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HIRDETMÉNY
vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyezési 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. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli a a
Somoskőújfalu 2207 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett, elhalálozott Kovácsné
Szabó Györgyi ismeretlen örököseivel, hogy a Somoskőújfalu 2207 hrsz.-ú ingatlant érintően
végzést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a
végzést a hatóságnál átveheti.
Az ügy tárgya: Zagyva-völgyi kerékpárút III. Salgótarján-Somoskőújfalu közötti szakasz
létesítéséhez kapcsolódó víz- és szennyvízvezeték kiváltás
vízjogi
létesítési
és
megszüntetési engedélyezése
Az ügy száma: 35100-5783/2022. ált.
Az eljárás megindításának napja: 2022. április 7.
a hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2022. május 27.
a hirdetmény levételének, így a végzés közlésének napja: 2022. június 11.
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. melléklet 1.8.168.
pontja, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény [a
továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény] 3. § (1) bekezdése alapján 42 nap.
Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5)
bekezdése alapján:
„a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”
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 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/Damó Petra
(36-1) 459-2476
Az ügy rövid ismertetése:
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) meghatalmazásából
eljáró VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1.
mfsz. 3.) kérelmére a Zagyva-völgyi kerékpárút III. Salgótarján-Somoskőújfalu közötti
szakasz létesítéséhez kapcsolódó víz- és szennyvízvezeték kiváltás vízjogi létesítési és
megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárás indult az FKI-KHO előtt. Az eljárás során
megállapításra került, hogy a tervezett munkálatok érintik a Somoskőújfalu 2207 hrsz.-ú
ingatlant, ezért az eljárásban ismert ügyfeleket értesítettem az eljárás megindulásáról és
megállapítottam ügyféli jogállásukat. A Somoskőújfalu 2207 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapján
feltüntetett Kovácsné Szabó Györgyi tulajdonos értesítése elhalálozás miatt sikertelen volt, ezért
az ismeretlen örökösöket jelen hirdetmény útján értesítem.
Az értesítést a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. §, a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 1/A. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján adtam ki.
Az FKI-KHO felhívja a figyelmet, hogy az üggyel kapcsolatban közvetlenül az FKI-KHOhoz észrevételt lehet tenni.
Az
FKI-KHO
a
hirdetményt
a
hivatalában
és
a
honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla)
közzéteszi,
valamint
megkeresi Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 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
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Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

