
BELÜGYMINISZTÉRIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

MEGELŐZÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI SZOLGÁLAT

Tárgy: Hirdetmény
Hiv.szám: 35000/3910-1/2022.ált.
Ügyintéző: Krajcsovicsné Farkas Mónika ra.
Tel szám: 36 20 8200 937

H I R D E T M É N Y

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében
eljáró  másodfokú  hatóság  a  Kiskunlacháza  Város  szennyvízelvezetésére  és
szennyvíztisztítására  irányuló  vízjogi  üzemeltetési  engedély  módosítása,  valamint  a  nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvízleürítőhely  kijelölésére  irányuló  határozatok
elleni fellebbezés elbírálása tárgyában döntést hozott. 

A  35000/3910/2022.ált.  számú  eljárásban  hozott  hatósági  döntésről  az  általános
közigazgatási  rendtartásról szóló 2016.  évi  CL.  törvény (a  továbbiakban:  Ákr.)  88.  §  (1)
bekezdésének c) pontja alapján az alábbi hirdetményt adom ki. 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. június 27.
Az eljáró hatóság megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Az ügy száma: 35000/3910/2022.ált.
Az  ügy  tárgya: A  35100/4988-2/2022.ált.  számú  és  35100/4988-4/2022.ált.  számú,
Kiskunlacháza  Város  szennyvízelvezetésére  és  szennyvíztisztítására  irányuló  vízjogi
üzemeltetési  engedély  módosítása,  valamint  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvízleürítőhely kijelölése ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása - másodfokú
vízügyi hatósági döntés
A  kérelmező  ügyfél  neve  (megnevezése)  és  lakcíme  (székhelye):  Dél-Pest  Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt (2360 Gyál, Kőrösi út 190.)

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.

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