
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

HIRDETMÉNY

Értesítem, hogy  a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., (1134 Budapest, Váci út 45. sz.)
meghatalmazásából a Cívis Komplex Mérnök Kft., (4030 Debrecen, Nagybánya u. 17. sz.) 2022.
október 3-án  érkezett  ügyiratában vízjogi  létesítési  engedélyt  kért  a  „471.  sz.  főút  Debrecen
belterületi  (1+100  2+850  km  szelvények  közötti)  szakasz  négysávosítása”  projekt
vonatkozásában szennyvízelvezetés tárgyában.

A tárgyi ügy a 345/2012. (XII.6.) 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: 35900/6728/2022.ált.
- az eljárás megindításának napja: 2022. október 04.
- az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 42 nap (a 2006. évi LIII. törvény 3.§ (1) bekezdése
alapján)
- az ügyintézők nevei: Dr. Virág Valéria, Vighné Balla Eszter hatósági ügyintéző
- hivatali elérhetőségeik: 52/511-033, Debrecen, Hatvan u. 16. sz. II. emelet 203. és 207. szoba.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: a) az eljárás felfüggesztésének időtartama, b)  az ügyfél
mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A 2006. évi LIII. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság
az általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli. 

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján
helyezi el. 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: elektronikus bélyegző szerinti nap
A levétel napja: a tárgyi ügyben hozott döntés kifüggesztésének a napja

Tájékoztatom továbbá, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 33.§-ban biztosított keretek között az iratokba betekinthet és az azokban
foglaltakra nyilatkozatot tehet, az ügyintézővel való egyeztetés szerinti helyen és időben. Ez a jog
a  törvényes,  vagy  írásban  meghatalmazott  képviselőjét  is  megilleti.  Az  iratokból  másolatot,
kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet.

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 VIZEK rendszeren keresztül tehetik meg.
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A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 16., tel.: 52-511-
033) ügyfélfogadási ideje (Hétfő, Szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00, Péntek: 9.00-12.00).

kelt Debrecenben az elektronikus bélyegző szerint  

                                                            Tisztelettel: 

Pintér Antal Tamás
           tű. ezredes, tanácsos

                                                                                                                     igazgató 
 

Azonosító: 6728/2022. 

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

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



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35900/6728-2/2022.ált. 
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