
HEVES  MEGYEI  KATASZTRÓFAVÉDELMI  IGAZGATÓSÁG

Tárgy: 3397 Maklár, Havasi László u. 2. alatti Robert  
Bosch Automotive Steering Kft. Mr303a emeleti iroda  
területére  tervezett  tűzjelző  berendezés  létesítési  
engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való 
közlése.
Ügyintéző: Sas Ádám tű. szds.
Telefon: 36/510-230

H I R D E T M É N Y

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  88.  §  bekezdése,
valamint az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé
nyilvánításáról,  valamint  egyes  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé
nyilvánításról  szóló  kormányrendeletek  módosításáról  szóló  141/2018.  (VII.  27.)  Korm.
rendelet alapján tájékoztatom, hogy a 3397 Maklár, Havasi László u. 2. alatti Robert Bosch
Automotive  Steering Kft.  Mr303a emeleti  iroda  Mr303a emeleti  iroda területére  tervezett
tűzjelző  berendezés  létesítési  engedélye  ügyében  a  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  36000/390-1/2021.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: Robert Bosch Automotive Steering Kft. (3397 Maklár, Havasi László u. 2.)
ügyfél képviseletében a Bonus Schild Kft. (1142 Budapest, Szuglói körvasút sor 201.).

Az iratbetekintés helye: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3300 Eger, Klapka
Gy. u. 11.)

Az ügyintéző neve, hivatali elérhetősége: Sas Ádám tű. százados, telefonszám: 36/510-230

Az ügyfélfogadás ideje: H-CS: 07:30-16:00, P: 07:30-13:30 óra között 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 Miskolci Törvényszéknek címzett, de az első fokú döntést hozó
hatósághoz benyújtott keresettel. A közigazgatási per illetéke 30 000 forint.

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
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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 hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021. február 22.

A döntés közlésének napja: 2021. február 27.

Lejárat napja: 2021. február 27.

Kelt, Egerben, az elektronikus pecsét szerinti napon.

Csontos Ambrus tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

 megyei igazgató

____________________________________________________________________________________________
Cím: 3300 Eger, Klapka György u. 11.

Telefon: +36(36) 510-230  Fax: +36(36) 312-015
E-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali Kapu azonosító: 723206798
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36000/390-2/2021.ált. 
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