
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 

3332 Sirok, Borics Pál u. 6. 

telefon: 06 (36) 561-000     mobil: 06 (30) 649-3609 

e-mail: jegyzo@sirok.hu 

 

 

Ügyiratszám: S/1702-3/2021.     Tárgy: Tájékoztatás a HE/KVO/02524/2021.    

    ügyszámú közlemény közhírré tételéről 

          Ügyintéző: Nagy Fanni 

 

 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  

Hulladékgazdálkodási Főosztály  

Környezetvédelmi Osztály 

 

elektronikusan, hivatali kapun keresztül 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

Tájékoztatom, hogy az ÉRV Zrt. által Sirok (siroki vár medencék) és Liszkó településrész 

között létesítendő új építésű ivóvíz távvezeték megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati 

eljárásról szóló HE/KVO/02524/2021. ügyszámú közlemény közhírré tétele a www. sirok.hu 

honlapon, valamint Sirok Községi Önkormányzat hirdetőtábláján a 3332 Sirok, Borics Pál út 6. 

szám alatt 2021. június 4.-i nappal megtörtént. 

 

 

Kelt Sirokban az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

 

Vígh Lászlóné 

                                   jegyző 

 

mailto:jegyzo@sirok.hu




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 Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., 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 erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Vigh Lászlóné


Egyedi azonosítója: vigh.laszlone@sirok


Beosztása: jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyző


Szervezet megnevezése: Siroki Közös Önkormányzati Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-06-04T13:57:08+02:00


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 hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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