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H I R D E T M É NY 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében 

eljáró elsőfokú hatóság az M5 autópálya Hetényi egyszerű pihenőhely és a 445. sz. 

Kecskemét északi elkerülő út építése során a Ménteleki csatornán elvégzett mederkorrekció, 

valamint megépült csatornakeresztezés tárgyú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 

iránti eljárásban döntést hozott. 

A 35600/3400/2020.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 2.§ (1) bekezdése 

alapján az alábbi hirdetményt adom ki. 

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2020. november 23. 

A levétel napja: 2020. november 30. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Az ügy száma: 35600/3400/2020.ált. 

Az ügy tárgya: M5 autópálya Hetényi egyszerű pihenőhely és a 445. sz. Kecskemét északi 

elkerülő út építése során a Ménteleki csatornán elvégzett mederkorrekció, valamint megépült 

csatorna keresztezés okán az 58.513-3/1986. számon kiadott, és 35600/9047-2/2015.ált. 

(TVH- 100944-1-2/2016.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása. 

A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye):  

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) 

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az 

irányadóak. 

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a 

honlapján helyezi el. Az Ngt. 2.§ (2) bekezdése szerint a döntés közlésének napja - a kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény 

kifüggesztését követő 5. nap. 

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy a döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az 

eljáró hatóságnál megtekintheti, arról az illeték megfizetésével hiteles vagy hitelesítetlen 

másolatot kérhet. 

Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint 
 

Szatmári Imre tű. dandártábornok 

főtanácsos megyei igazgató 
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