
BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

IGAZGATÓ

HIRDETMÉNY

A kifüggesztés napja: 2020. március 24. – 2020. március 30.

Eljáró hatóság: Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.)

Az ügy iktatási száma: 35400/1033/2020. ált.

Az ügy tárgya: Nyomdaipari Tudás – és Képzőközpont tanműhely épület beépített tűzjelző berendezés
létesítése.

Kérelmező: Takács Sándor meghatalmazott, Carlo Quality Biztonságtechnikai Kft.
(5600 Békéscsaba, Szív u. 16.)

Engedélyes személye: Békéscsaba MJV Önkormányzata
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A tervezett létesítmények által érintett ingatlanok helye:
Békéscsaba, Gyulai út 53-57. szám, 1493/13. hrsz.

Felhívom a figyelmet, hogy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tárgyi ügyben 35400/1033-
2/2020. ált. számon határozatot adott ki, mely az eljáró hatóságnál ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A jogorvoslat lehetősége:
A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A vitatott közigazgatási cselekmény ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható
a  Szegedi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságnak  címzett,  de  a  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz benyújtott keresettel.

A  jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  a  belföldi  székhellyel  rendelkező  gazdálkodó  szervezet  az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú
közigazgatási  határozatot  hozó  szervnél.  A  jogi  képviselővel  eljáró  fél  és  a  belföldi  székhellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel jár el - az elektronikus benyújtás során a
képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Az
ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított
nyolc napon belül írásban kérheti.

Békéscsaba, 2020. március 24.
Kiss András tűzoltó ezredes

tűzoltósági főtanácsos
megyei igazgató

________________________________________________________________________________________________
Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9. 5602 Pf.: 60

Telefon: +36(66) 549-470
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu
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