
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

HIRDETMÉNY

Értesítem,  hogy  a  Debrecen  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (4024  Debrecen,  Piac  u.  20.)
megbízásából  a  TERV-TÁR  Bt.  (4025  Debrecen,  Hatvan  u.  54.)  2020.  január  24-én érkezett
ügyiratában  vízjogi  létesítési  engedélyt  kért  a  Debrecen,  Észak-Nyugati  gazdasági  övezethez
kapcsolódó vasúthálózat fejlesztés keretében tervezett ivóvízvezeték kiváltásokra (Vértesi úti V-
1 jelű vezeték, Lóskúti utcai V-2 jelű vezeték, V-2-1 jelű Csillagvirág utcai vezeték, V-3 jelű
Kishegyes  utcai  vezeték,  V-4  jelű  Bartók  Béla  utcai  vezeték,  V-5  jelű  Vízmű  I/D4-es  kút
nyersvízvezeték kiváltása, V-6 jelű Nyomda épületnél lévő vezeték, Kishatár úti V-7 jelű vezeték,
V-8 és V-9 jelű vezetékek a Nagymacsi állomásnál) vonatkozóan.
A tárgyi ügy az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű ügy.

Az  ügyintézés  során  megállapítottam,  hogy  létesítési  engedélyezési  eljárást  kell  lefolytatnom  a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§ (1) bek. alapján.
A vízgazdálkodásról  szóló 1995.  évi  LVII.  törvény (a továbbiakban:  Vgtv.)  28/D.§ értelmében az
ügyről – a fentieken túl – az alábbi tájékoztatást adom:
Az ügy 
- iktatási száma: 35900/715/2020.ált.
- az eljárás megindításának napja: 2020. január 25.
- az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 42 nap (a 2006. évi LIII. törvény 3.§ (1) bekezdése
alapján)
- az ügyintézők nevei: Dr. Virág Valéria, Gindele Emese hatósági ügyintéző
- hivatali elérhetőségeik: 52/511-033, Debrecen, Hatvan u. 16. sz. II. emelet 205. és 201. szoba.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: a) az eljárás felfüggesztésének időtartama, b) – ha függő
hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon,
(4025 Debrecen, Hatvan u. 16., tel.: 52-511-033)  ügyfélfogadási időben (Hétfő, Szerda: 9.00-12.00,
14.00-16.00,  Péntek:  9.00-12.00)  -  amennyiben  ügyfélstátuszukat  igazolják  -  az  általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  33.§-ban
biztosított  keretek között az iratokba betekinthetnek és az azokban foglaltakra nyilatkozatot
tehetnek. Ez a jog a törvényes, vagy írásban meghatalmazott képviselőt is megilleti.
Az  Ákr.  26.§-a,  valamint  a  Vgtv.  28/B.§-a  alapján  az  ügyfél  a  nyilatkozatát  a  hatóság  felé
írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) hatálya alá tartozó ügyfelek (9.§ (1) bekezdése)
elektronikus úton a Cégkapu információs rendszeren keresztül tehetik meg.
A hatóságnak az Ákr. 50.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján jelen eljárásban a döntését a kérelem
beérkezését követő 60 napon belül kell meghoznia.

Debrecen, elektronikus bélyegző szerint

                                                                                                Kovács Ferenc
                                                                                tű. dandártábornok, tanácsos

 igazgató
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A kifüggesztés napja: Debrecen, elektronikus bélyegző szerint

                                                                                                Kovács Ferenc
                                                                                tű. dandártábornok, tanácsos

 igazgató

A levétel napja: Debrecen, 2020. év ………………… hó ……. nap

                                                                                                Kovács Ferenc
                                                                                tű. dandártábornok, tanácsos

 igazgató

Azonosító: 715/2020

____________________________________________________________________________________________
4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. ✉: 4001 Debrecen, Pf.: 155.

Telefon: +(36-52) 511-033
E-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu
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