JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Hirdetmény
Iktatószám.: 36600/687-29/2018.ált
Ügyintéző: Dr. Szatmári Boglárka
Telefonszám:06/56 501-900/20096
E-mail:jasz.ttkarsag@katved.gov.u=

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-a, valamint a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. §-a alapján közzé teszem
az alábbi
H I R D E T M É N Y-t.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma:

36600/687/2018. ált

Az ügy tárgya:

„Árvízvédelmi
védvonalak
mértékadó
árvízszintre történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán”
„Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+04757+489 tkm közöt”, vízjogi létesítési
engedély

Az ügyfél neve:

Országi Vízügyi Igazgatóság (1012 Budapest,
Márvány u. 1/D)

Az ügyfél utolsó ismert lakcíme/székhelye:

1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

A fenti hatósági eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
döntést hozot, amelynek közlése e hirdetmény közzétételével kerül teljesítésre.
Az eljáró uatóság döntését az érintet ügyfél vagy meguatalmazotja a Jász-Nagyk=n-Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály uelyiségében (Szolnok, Boldog
Sándor István krt. 4.; 9. emelet) ügyfélfogadási időben (uétő és szerda 9:00 – 12:00, 14:00 –
16:00 és péntek 9:00 – 12:00 óra közöt) átveuet.
A projekt szerepel a Környezeti és Energiahatékonysági Operatv Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. sz. mellékletében,

mint a Program nevesítet kiemelt projektje.
A 285/2016. (IX.21.) Korm. rendelet jelen beruházást nemzetgazdaságilag kiemelt üggyé
nyilvánítota. A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
hozot döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Ennek értelmében a határozat
ellen benyújtot fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
Ügyintéző neve: dr. Szatmári Boglárka, 9.22 iroda
Hivatali elérhetősége: 56/501-900, 20096 mellék

A uirdetmény kifüggesztésre kerül a Jász-Nagyk=n-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hatósági Osztály (Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; 9. emelet) uivatalos
uelyiségében is.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ber=uázások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. §-(2) bekezdése értelmében
a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő
rendelkezése uiányában – a uirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
A hirdetmény közzétételének napja: 2018. május 24.
A döntés közlésének napja: 2018. május 29.
A hirdetmény levételének napja: 2018. június 13.

Szolnok, 2018. május 24.
Matuska Zoltán tű. ezredes
igazgató
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