BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatáskörében eljáró
elsőfokú hatóság a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdés c) pontja (a tűzeset minősített fokozata III-as
vagy magasabb volt) alapján az Elek és Kétegyháza települések külterületén, 2022. év július
hó 30-án keletkezett tűzeset hivatalból megindított tűzvizsgálati eljárásban döntést hozott.
A tűz által érintett területek: Kétegyháza külterület hrsz. 099; 0100/2; 0100/3; 0100/4; 0100/5;
0100/6; 0100/7; 0100/8; 0100/9; 0100/10; Elek külterület hrsz. 079/1; 079/17; 079/18;
079/19; 079/20; 079/21; 079/3; 079/22; 079/24.
Mivel az eljárásban több mint 50 ügyfél érintett, ezért az eljárás megindulásáról az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 89. § (4)
bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki:
A kifüggesztés napja:

2022. szeptember 22. – 2022. október 06.

Eljáró hatóság:

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

Az ügy iktatási száma:

35400/2734/2022.ált.

Az ügy tárgya:

Értesítés, a Kétegyháza külterület 099; 0100/2; 0100/3; 0100/4;
0100/5; 0100/6; 0100/7; 0100/8; 0100/9; 0100/10; Elek
külterület 079/1; 079/17; 079/18; 079/19; 079/20; 079/21; 079/3;
079/22; 079/24 hrsz.-okon, 2022. év július hó 30-án keletkezett
tűzesettel kapcsolatos, a R. 3.§ (1) bekezdés c) pontja alapján
megindított a tűzvizsgálati eljárás lezárásáról.

Érintett ügyfelek neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye): Külön lista szerint
A döntés rendelkező részének és indokolásának kivonata: A hatóság a rendelkezésre álló
bizonyítékok, adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Kétegyháza és Elek közötti
külterületen található Eleki-Lecsapoló-csatorna melletti területen ismeretlen okból tűz
keletkezett, a tűz keletkezéséhez vezető folyamat egyértelműen nem állapítható meg, nem
bizonyítható.
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A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintéssel kapcsolatban 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 Ákr. 85. § (5) szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés
közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény
kifüggesztését követő tizenötödik nap.
Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az
eljáró hatóságnál megtekintheti, arról az illeték megfizetésével hiteles vagy hitelesítetlen
másolatot kérhet.
Békéscsaba, elektronikus bélyegző szerint
Kiss András tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
megyei igazgató
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