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Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Debrecen – mint vízügyi- és vízvédelmi hatáskörben eljáró elsőfokú hatóság a Nyakas András (4081 

Hajdúnánás, Fürjhalmi Nyakas tanya 0824/63 hrsz.) megbízásából az Aquaman Kft (képv: Kiss Antal 

András) által benyújtott  – a Hajdúnánás 0514/11-14, 19 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözőtelepre 

vonatkozó létesítési engedély iránti -  kérelme alapján indult létesítési engedélyezés tárgyú eljárásban 

döntést hozott.   

 

A 35900/2899/2021. ált. számú engedélyezési eljárásban hozott hatósági döntésről az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének 

a.) pontja alapján az alábbi hirdetményt adom ki.  

 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: Elektronikus dátumbélyegző szerint.  

A levétel napja: A közzétételtől számított 40. napon. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debrecen 

Az ügy száma: 35900/2899/2022. ált.  

Az ügy tárgya: Hajdúnánás 0514/11-14, 19 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözőtelepre vonatkozó 

létesítési engedély  

A kérelmező ügyfél neve, székhelye: Nyakas András (4081 Hajdúnánás, Fürjhalmi Nyakas tanya 

0824/63 hrsz.)  

 

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) b) pontja szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.  

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó 

fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezési eljárás díjmentes. A fellebbezésben hivatkozni kell a fellebbezett döntés 

iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára. 

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül 

véglegessé válik. 

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró 

hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet. 

Debrecen, 2022. október 5. 

 

Borbélyné dr. Lassú Edina Anita  

hatósági szolgálatvezető-helyettes  


