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Ügyintéző: Spisák Petra
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Telefon: +(36-52) 511-033

HIRDETMÉNY

Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Debrecen, mint vízügyi- és vízvédelmi hatáskörben eljáró elsőfokú hatóság,  a Hajdú-Bihar
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (4024 Debrecen, Piac u. 54.) által benyújtott,
a Nyírábrány Nagyközség belvízelvezető rendszer fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési
engedély  kiadására  irányuló beadványa  alapján  vízjogi  engedélyezési  teljes  eljárást
folytatok le. 

A  kérelemre  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a
továbbiakban: Ákr.) 39.§-a szerint hatósági teljes eljárás indult.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § alapján az
alábbi hirdetményt adom ki.  

Az ügy 
 iktatási száma: 35900/7277/2022.ált
 a teljes eljárás megindításának napja: 2022. október 21.
 az  ügy  tárgya:  Nyírábrány  Nagyközség belvízelvezető  rendszer  fejlesztésének  vízjogi

létesítési engedélye
 az  adott  ügyfajtára  irányadó  ügyintézési  határidő:  60  nap  (a  2016.  évi  CL.  50.§  (2)

bekezdésének c) pontja alapján),
 az ügyintéző neve: Spisák Petra hatósági ügyintéző
 hivatali elérhetőségei: 52/511-033, Debrecen, Hatvan u. 16. sz. II. emelet 205. szoba.

Az ügyintézési határidőbe nem számítandó időtartamok: 
 az eljárás felfüggesztésének és szüneteltetésének időtartama
 az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

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
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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.

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

        Borbélyné dr. Lassú Edina Anita
                                                                                    hatósági szolgálatvezető-helyettes    

Azonosító: 7277/2022

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

Telefon: +(36-52) 521-912 Fax: +(52) 521-923
E-mail: -



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35900/7277-1/2022.ált. 
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