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HIRDETMÉNY
vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadá sáról
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. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli a
Bátonyterenye 863 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett Kertész Lajosné (szül: Koós
Katalin), Boros Ferencné (szül: Király Rozália), Horgos Jánosné (szül: Király Ilona), Szvetlik
Józsefné (szül: Király Anna) örököseivel, a Bátonyterenye 3353/10 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni
lap szerint feltüntetett Magyar Katolikus Egyház Bátonyterenyével (cím nincs feltüntetve),
Bátonyterenye 859 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lap szerint feltüntetett, ismeretlen helyen
tartózkodó tulajdonosával Hábel Haraszti Mihálynéval (született: Fodor Veronika) hogy a
Bátonyterenye 863, 3353/10, 859 hrsz.-ú ingatlant érintően döntést hozott, de annak
kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál
átveheti.
Az ügy tárgya: 23-25 sz. főútvonal rekonstrukciója- I-02. szakasz, Bátonyterenye elkerülőút
építésével kapcsolatos vízellátás, szennyvízcsatornázás vízjogi létesítési és megszüntetési
engedélye
A döntés száma: 35100-16204-30/2021. ált.
A döntés meghozatalának napja: 2022. május 12.
A hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2022. május 13.
A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2022. május 17.
Az ügyintézők neve és elérhetősége:
Csipes Judit
Ádámné Juhász Emese
(36-1) 459-2476
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak
előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során
keletkezett iratokba.
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A döntés rövid ismertetése:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban:
Kérelmező) meghatalmazásából eljáró UK Generál Út Közmű Kft. (1162 Budapest, Szent
Korona utca 153., a továbbiakban: Tervező) kérelmére az FKI-KHO a 23-25 sz. főútvonal
rekonstrukciója- I-02. szakasz, Bátonyterenye elkerülőút építésével kapcsolatos vízvezeték és
szennyvízcsatorna rekonstrukció megvalósítására vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyt
adott.
Jogorvoslat:
A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált
döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított
30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus
úton benyújtott keresetlevél előterjesztésével. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog
illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a
jogi képviselet kötelező. A közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a
keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.
Az
FKI-KHO
a
hirdetményt
a
hivatalában
és
a
honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla)
közzéteszi,
valamint
megkeresi Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzőjét (3070 Bátonyterenye,
Városház út 2.) 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:
Kapják:

2 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) Hivatali Kapu rendszeren
elektronikus levélben)
2. FKI-KHO Ügyfélszolgálat

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758
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