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Tárgy: Tarnaméra, Boconád és Nagyfüged települések csatornahálózat kiépítésére
vonatkozó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
 
 
Tisztelt Cím! Csatoltan küldjük KEHOP-2.2.2-15-2016-00121 azonosítószámú,
Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának
megvalósítása megnevezésű projekt keretében a csatornahálózatra vonatkozóan
elkészült Előzetes Vizsgálati Dokumentációt.
A projekt „az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási,
valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági

Küldő

Viselt név: NAGY LAJOS

Születési név: NAGY LAJOS

Anyja neve: MOLNÁR ERZSÉBET

Születési hely: CSORNA

Születési idő: 1970.03.09

Dátum: 2019.01.28

Hivatkozási szám:

Azonosító: EPAPIR-20190128-2218

Témacsoport azonosító:
KORM_HIV_UGY

Témacsoport neve: Kormányhivatali
ügyek

Ügytípus azonosító: 334

Ügytípus neve: Környezet- és
természetvédelmi feladatok



ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról”
szóló 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet alapján kiemelt projektnek minősül.
Kapcsolattartónk: Gött Hermina (Tel:+36-30-257-9507, email:
gott.hermina@gmail.hu), felmerült kérdések vagy tájékoztatás kérés esetén a
megadott elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésükre.
Közreműködésüket előre is köszönjük! Tisztelettel: Nagy Lajos ügyvezető
 
Mellékletek száma: 1
 
Fájlnév Méret Elhelyezkedés Fájl lenyomata
Tarnamera_csatorn
ahalozat_EVD.pdf

5.6 MB KRX/OCD/Payload/
ID-2

AC3ECA95E2140E
DD4CA65912F5A9
EC10D51DD4103C
97ADEEEC2B3AB8
819E2B21





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY LAJOS ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.01.28. 11.54.56


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: szuperprint11@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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