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HIRDETMÉNY
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán
a
VE-09/KTF/07780-1/2020.
ügyiratszámon
a
B.A. 1 Ingatlanforgalmazó, Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft. által benyújtott
kérelem alapján a Balatonfüred 79/3 hrsz.-ú ingatlantól nyugati irányban található
nádasok kivágásának, a nádrizómákat tartalmazó iszap kiemelésének és
áttelepítésének tárgyában természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás indult.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 5. § (2) bekezdése szerint a hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a
hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél
képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy
jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok
gyakorlását.
Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy,
egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül
érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit
(amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. A (2) bekezdés szerint törvény vagy
kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és
szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
Az ügyféli jogok biztosításának elősegítése érdekében, az Ákr. fenti rendelkezései
alapján a megindult eljárásról az alábbi tájékoztatást adom:
Ügyfél neve: B.A. 1 Ingatlanforgalmazó, Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft.
Az ügy tárgya: Balatonfüred 79/3 hrsz.-ú ingatlantól nyugati irányban található
nádasok kivágásának, a nádrizómákat tartalmazó iszap kiemelésének és
áttelepítésének engedélyezése
Ügyiratszám: VE-09/KTF/07780-1/2020.
Az eljárás megindításának napja: 2020. október 21.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 90 nap
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2021. január 18.
Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége (Nagyné Kincses Ágnes):
Levélcím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36., 8210 Veszprém, Pf.: 1307.
Telefon: 06-88-550-890, fax: 06-88-550-848
E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Hivatali kapu rövid név: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346 009 700
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 8-1600 óra, péntek: 8-1200 óra.
Ügyféli jogok gyakorlása:
Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartási lehetséges
formáit az Ákr. 26. § (1) - (2) bekezdései szabályozzák.
Amennyiben jelen hirdetményben szereplő kérelemre indult eljárás
természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet jogát vagy jogos érdekét
közvetlenül érinti, úgy írásban, fenti elérhetőségeken kérelmezheti ügyféli
jogállásának megállapítását.
Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult
másolatot, kivonatot készíthet, vagy - kormányrendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít
A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az Ákr. 5. §-a szabályozza.
Az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során bármikor
nyilatkozatot, észrevételt tehet.
A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.
Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Nagyné Kincses Ágnes
természetvédelmi szakügyintéző
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