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Thrgy: Tarjin Kiizs6g Onkorm6nyzata (2831
Tarjin, Rrik6czi u. 39.) kdrelmezo kdrelmdre a

Tarjfn, R6k6czi u. 13. szdm 6s 22 hrsz, -il
ingatianon megl6vri iskola6piileten magastet6
kialakitdsrira vonatkoz6 6pitdsi engeddlyezdsi
iigydben
- dpftdsi engeddly

Ekifrdsok teli esiil6se:

Bedpitett alapterulet: nem v6ltozik
Telek teriilete: 14.918 m2
Bedpftdsi szdzallk: nem v6ltozik
Epftmdnymagass6g: 5,68m
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HATAROZAT

Tarj6n Ktizs6g Onkormdnyzata (2831Tarj6n, Rdk6czi u.39.) (tovfbbiakban: Epittet6) k6relm6re, a
tulajdondt kepezo Tarj6n. R4tr<6czi u. 13. 22 hrsz. alatti ingatlanon - a kdrelem melldkletekdnt
csatolt - Star"rbinger J6nos (E3 11-0203) 6ltal kd,szitett tervdokument6ci6 alapjdn - megl6vd
iskola6piilet magastet6 kialakit6s6ra

6nit6si ensed6lvt adok.

egyben trij€koztatorn, hogy z 201,6. jflius 05- 6n kelt I(E-06DlF.Plt304-212016, sz6mri fiigg6
hatdlyf hatflrozatom nem l6p hatdlyba, ahhozjoghatdsok nem fiiz6dnek.

Az enged6lyezett 6pit6si tev6kenys69 riivid lefr6sa.:
Megldv6 ndgyzetes alaprajzolatir, lapostetos iskoladpiilet tet66talakit6sa magastet6s kialakit6ssal,

Epit6si iivezeti besorol6s :

0vezet:
Elhelyezds:

Vt- telepiiidskozponti vegyes
O/SZ-o ldalhat6ron,szabadond'll6

Max. el6irt bedpitds: 40 %
Max. dpitrn6nymagassdg: 6,00 m

A Komdrom- Esztergom Megyei Katasztr6fav6delmi I$lzgat6sdg Tatatbfnyai
Katasztr6fav6delmi I(irendelts6ge (2800 Tatabrin)za. Szent Borb6ia u, 16.) 36110/i602-il2016.61t,
sz6mf szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6sa:

,, A Tarjdn Kozsdg )nkormanyzata (2831 Tarjdn, Rdkdczi u, 39.) dltal a 28;3J Tarjdn, Rdkoczi u. 13,

illetve 22 hrsz-ti ingatlanon megldvri iskoladp'iileten magastetd kialakltcis dpitdsi engeddlydnek
me ga diis dho z tt izv d de lm i s z e mp o nt b o I az al ab b i
feltdtele k kel j drulo k h o zzti:
1, A bedpttendri anyagok, dptiletszerkezetek, berendezdsek ttizvddelmi megfelelcisdgdt a
haszndlatbavdteli eljdrds sordn arua akkreditdlt intdzet minrisltrj irataival kiegdszftett kivitelez6i
nyilatkoz att al ke ll i gaz o lni.
2. A mdrtdkadd ttizszakasz vddeln!{re a jogs?abcilyban ekitrt oltoviz megldtdt a haszndlatbav,lteli

Epft6siigyi 6s Ordks6gv6delmi Osztdly
2800 Tatab6nya, B6rdos Liszlo u.2.

Tel: 341795-66 I E-mail: epitesugy.tatabanya@kornarom ELEKTRONIKUSAN I.!ITELESITVE
zAnan€xor-va - trpn



L

eljcirds soran igazolni kell,

A szakhat6sdgi dlldsfoglalds ell.en on(tlt6 fetlebbezdsnek helye nincs, az cscrk uz elj(rro hat1sdg
hatdrozata, ennek hidnydban az eliarast megsztintetri vdgzdse etieni fellebbezdsben tdntadhat6 mes, ,,

Az enged6ly hat6lya:
Ez sz engeddly joger6re emell<ed6s6t6l szdmftott hdrom 6v letelte ut6n drvdnydt veszti, kivdve, ha
hatdlyossdga alatt az lpitteto kezdemdnyezte a hosszabbitdst ds az dpitdsi engeddiy hatdly1t az
dpitdsiigyi hat6s6g meghosszabbitotta vagy, ha ai<ivitelezest ez id6 alatt megkezdtdk ds a) epites"
megkezddsdtol szdmitott ot dven beliil az dpitmdny haszn6latbavdteli engJd 6ly vagy haszn6latbavdtei
tudomdsulvdteldre alkalmass6 v6iik,
Az engeddiy meghosszabbit6s6ra vonatkoz6 eloir6sok: az epitdsigyi ds dpitdsfeliigyeleti hat6srlgi
elj6r6sokr6l ds ellenorzdsekrol, valamint az dpitdstigyi hat6s6gi ,ro[,iltut,irr6t,' sr6l6 

-3 
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8.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: EngR.) atapj6n:

,,J1' $ (I) a) szerint az dp{ttetri az dpitdsiigyi hatdsdgi enged,lly hatdtyanak tejdrta etcitt elciterjesztett
kdrelntdben a jogercis dpitdsi engeddty hatdtyitnak *ult orrZoubitdsdt kdrheti.
(2) Az engeddly hatalydnak meghosszabbitdsa iritii kdretemhez meldkelni kell az etj(*dsi iletek,
i g az gat ds i s z o I g al t at ds i dij b efi z e t d s d ne k i g az o I ds dt.
52' S @ bekezdds a) pontia, ds ctz Ql bekezdds szerinti esetben akkor hosszabbitja meg, ha az
engeddlyezett dpftesi tuvekenysegre vonatkoz6, az engeddly megadasakor hatdlyosjogszabdlyok
aa) nem vdltoztak nxeg, vag)
ab) megviiltoztak, de u iogszabdlyvdttozits az engeddlyezett tevdkenysdget nent drinti, vagy ha drinti,akkor-.a.jogszabdlyvdltozdsb6l eredri iriabb klovete'lmenltek * kivdie, ha azok tartalma dpftesie-lseddUpz kotott dpitdsi tevdkenyseget diint - az engecldty"fettetetekdnt elcifrva teljesithettik,
Q a ft) bekezdds b) pontia szerinti esetben akkor''i,s inlhorrrobbttja;ha-az-dpitdsi tev-akenysdgre
vonatkoz', az engeddly megaddsakor hatitlyos jogszabalyoll iddkarbnr"megvdltoztak, feltdve, ha
ba) qz engeddlyezett epitdsi tevdkenysdg - q bontds kh,dteldvel - tegatctbb"tartos,zerkizet kdsz, vagy ctzt
me ghalad6 dllapotb an van,

!U) * elkdsztilt dp[tmeny, dpttmenyrdsz, az elvdgzett dpitdsi tevdkenysdg szabdlyos, ds
bc) az engeddlyezdsi zaraddkkal elliitott epf/dszeti-mt[szaki doiumintdci6, valamint a kivitelezdsi
dokumentdci6 legfeljebb t[z dven beliil kdsziilt tls
b!) az engeddlyezett bontd,si tevdkenyseg vdgzdstlnek kdsziittsdgi foka meghaladja az 50 %-ot.(7) Az dpitdsilg,'i hat6sdg oz dpltesi en[eddty hatatydt mlrgt osrratlftia iktror is, ha az dpftdsi
tevdkenysdget az enqeddty hattityitn belat megkezcltdk, az dpftmdnyre, 1p{tmdnyrdszre, dpit,4si
tevdkenysdgre haszndlatbavdteli engecldly mdg nem adhat| vag)/ a haszndlatbiv1tel mdg nem vehet7
tudomdsul, de
a) a fennmaradd dpitdsi tevdkenys,lg dpftdsilgyi hatds(tgi engeddlyhez nem kotott - fi)ggetlenill att6l,
hogy a1 engeddly megaddsakor hatalyos apftasugyi iigsza\auik uogy katelezci t'aiiagi etrjlrdsok
megvdltoztak-e -,
b) a fennmarad6 dpftdsi . tevdkenysdg dpi_tdstigyi hatLsdgi engeddlyhez kotott, ds az engeddly
megaddsakor hatdlyos szabcllyok vagy katelezd iatdsdgi etatasot vd-ltozdsa az 1pftdstigyi niAsagi
engeddly tartalmdt nem tjrinti.
(8) Ha az dplttetti az dpit,isi engeddly hcrtitlydnak tneghosszabbitdsat nem ktirelntezte, vagy az engeddly
hatdlya iogszertien nem hosszctbbithatd meg, ds ci epftmdny haszndlatbavdtel megacldscira, illetve
haszndlatbavdtel tudomdsulvdteldre nem qlkaltnas, i Trrn rr,rodo - engeddlyhez kotott - dpitdsi
tevdkenysdgre ismdtelten epitdsi engeddlyt kell kdrni. A fennmarado munkdlatokra vonatkoz| ismdtelt
e nge dd lykd r e I me t a b enyili t as ako r hat ily o s j o gs z ab dlyo li al apj dn ke l I e lb tr dlni,,'
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1' Az lpittetot a hatarozat joger6re emelkeddsdr6l - a zdradekolttervek ETDR rendszeren keresztul
tciftdn6 megkiilddsdvel - drtesitem. Az dpitteto dpitdsi tevdkenysdget csak a jogeros ds vdgrehajthat6d'fitdsi engeddly ds ahhoz tarl,ozo- engeddiyezdsi zdrad,el<i<al elleto;t-' epiteszeti- miiszaki
dokumentdcio alaplin, az engeddly hatiiyinak lcl6tartama aIatt, tovilbbft u ,ui6t felelossdgdre dsveszdlydre v6gezhet.

?' !. )oe?,.voslatra nyitva 6116 id6 alatt az engeddiyez es tttrgydt kepez| dokument6c i6ba, azE.pitdsiigyi hat6srigi engeddlyezdsi eljdrrist T6mogJ6 elektronikusbokument6"i6; R;;;;;;; 6ibR;
Ih}q:1/etdr'gov'hu) feliiletdn az igyfel kdrelmdie, az ntDR i.igyazonosf t6 sz6min biztosithat6 a
oeteKtntes"

3' Az dpitdsiigyi h.atgsagi engeddly nem mentesiti az epittetot az egyebjogszab6lyokban ei6irt
engedd lyek, hozzdi 6rul6s ok vagy ny ilatkozatok me gszerzd i d nek ko te I eiJts d g. ito t.

4' A? engeddlyt az epittetS jogut6dja is felhaszn6lhatja, kcjteles azonban a jogut6dl6st - annak
megfelelo okiratban tcjrtdn6 igazolisamellett -az dpitdsiigyi hat6s6g nak - azepites megkezddsdnek,
vagy folytat6s6nak megkezddse elott - ir6sban el6zetesen 6Li"tent.ni

5' Az elektronikus dpitdsi napl6 haszn6lata kotelez6, az dpftdsi munka csak ennek megnyit6s6val
kezdhet6 meg" Az e-napl6 alkalmaz6st ugyfdlkapun keresztiil az e-epites.hu webolda116l lehet eidmi.

6.' Az tLltallnos dpitmdnyek kordben, ha az epitteto nem az dpitdsi tevdkenysdggel drintett telek,dpftmdny vagy dpitmdnyrd,sz tulajdonosa, az dpitdsi munkatertilet fovrillalkoz6 kivitelez,6 rdszeretortdn6, 
'tadasat 

a telek, dpitmdny, epitmdnyldsz tuiajdonosiinak kijlon 
"vi-r"*";.,f;"il11tudom6sul vennie 4,s azt az epitesi napl6hozcsatolnia.

7. Az epitesi engeddlytol eltdrni, az EngR. 22. $-banfoglaltak szerint lehet.
,:22"5 (D A (2) bekezddsben.fogtaltakkivdretdveliogirris ds vdgrehajthat7 riptt1si engeddtytril ds a
(ozzd tartozd engeddlyezdsi zdracldkkal ellittott dpliszeti milszikr ,lok meridci6ban foglattaktot akivitelezds sordn eltdrni csak az dpftdstigyi hat\sdg irjabb elcizetes enged\lydvel, modositott dpftdsi
engeddllyel lehet,

8. Az engeddly polg6ri jogi igdnyt nem dcjnt el.

9' A ldtrehozott ep{tmeny csak haszniiatbavdteli engeddly megsze rzesetkovet6en haszn1Ihato.

10' A munka befejezdsdt kdvetoen, az ingatlanrol az dpittetonek ds a kivitelezlnek a bont6si
tevdkenysdg sor6n keletkezett hulladdkot ds dpitdsi segddeszkozoket el kell sz1Ilitania, a k6rny ezetet
ds a terep felszindt az eredeti, illetve engedelyezett 6llapot6ban kell 1tadnia,a kornyezetben okozott
k6rokat meg kell sziintetnie.

rl' Az dpftmdnybe dpitdsi termdket, berendezdst, szerl<ezetet bedpiteni csak annak megfelel6sdg-
igazol6sa mellett lehet.

12t Az dpftoipari kivitelezdsi tevdkenysdg megkezddsdhez az epitoipar.i kivitelezdsi tevdkenysdgr6l
sz6l6 kormrinyrendeletben el6irtak szerint szuksdges kivitelezesi dokumentiici6 kdszitese.
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13' Az dpit6ipari kivitelezdsi tevdkenysdgr6l sz616 korm6nyrendeletben meghat1rozottak szerintdpittetoi fedezetkezeio kdzrernr-ikdddse a kozbeszerzdsi tdrvd ny hatdlya al6 nem tartoz6, d,e akdzbeszerzdsi tv' szerinti, kozossdgi ertdkhat6rt eldr6 vagy azt meghalad6 drtdkti dpit6iparlkivitelezdsi evdkenysdg esetdn koteleio.

14' Ha az dpit''si munka vdgzdse sor6n termdszeti dr1dk, 4,pitdszeti vagy rdgeszeti emldk, illet6legdpitmdnnyel kapcsolatos kdpzomrivdszeti alkot6s keriil elo, a kivitelei6 koieles azt az dpitdsiigyihat6srighoz, valamint mds hat6skcjrrel rendelkezo hat6s dghoz haladdktalanul bejelenteni, ds alelohelyet a har6s6gi intdzkeddsig drintetlenitl hagyni.

Elj6r6si sordn fehneriilt eljr{r6si kdltsdg nem mertilt fel, a kerelmezo illetdkrnentes, egydb elj6r6sikoltsdg nem meriilt fel.

A hatdtozat ellen, annak kozldsdt6l sz6mitott 15 napon beliil l(om6rom- Esztergom MegyeiKorm6nyhivatat Epitdsiigyi, Hat6sdgi, oktat6si ds Tc;rvdnvessdgi Feliigyeleti F6oszt6ly Epft6siigyioszt|ly (2800 Tatab|nya' Bdrdos L. u, 2.) szdmdra cimzett, azonban-Hivatalom n6I 2 peld,;nybanel6terjesztend6, 3 0. 000,- Ft il letdkl<dteles feliebbezdssel lehet dlni.

Az tigyfdl a fellebbezdsdt inclokolni koteles, a fellebbezdsnek a megtdmadott dontdssel tartalmilagosszefiigg6nek kell lennie, ds a fellebbezdsben csak a d6ntdsb6l kdzvetlentil ad6d6 jog- vagydrdeksdrelemre lehet hivatkozni.

II..{DOKOT,AS
Tu_tjgn Kiizs6g Onkorm{nyzata (Zg3l Tarj6n, Rdk6czi u. 39.) (tov6bbiakban: Epittet6) kdretm6re. atulajdondt kdpezd - a kdrelem melldkletekdnt
:yt?tt - Staubinger Jiinos (E3 tI_0203) 6ItaI kJrritett tervdokumentdcio alapjiln - megl6v<l

ugydben engeddlyezdsi eli6r6s indult

heiyszini szemldje sor6n meg6llapitotla, hogy a
nem kezd6dott meg, a dokument6ci6 ds miiszaki

A rendelkezdsemre 6116 nyilv6ntart6sokat, valamint a kdrelemben ds melldkleteib enl a mtiszakitervdokument6ci6ban foglaltakat megvizsgdlva az alihbiakat 1llapitottam meg:

ATarjdn' Rdk6czi u' 13.' 
.22 hrsz-rt irigatian aTatabinyar Jdrdsi Hivatal Foldhivatal i oszt1ty ingatlan-nyilv'ntaftilsa szerint ,'kivett intdzmdnyi teriiiet" rnriveldsi dgu l49rg m2 ter1iletri ingatlan, amelyEpittet6 rulaj don6t kdpezi.

A felel6s tewez6 staubinger J6nos (83- 1 1-0203) jogosultsrig a a tervezdsi munk6ra alkalmas,

A benyfjtott kdrelem feltilvizsgdlata sor6n megdllapitottam, hogy a Tarjan l(ozsdgi OnkormiinyzatKdpvisel6 testiilete tobbszor m6dosftott 312007. (rr. 12.) Jia^u dnkorm6nyzati rendeletdvelj6v6hagyott dpitdsi szabitlyzata ds szab6lyozilsi terve alapjan a #rgyi ingatlan telepildsszerkezeti tervszerinti ovezeti besoroliisa ,,teleptildskdzptnti vegyes,, ouir.f rvtl. 
--

A tervezett bedpitds a kdrnyezo, mdr megldvo szomszddos iskolasz6rnyakhoz illeszked6, kiaiakuit, aszabdly ozdsi terwel dsszhangban van.

ltlotl:ptitel' mag s dpitdsi engeddly
.r1rvatatomnal.

Az dpitdsiigyi hat6s6g 2016. jtilius l2_dn rorrdnr
kdrelemben szerepl6 munkdlatok elvdgzdse mdg

rft6stigyi ds 6r<iks6gvddelmi Oszt:ilv
2800 Tatabdnya, Bdrdos Llszlo u.2.

Tel: 341795-66 1 E-mail: epitesugy.tatabanya@komarom.gov.hu



"A Komdrom-Esztergom Megyei Kormirnyhivatal ratabdnyct!Jdrcisi Hivatal Epitdsi ds Oroksdgvidetmioszttily (2800 Tatobdnya, Birdos L. tt, 2.), mint engec{dlyeici hatdsdg megkere,sfe a Komdrom-EsztergomMegyei Katasztr6favddelmi Igazgcrt6sitg raitaniai Kataszi6faiaAnl*i Kirendeltsdgdt (2800Tatabdnya' szent Borbdta ilt toll, inint etioTotn; ttizvdctetmi szakhat|scigot szakhat1sdgi dydsfoglalitskiaddsa cdlidb6l' A megkeresd hatosdg dltal csatolt doktmentdcio atapiin a renclelkezri rdszbenfoglaltklkgfyel hozzajdrutram a tdrgyi 
"rgiAAry 

kiaddsdhoz.
Afelteteleket az atdbbi jogtrobdtyi iencle-lkezdsek alapjdn itllapttottam rueg;Ad'1' Az dpilletszerkezetek megfelelcisdgdnek.igorotiio o, ipftdsi engecldlyezdsi eljdrdsban nem kerijltigazoldsra' a haszndlatbavdteli elidrai sordn azonbcrn sztLsdges l_esz ,,az dpitesi termdk ep{tm4nybetortdnrj betervezdsdnek ds bedpitesdnek, ennek sordn a tetjesitmdny igazolitsiinak rtjszletesszabdlyair|l" szor6 27s/2013. (vilr6) I{orm, renderet arapjdn.
Ad'2' A telept'ildsen d'v a ldtesitmdnyben ct martaicaAa h,lzszakasz terriletdre meghcttdrozottvtzmennyisdget vtzvezetdlcrcjl vagy oltdv"fztdrol| medencdbril kell biztositani, az oltdvizet az eg)/esszakaszok haszndlatbavdteldvel igyideitileg kell biztosttani. Ezdrt az orsz il-ra. f-aiba, foglaltakteliesiildsdnek megdllapitdsa *rdeidbei a renilelkezri rdszbenfoglattak szerint dontattem.
layt ! s er.n a fenti j o gs z ab itly i r e nde lke z d s e k al apj dn h o z t am.
Szakhatosdgi tilldsfoglaldsom ,, a kozigazgatdsi hatdsitgi eljdrds ds szolgirltatds itltaldnosszabdly;aivfil" szol6 2004' dvi cxL. nrvZny b tovabbiakban: Ket.) 44. S e) bekezddsdn alapul.Hatctskoromet ,,az dnitdflq,ti ds dpitdsfeta.syluti int6sdg:;'etjdrasolo^it ds elienc;izeselcrcjl, valamint azdpitdsiigti hat,sagi szolgdltatdsrSl" iz6lo*stz.tzolz rn s.i Korm. rendelet 12. g 0 bekezddse ds 6.melldklete, ,,a tt[zvddelm.i. ha|sitgi feladatokat ella'to- Jirvezetelrrfll, a tizvddelmi blrsdgrol ds at[izvddelemmel foglatkoz,k kotele;d-dlet- ds balesetbiztosftdsir,l,, sz6t6 25g/201]. &n. 7.) Korm,rendelet 3' S Q) bekezddse, illetdkessdgemet ,,a katasztrdfavddelmi kirendeltsdgek illetdkessdgiterilletdrtil" sz6lo 43/2011' 6r. 30') BMiendelet 1. $-a, valantint Ltgyanezen rendelet l. melldkletehatdrozza meg.

Az ondllffellebbezds lehetcisdgdt a Ket. 44. s g bekezcldse atapjan zdrtam ki, ,,

Az eljdrds elinditds6nak napja: 2016. jfnius 30.
Az iigyintdzdsi hx6tid'o: 2I nap, melyet hat6s6gom figyelembe vdve a szakhat6siigi elj6r6si idot,betartott,
Az eljdrds elindit6srit,kovetoen.T.ghgloll ftige6 hatillyu dontdsemben a kdreiem bedrkezdsdretekintettel a ddntds meghozatal6,nakhi6rideiereiola.uug."rtrr 2g-et jeloltem meg hat6rnapkdnt.Mivel az eljdrdsban az 

'rdemi 
ddntdst mai nappal megioztam" a fiiggo hat1lyu dcjntdsem nem ldpetthatAlyba.

A kdrelmet Etv', az !",g1:igl:36g9t telepiildsrendezdsi ds dpitdsi kovetelmdnyekr6l szolo 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK), ilap.iilnbirdltam el.

5

lefr6sok a tervezett 6llapotot szakszertien ds megfeleloen mutaddk be, a helys zinrajz a valositgnakmegfelelo.

A fentiek alapjdn, a kdrelmet ds melldkleteit dtvizsg dlva-,. valamint a helyszini szemle alapj.nmeg'llapitdsra keriilt, hogy a tervezettmunka engeddlyeiJsdnek dpitdsiigyi ut aaityanincs,

Az eljindsba bevont szakhat6s6s indokldsa:

f pft6stigyi es 6,tiL*g"Odetmi Osztdlv
2800 Tatab6nya. Biir.dos LAszlo u.2.

TeI: 34/195-66 I E-mail: epitesugy,tatabanya@komar.om,gov.hu



Hatdrozatom a kdzigazgatdsi hatosdgi eljaras ds szolgiiltatas altalanos szabdlyairol szolo 2004. dvi

CXL. tdrvdny (a tov6bbiakban: I{et,) 7l-74. $- 6n, alapul.

Az iigyf6li kor meg6llapitis6n6l a Ket. 15. $-ban eloirtakat:

Al iiyp az a teimdszetes vagy jogi szemdly, tov(tbbd iogi szemdlyisdggel nent rendelkezd szervezet'

akineijogdt vag,t jogos drdekdt az ugy drinti, akit hat6sdgi ellenrirzds ald vontak, illetve akire ndzve a

hatosdgi nyilvdntartds adatot tartalmaz.

@ TOlvdiy vagy kormdnyrendelet meghatarozott iigyfajtdban megallctpithatia azon szemdlyek k\ril,
'oLik 

o, 1t1' bekizddsben foglaltalc vizsgdlata ndlk)t iigyfetnek mincisillnek. Az (l) bekezd,lsben foglahak
vizsgdlata ndtki)l ttgyjafien min6st)l jogszabitly rendelkezdse esetdn az abban rueghatdrozott

hatistertileten t6vci-'ingatlan tttlajdon.osa ds az, akinek az ingatlanra vonatkozo jogdt az

ingatlannyilv dntartasb a b ei e gy ezt 6k.

gj ,az i.igyfdl jogai megtttitii az tigy etbirdtitsabcm hat1,stigkdnt vagy szakhat1sdgkdnt rdszt nem vevd

szervet is, antelynekfeladaftAril az iigy drinti'
(5) Meghatdrozott tigyekben jogszabdly i.igyfdli jogostLltsitgokat, illetve iigyfdli iogdlldst biztos[that

azoknak a civil szervizetelcytek, amelyelcnek a nyilvdntartasba vett tevdkenysdge valcunely alapvetri iog
vddelmdre vagy valamilyen kozdrdek drvdnyre iuttatdsdra iritnyul.
(Sa) A hatosigi eljcirdsban azokct a civil szervezeteket, cmelyeknek a nyilvdntctrtasba vett tevikenysdge

vaiamely atapvetri jog vdctelmdre vagy valamilyen kOzdrdek drvdnyre iuttatd.sara irdnyul, az elidrds

sor(tn megilleti a nyilatkozattdteti jog. A nyilatkozat az elidro hatosltgot nem koti,

(6) Az ttiarat me'gindftdsdr6l szabdlyszeruen drtesltett ugfdl iiglfdli jogainak gyakorldsdt torudny
'oirho, 

afeltdtethez katheti, hogy az ilgfdt az elsdfok[t eljdrctsban nyilatkozatot tesz vagy kdrelmet nyllt
be. I nyilatkozat, illeNe a kdrelem tartalmi kovetelmd.nyeit a tdrvdny vagy a felhatalmazdsa alapidn

ki ado tt korm anyr ende I et me ghat dr o z hati a.

azE.\r.53/C. $ (7) bekezddsdben eloirtakat:
Az eljdrds *ig:irditdtorol szabdlyszer{len drtesitett iigyfdl iigyfdli iogait akkor gyakorolhatia, ha az

Ag,tfdl az elsri folcu eljdrcisban nyilatkozatot tett vagy kdrelntet nyiitoU be.

ds az Eng.R. 4. $-ban el6irtakat:
(t) Az dpitdsttgyi hatosdg engeddlyezdsi ds tadorndstLlvdteli eljdrasdban, az |pitdsfeltigyeleti hatdsitg
'epttdsreiit1trnli 

at a boitcisi-tev,lkenysdg megkezd,lsdnek tudomasulv'lteli elicirasaban lriilon vizsgdlat

iArcat t)g,,felnek minrjst)l az dpittetci ds az dpltdsi tevdkenysdggel drintett telek - az or,szdgos

rctepatdsindeztisi es dpitdsi kavitelmdnyelvril szolo konndnyrendelet szerinti mezcigazdasdgi birtoktest

,tridn az ahhoz tartoz6 valamennyi telek, dpftntdny, epltmdnyrdsz tulcg'donosa.

(2) Az (I) bekezcl,isben foglahakon tdLlmenrjen az dpitdsiig,ti ds az dpitdsfelilgyeleti hat1sdgi
'e[idrcisokb'an 

minden esitbin vizsgdlni kelt az iigtfdli jogcilldsdt annak, akinek az dpitdsi

tivdkenys6ggel drintett telelcre, dpitminyre vonatkoz| jogdt az ingatlan-nyilvcintartasba beiegyeztdk.

(3) A izakhit6sdgok dtliisfogtafdsuk tartaltna erejdig ilgyfdli kart, hatdsteriiletet allaptthatnak meg a

j o gsz ab dlyokb an fo glalt ak sz erint."1+j 
winci elenirdikti iigtfdl az eljarasban, ha az eptttetri benyujtotta az iigltben drintett osszes

'iigyfelnek 
a kdrelmezett ipitesi tevtikenysdg vdgzdsdhez tortdnti, az dpftdszeti-mtiszaki dokttmentdci6

ismeretdben tatt ds a, abian foglaltakkal egyetdrtdst tartalmazo teljes bizonyftf ereiui maganokiratbct

fo glalt nyi I atko z at dt."6j 
Az ipitett k;rnyezet alakltdstrol ds vdcleltndrril szol6 1997, dvi LXXWL torvdny (a tovdbbiakban"

An; SitC. S (7) bekezddse alkalmazdsa sordn nyilatkozatnak kell tekinteni a tdnyirllds tisztdzdsdra

felhaszndlhitd tdnyeltril, bizonyftdkokrol nyilitott ismereteket, vagy a tanuvallomassal, a szakdrtrii
"vdlemdnnyel, 

a he[yszlni szentldn vagl az ellenrirztis sordn tett megallapftdssal kapcsolatos dszrevdtelt.
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- vettem figyelembe.

Iltg/l eljrir6sba iigyfdikdnt a I(E-06D/EP11304-212016 (07.05.) szlmluftjggd hat1Iynhaftrozatommal akdrelmez6t ds egyben atdrgyi ingatlannal rendelkeznijogosultat, valamint a tervezo,meghataima zotrat
vontam be, akiket ahatdrozatban az eljirirs meginditdsdr6l szabdlyszen-ien drtesitettem.
Az drtesitettol az eljf+rds sor6n dszrevdtel nem drkezett.

Kdreimez6 az illetdkelcrcil szolo 1990. dvi XCIII. torvdny (Itv.) alapj6n sz6mitott45.000 Ft illetdket
illetdkbdlyegben ler6tta. Egydb elj6rdsi koltsdg nem meriilt fel, igy azzal kapcsolatban nem
rendelkeztem.

Afellebbezdsi lehetosdget a Ket. 98. $ (l)-(4) bekezddsei, vaiamint a 99. g (l) bekezddse alapj6n adtam

A -fellebbezds 
indokol6si kdtelezettsdgdr6l az Etv. 531c. $ (12) bekezdese, elmarad6sdnakjogJ<dvetkezmdnyerll a i(et' 102. $ (3) belezclds d) pontja alapjdnuatu* t1jekozta$ast.

A fellebbezdsi illetdk mdrtdkdt az illetdkelvat szdta' rcio. evi xcttt. tdrvdny (Irv.) alapj6n 6llapitottam
meg.

Hat6s6gom hatdskordt ds illetdkes segdt az-dqit(sagyi ds az dpitdsfeliigyeleti hatosdgok kijetotdsdrril dsn{lkoddsi feltdteleirril szolo 34312006. (XIL i:.1 r<L-. rendeiet 1. $ (i) bekezddse (itapitja meg,

A kiadmdnyoztsi jog a Kom6rom-Esztergom Megyei I(onn6nyhivatal korm lnymegbizotlj;nak akiadmdnyozds rendidrdt szolo 612016 (III.1.) sz6rnfr uiasit6s6nak 4. szhmunigg.tJken alapul.

Tatabfnya, 2016" jrilius 18.

Dr. Fodor J6nos hivatalvezeto nevdben ds mesbiz6s6b6l:

Benis Erika
osztLlyvezet6
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