BELÜGYMINISZTÉRIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
MEGELŐZÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI SZOLGÁLAT
Tárgy: dr. Czudar Sándor fellebbezése a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/21692/2019.ált. számú eljárást megszüntető végzése
ellen – másodfokú vízügyi hatósági döntés
Ügyintéző: Técsőy István

HIRDETMÉNY
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság által hozott 35100/21692/2019.ált. számú eljárást megszüntető végzése ellen a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint másodfokú vízügyi hatóság Érsekvadkert
Község Önkormányzata (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91.) nevében és meghatalmazásával eljáró dr.
Czudar Sándor (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 13.) által benyújtott fellebbezés folytán
felülvizsgálta.
A fellebbezési eljárásban hozott másodfokú vízügyi hatósági döntésről az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének c) pontja,
valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 72/1996. Korm. rendelet) 1/F. § (2) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.
A kifüggesztés napja: 2019. szeptember 9.
A lejárat napja: 2019. szeptember 24.
Az eljáró hatóság megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest,
Mogyoródi út 43.), mint másodfokú vízügyi hatóság.
Az ügy száma és tárgya: 35000/2869/2019.ált., Érsekvadkert 8+860 km. szelvénynél található Derékpataki árvízcsúcscsökkentő tározó vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása tárgyában hozott
35100/2169-2/2019.ált. számú eljárást megszüntető végzéssel szemben benyújtott fellebbezés
elbírálása
A kérelmező ügyfél neve (megnevezése): Érsekvadkert Önkormányzata (2659 Érsekvadkert, Rákóczi
út 91.)
Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy az eljáró hatóság az ügyben 35000/2869-1/2019.ált. számon
döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető.
Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság 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.
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