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H I R D E T M É N Y

Vízjogi  létesítési  engedély kiadására irányuló hatósági  eljárás megindulásáról

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének a) pontja alapján jelen
hirdetmény útján közli a Hévízgyörk 0153/83 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lap szerint feltüntetett
Petrás Edina, Berecz Mihály, Kovács Mihályné,  Menyhárt Józsefné, Ondek István, Péli
Józsefné,  Pintér  Ferencné,  Pintér  Mihályné  tulajdonosokkal  - tekintettel  arra,  hogy  a
tulajdonosok lakóhelye/tartózkodási helye nem ismert, ezért a kézbesítés egyéb elháríthatatlan
akadályba  ütközik  -,  továbbá a  Hévízgyörk 0153/83 hrsz.-ú ingatlan  tulajdoni  lapján  még
tulajdonosként feltüntetett, már elhalálozott Basa Györgyné, Nagy Jánosné, Zmák Ferenc,
Benedek Vendel természetes személyek örököseivel,   hogy a Hévízgyörk 0153/83 hrsz.-ú
ingatlant  érintően döntést  hozott,  de annak kézbesítése akadályba ütközik,  ezért  az ügyfél
vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

Az  ügy  tárgya: Aszód-Tura  (09)-es  szakasz:  (Hévízgyörk,  Galgahévíz)  a  Rákos-Hatvan
vasútvonal rekonstrukciójához kapcsolódóan kisműtárgyak vízelvezetésének vízjogi létesítési
engedélyezése ügyében értesítés eljárás megindításáról

Az ügy száma: 35100-1582/2020. ált. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 30.

A hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2020. február 20.

A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2020. március 09.

Az  ügyintézési  határidő: az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggő
közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
1.  számú  mellékletének  2.7.  pontja,  valamint  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi
LIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 42 nap.

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00
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Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján:
„a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél  mulasztásának vagy
késedelmének időtartama.”

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban:  72/1996. (V. 22.)  Korm. rendelet]  1/D. § (2) bekezdése alapján  „a vízügyi
hatósági eljárásban szünetelésnek nincs helye”.

Az ügyintézők neve és elérhetősége: Csipes Judit
Balla Réka
Horváth Attila
(36-1) 459-2476

Az ügy rövid ismertetése:
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelmére az FKI-
KHO  előtt  35100-12068/2019.  ált.  számon  vízjogi  létesítési  engedélyezési  eljárás  indult
kisműtárgyak vízelvezetésére vonatkozóan. 

Az FKI-KHO az Ákr., valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján folytatja le a vízjogi
engedélyezési eljárást.

A vízjogi engedélyezéssel érintett területek:  

A  Hévízgyörk  072/1,  072/5,  072/7,  072/9,  0153/3,  0153/64,  0153/83,  0154/64  hrsz.-ú,
valamint Galgahévíz 036/32 hrsz.-ú ingatlanok.

Az eljárás során fentiek szerint megállapításra került, hogy a beruházás érinti többek között a
Hévízgyörk 0153/83 hrsz.-ú ingatlant,  ezért  az FKI-KHO a 35100/12068-8/2019. ált.  számú
végzésben az eljárásban ismert ügyfeleket értesítette az eljárás megindulásáról és megállapította
ügyféli jogállásukat.

A 35100/12068-8/2019. ált. számú végzés a tértivevények tanúsága szerint Petrás Edina, Berecz
Mihály, Kovács Mihályné,  Menyhárt Józsefné, Ondek István, Péli Józsefné, Pintér Ferencné,
Pintér  Mihályné,  Basa  Györgyné,  Nagy  Jánosné,  Zmák  Ferenc  személyek  vonatkozásában
címzett  ismeretlen  jelzéssel  érkezett  vissza,  Benedek Vendel  elhalálozott,  ezért  a  kézbesítés
részükre sikertelen volt.

Az FKI-KHO 2020. január 28. napján megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői
Járási Hivatal Kormányablak Osztályát (a továbbiakban: Kormányablak), hogy a Hévízgyörk
0153/83 hrsz.-ú ingatlan  tekintetében az ismeretlen  címzettek lakóhelye/tartózkodási  helye
felől tájékoztatást kérjen.

A  Kormányablak  2020.  február  10.  napján  arról  tájékoztatta  az  FKI-KHO-t,  hogy  Basa
Györgyné, Nagy Jánosné, Zmák Ferenc már elhalálozott,  Berecz Mihály, Kovács Mihályné,
Menyhárt Józsefné, Ondek István, Péli Józsefné, Pintér Ferencné, Pintér Mihályné személyek
az  ingatlan-nyilvántartásban  szereplő  adatokkal a  személyiadat-  és  lakcímnyilvántartásban
egyedileg nem azonosíthatóak, Petrás Edina tartózkodási helye nem ismert.
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Fentiekre  tekintettel  az  FKI-KHO az  Ákr.  88.  §  (1)  bekezdése  alapján  hírdetmény  útján
értesíti a Hévízgyörk 0153/83 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait, illetve az elhalálozottak örököseit
az eljárás megindításáról, valamint ügyféli jogállásuk megállapításáról.

Az  FKI-KHO  felhívja  az  ügyben  érintettek  figyelmét, hogy  az  üggyel  kapcsolatban  a
hirdetmény  megjelenését  követő  15 napon belül  közvetlenül  az  FKI-KHO-hoz észrevételt
lehet tenni.

Az  FKI-KHO  a  hirdetményt  a  hivatalában,  valamint  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) honlapján  közzéteszi,
valamint  megkeresi  Hévízgyörk  Község  Önkormányzat Jegyzőjét (2192  Hévízgyörk,
Kossuth Lajos u. 124.), hogy a hirdetmény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen,
azzal, hogy  a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton  a
levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Az érintettek az ügy egyéb irataiba az FKI-KHO ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási
időben (Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00) előzetesen egyeztetett
időpontban betekinthetnek.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  223/2014.  (IX.  4.)
Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja,  valamint  illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1./ Hévízgyörk Község Önkormányzata Jegyzője (2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos u. 124.) -(biztonságos 

kézbesítési szolgáltatás útján -Hivatali Kapu rendszeren elektronikus levélben)
2./ FKI-KHO ÜSZI

3

_____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 1443 Bp. Pf.: 154

Telefon: +36(1) , 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu



 
     Dr. Varga Ferenc tű. ddtbk
     Dr. Varga Ferenc tű. ddtbk
     
     A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     35100/1582-5/2020.ált.
     Iktatószám:
     false
     false
     351000005
     [PROTECTED]
     expediálás
     1000 Budapest, 1000 Budapest
     20705
     Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
     KIEMELT!!!RÁKOS-HATVAN VASÚTVONAL REKON.
     NOVA e-aláírás
     Dr. Varga Ferenc
     Dr. Varga Ferenc
     PDF_20200220_144143_0000000000000187084
     LASTPAGE
     true
     false
     false
     true
     KIEMELT!!!RÁKOS-HATVAN VASÚTVONAL REKON.
     
         6941452
         35100á2020     1582
         35100-á-2020/ 1582
         5
         7
         false
    


		20705
	2020-02-20T14:41:43+0100
	1000 Budapest, 1000 Budapest
	Kiadmányozta Dr. Varga Ferenc tű. ddtbk Saját kezűleg




