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.
A 35800/6214/2021.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1)
bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése, a vízügyi hatósági eljárásokban a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése
alapján az alábbi hirdetményt adom ki.
A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. január 13.
Az eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság
Az ügy száma: 35800/6214/2021. ált.
Az ügy tárgya: Fertőrákos Községi Önkormányzat – Soproni Vízmű Zrt. vízjogi
üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás (utólagos szolgalmi jog alapítása)
A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye):
Fertőrákos Községi Önkormányzat (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.)
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) bek. b) pontja szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik 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: Győr, „elektronikus bélyegző szerint”
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