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HIRD ETM ÉNY
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 a Samsung SDI Magyarország
Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 114/2016. (VI. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tájékoztatom, hogy a Samsung SDI
Magyarország Zrt. 2132 Göd, Ipartelep hrsz.: 6901 szám alatti telephelyén Főépület földszint HVS terület
védelmére tervezett Schrack Integral MXF/MXE típusú tűzjelző és oltásvezérlő berendezés létesítési
engedélyezési ügyében
36300/949-1/2019.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. Samsung Engineering Magyarország Kft. (2132 Göd, Ipartelep hrsz.: 6901)
2. SCHRACK Seconet Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.)
Az iratbetekintés helye: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1149 Bp., Mogyoródi út 43.)
Az ügyintéző neve, hivatali elérhetősége: Pap Csaba tű. szds. (20/8200-584)
Az ügyfélfogadás ideje: az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban
Jogorvoslati tájékoztató: A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott
közigazgatási cselekmény ellen a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett és a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) a közléstől számított 30 napon
belül benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni.
A hirdetmény kifüggesztésének napja:
A döntés közlésének napja:
A hirdetmény levételének napja:
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Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Branyiczky Márk tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató
nevében és távollétében:
Pásztor József tű. ezredes

igazgató-helyettes
Kapja: Közzététel, majd Irattár

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314
Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu

