
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Salgótarján, Május 1. út 54. szám 
alatti Óbudai Egyetem beépített 
tűzjelző berendezés létesítési 
engedélyezési ügyében hozott döntés 
hirdetményi úton való közlése

Ügyintéző: Tóthné Agócs Eliza c. tű. őrgy.
Tel.: 32/521-031

H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c)
pontja,  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és
egyszerűsítéséről  szóló 2006. évi LIII.  törvény 2. § (1) bekezdése,  valamint  az Emberi Erőforrás  Fejlesztési
Operatív  Program  keretében  megvalósuló  egyes  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  szóló  25/2018.  (II.  26.)  Korm.
rendeletben foglaltak alapján tájékoztatom, hogy a Salgótarján, Május 1. út 54. szám alatti  Óbudai Egyetem
épületében ZETTLER P485D PROFILE típusú beépített tűzjelző berendezés létesítési engedélyezése ügyében 

36200/750-4/2018.ált. számon döntést hoztam.

A döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében
hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az ügyfél neve:
1. Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.) 
2. MG Építész Kft. (1125 Budapest, Szarvas G. u. 42.a.)

Az iratbetekintés helye: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3100 Salgótarján, Szent Flórián tér
1.)
Az ügyintéző neve, hivatali elérhetősége: Tóthné Agócs Eliza c. tű. őrnagy (32/521-030)
Az ügyfélfogadás ideje: hétfő-csütörtök 9.00-15.00-ig az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban

Jogorvoslati tájékoztató:
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Az ügyfél a határozat ellen, annak
közlésétől  számított  30  napon  belül  közigazgatási  pert  indíthat  a  Budapest  Környéki  Közigazgatási  és
Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az első fokú döntést hozó hatósághoz benyújtott keresettel. A közigazgatási
per illetéke 30 000 forint.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2018. május 31.
A döntés közlésének napja: 2018. június 5.

Salgótarján, elektronikus bélyegző szerint

Seres Tibor tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos

igazgató

Kapják: Közzététel, majd Irattár

___________________________________________________________________________________________
Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

Telefon: +36 (32) 521-030 Fax: +36 (32) 521-031
E-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu
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