JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Hirdetmény eljárás kérelemre történő
megindításáról
Szám: 36600/2086-5/2018.ált
Ügyintéző: Boza Gyula
Telefon: 56/501-900 (20097 mellék)
e-mail: jasz.ttkarsag@katved.gov.uu

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a,
valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján közzé teszem
az alábbi
H I R D E T M É N Y-t.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Az ügyfél neve:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
36600/2086/2018.ált
Népfőiskola Alapítvány Zárt termálfürdő és
gyógyászat fürdőgépészet, Nyitot termálfürdő,
kemping és kiszolgáló épületek fürdőgépészet,
valamint nyitot termálfürdő, kemping és
kiszolgáló épületek és zárt termálfürdő és
gyógyászat épület vízellátás, szennyvíz- és
medence uasznált termálvíz elvezetés, továbbá
csapadékvíz elvezetés tárgyban vízjogi létesítési
engedély
Népfőiskola Alapítvány

Az ügyfél utolsó ismert lakcíme/székhelye:

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.

Az ügy száma:
Az ügy tárgya:

A fent ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2018. május 24-én
eljárás indult. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1/A. §-a és a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési
szakmai szolgáltatást ellátó közuasznú nonproft gazdasági társasága székuelyének létreuozását célzó
beruuázással összefüggő közigazgatási uatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról 270/2016. (VIII. 31.) Korm. Rendelet alapján az ismert ügyfeleket az
eljárás megindításáról e uirdetmény közzétételével értesítem.

A kérelmet, annak mellékleteit, az ügyben keletkezet egyéb iratokat, valamint a döntéshozatal
szempontjából lényeges információkat az érintet ügyfél vagy meguatalmazotja a Jász-NagykunSzolnok 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) megtekinthet.

Ügyintéző neve: Boza Gyula 9.25 iroda
Hivatali elérhetősége: 56/501-900, 20097 mellék

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

Kelt: Szolnok, az elektronikus bélyegző szerint napon

Matuska Zoltán tű. ezredes, igazgató
nevében és megbízásából:

Török Ádám
szolgálatvezető-helyetes

Készült:
Egy példány:
Kapja:

1 példányban
1 lap / 2 old.
Iratár

Cím: 5000 Szolnok, József A. u. 14., 5000 Szolnok, Pf.: 110..
Telefon: +36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114
E-mail: jasz.ttkarsag@katved.gov.uu

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36600/2086-5/2018.ált.

