
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Hirdetmény a döntésről
Ügyszám: 36600/92/2021. ált.

                                                                                          Ügyintéző: Vassné Virágh Ágnes
Telefon: 56/501-900 (20093 mellék)

H I R D E T M É N Y

A  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  vízügyi  és
vízvédelmi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság „A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztés I.
ütem Tisza hullámtér nagyvízi meder vízszállítóképességének helyreállítása a szolnoki
vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon”  projekt keretén belül a 10.03. védelmi szakaszon
megvalósult vízilétesítményekre  vízjogi üzemeltetési engedély tárgyában döntést hozott.

A 36600/92/2021.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének c)
pontja  valamint  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások
megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló  2006.  évi  LIII.  törvény  (a
továbbiakban: Ngt.) 2. § alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

Az  eljáró  hatóság  megnevezése:  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Az ügy száma: 36600/92/2021.ált.
Az ügy tárgya: A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztés I. ütem Tisza hullámtér nagyvízi meder
vízszállítóképességének  helyreállítása  a  szolnoki  vasúti  híd  és  Kisköre  közötti  szakaszon”
projekt  keretén  belül  a  10.13.  védelmi  szakaszon  megvalósult  vízilétesítményekre vízjogi
üzemeltetési engedély
A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és címe (székhelye): Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.)  

Tárgyi  beruházás  a  „Tisza  hullámtér  projekt”  megvalósításával  összefüggő  közigazgatási
hatósági  ügyek  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról szóló  79/2009.  (IV.  8.)  Korm.
rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.

Az  eljáró  hatóság  döntését az  érintett  ügyfél  vagy  meghatalmazottja  a  Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság Hatósági  Osztály  helyiségében (Szolnok,
Boldog Sándor István krt. 4.; 9. emelet) ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda 9:00 – 12:00,
14:00 – 16:00 és péntek 9:00 – 12:00 óra között) előzetes egyeztetést követően átveheti. 

A  tárgyi  ügyben  hozott  döntésbe  történő  betekintésre  az  Ákr.  és  az  információs
önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó
előírásai az irányadóak.

____________________________________________________________________________________________
Cím: 5000 Szolnok, József A. u. 14.✉: 5000 Szolnok, Pf.: 110.

Telefon: +36 (56) 510-040 Fax: +36 (56) 420-114
                                                          E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: 106226155



Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az
eljáró  hatóságnál  megtekintheti,  arról  illeték  fejében  hiteles  vagy  hitelesítetlen  másolatot
kérhet.

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

A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  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 hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A hirdetmény közzétételének napja: 2021. március 10.

A döntés közlésének napja: 2021. március 15.

A hirdetmény levételének napja: 2021. április 15.

Kelt: Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

Matuska Zoltán tű. ezredes
         tűzoltósági tanácsos

        igazgató

      
Melléklet: -
Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. Irattár
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36600/92-11/2021.ált. 
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