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Veszprém
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Tárgy: Balatonakarattya, volt MÁV Gyermeküdülő területén létesülő BOKK-projekt,
kikötő Natura2000 hatásbecslés
 
 
Tisztelt Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály!
 
Hivatkozva a tárgyra, megküldöm a T. Hatóság szíves elfogadását kérve a tervezett
40 fh-es kishajókikötő (vitorláskikötő) létesítményeire, ill. területére készített Natura
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Viselt név: SZABÓ GÁBOR
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Születési idő: 1959.08.13

Nem természetes személy neve: TÉR-
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2000 hatásbecslés dokumentációt, megrendelőnk a környezethasználó és
engedélyes Optimum-Gamma Kft. megbízásából.
A T. Hatóságnál keletkezett korábbi ügyszám: VE-09Z/05967/15/2018., kelt:
2018.08.23.
Tájékoztatom T. Hatóságot, hogy a tervezett kishajókikötő egyesített vízjogi és
kikötő létesítési engedélyezési tervét egyidejűleg megküldtem az első fokon eljáró
vízügyi hatóságnak. T. Hatósághoz egy másik kérelmet és mellékletét küldöm meg,
mely az előzetes vizsgálati dokumentációt tartalmazza.
Kérem T. Hatóságot, hogy a jelen kérelem, ill. az előzetes vizsgálati dokumentációra
vonatkozó kérelem alapján szíveskedjenek elfogadni a beadott dokumentációkat és
a kikötő vízügyi létesítési és a kikötő létesítési engedélyezési eljáráshoz
szíveskedjenek megadni a környezet- és természetvédelmi szakhatósági
hozzájárulást.
 
Budapest, 2020. augusztus 19.
 
Tisztelettel:
 
Szabó Gábor ügyvezető, vezető tervező
TÉR-TEAM Kft. 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABÓ
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.08.19. 17.11.40


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZABÓ GÁBOR
Születési hely: BUDAPEST                 12
Születési dátum: 1959.08.13.
Anyja neve: KIRÁLY MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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