
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szám: 36200/996-6/2017.ált. Tárgy: Eglo  Magyarország  Kft.  3060
Pásztó,  Fő  út  155.  szám  (2968/3
hrsz.) alatti új összekötő folyosó és
porta  épületrészébe  tervezett  be-
épített  tűzjelző  berendezés
bővítésének  használatbavételi
engedélyezése  ügyében  hozott
döntés  hirdetményi  úton  való
közlése

Ügyintéző: Tóthné Agócs Eliza c. tű . őrgy.
Telefon: 32/521-036

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény 80. § (3) bekezdése, valamint az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű
Társaság  Pásztón  megvalósuló  beruházásával  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  szóló  370/2015.
(XII.2.)  Korm.  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése,  valamint  az  1.  melléklet  15.  pontja  alapján
tájékoztatom, hogy az Eglo Magyarország Kft. (3060 Pásztó, Fő út 155.) képviseletében a
Nádasdi Elektro Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9.) kérelmére a 3060 Pásztó, Fő út 155.
szám (2968/3  hrsz.)  alatti  új  összekötő  folyosó  és  porta  épületrészébe  tervezett  beépített
tűzjelző berendezés bővítésének használatbavételi engedélyezése tárgyában indult eljárásban a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint eljáró hatóság 36200/996-5/2017.ált.
számon  döntést  hozott.  A döntést  az  ügyfél  vagy  meghatalmazott  képviselője  az  eljáró
hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az ügyfél neve: Eglo Magyarország Kft. (3060 Pásztó, Fő út 155.)

Az iratbetekintés helye: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3100 Salgótarján,
Szent Flórián tér 1.)

Az ügyintéző neve, hivatali elérhetősége: Tóthné Agócs Eliza c. tű. őrnagy (32/521-036)

Az ügyfélfogadás ideje:  H-CS: 8:00-15:00, P: 8:00-12:00 óra között az ügyintézővel előre
egyeztetett időpontban

Jogorvoslati tájékoztató: A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál benyújtott, de a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő, amelyet 10000 forintos illetékbélyeggel
kell ellátni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja
vagy  nem  vonja  vissza,  a  fellebbezésről  az  annak  elbírálására  jogosult  Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság dönt.  A másodfokú  döntést  hozó  hatóság  a  sérelmezett
döntést,  valamint  az  azt  megelőző  eljárást  megvizsgálja,  ennek  során  nincs  kötve  a



Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefon: +36 (32) 521-030 Fax: +36 (32) 521-031

E-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

fellebbezésben  foglaltakhoz.  A másodfokú döntést  hozó hatóság  a  döntést  helybenhagyja,
megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 2. § (1) bekezdése alapján a
kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a
személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.
Továbbá  a  (2)  bekezdés  alapján  az (1)  bekezdés  szerinti  hirdetményi  úton  történő közlés
esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el
vagy  korlátozza,  a  kiemelt  jelentőségű  ügyben  a  hatóság  az  ismert  ügyfelet  a  döntés
szövegéről  -  a  hirdetmény  kifüggesztésével  egyidejűleg  -  az  ügyfél  tekintetében  az  adott
ügyfajtára  vonatkozó  külön  jogszabály  szerint  alkalmazható  egyéb  kapcsolattartási  forma
használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton
történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű
üggyé  nyilvánító  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése  hiányában  -  a  hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

Kifüggesztés napja: 2017. július 21.

Lejárat napja: 2017. augusztus 5.

A döntés közlésének napja: 2017. július 26.

Salgótarján, 2017. július 21.

Seres Tibor tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos

igazgató
távollétében:

Antal István tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos

igazgatóhelyettes

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap (2 oldal)
Kapja: 1. Irattár

2. Hatósági hirdetőtábla
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