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Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Debrecen,  a  35900/1391-  7   /2020.  ált.  sz.  határozatával  meghosszabbította  a
Hajdúhadház-Téglás  közös  szennyvíztisztító  telep  II.  ütem és  Hajdúhadház  település
területén szennyvízhálózat bővítéséhez 35900/5671-16/2015. ált. számon kiadott vízjogi
létesítési engedélyt.    
Jelen  határozat  ellen  közigazgatási  úton  további  jogorvoslatnak  helye  nincs,  a  vitatott
közigazgatási  cselekmény  ellen  közigazgatási  per  indítható  a  Debreceni  Közigazgatási  és
Munkaügyi Bíróságnak címzett, és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz
(4027 Debrecen,  Böszörményi  út  46-56.)  a  közléstől  számított  30  napon belül  benyújtott
kereseti kérelemmel. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező
gazdálkodó  szervezet  az  űrlapbenyújtás  támogatási  szolgáltatás  igénybevételével  köteles
benyújtani  a  keresetlevelet  az  elsőfokú  közigazgatási  határozatot  hozó  szervnél.  A  jogi
képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - ha nem
ügyvédi képviselettel jár el - az elektronikus benyújtás során a képviseletét  ellátó személy
teljes  körű  azonosítását  biztosító  és  az  űrlapbenyújtás  támogatási  szolgáltatás
igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el,
a  felek  bármelyikének  kérelmére  azonban tárgyalást  tart.  Az ügyfél  a  tárgyalás  tartását  a
keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül
írásban kérheti.

kelt Debrecenben az elektronikus bélyegző szerint  

Kovács Ferenc 
   tű. dandártábornok, tanácsos

                                                                                                                igazgató 
 
A kifüggesztés napja: Debrecen,  az elektronikus bélyegző szerint  

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