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Tárgy:

Mosonmagyaróvár, Határőr utca 8-10. sz.
5101/1 hrsz
iskolaközpont
építés engedélyezési eljárása
Döntésről szóló közlemény közhírré tétele

Közhírré tétel
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala (9200
Mosonmagyaróvár, Fő utca 11., a továbbiakban: Hivatal), első fokú építésfelügyeleti hatósági
hatáskörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló az 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban EljR.) 10. § (4) bekezdés h) pontja, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése alapján, közhírré tétel útján közli a
Mosonmagyaróvár,
5105 hrsz.-ú
Mosonmagyaróvár, Ipartelep 116. sz. alatti
5104/1 hrsz.-ú
Mosonmagyaróvár, Határőr utca 12. sz. alatti 5105 hrsz.-ú
ingatlanok tulajdonosaival, valamint
a tárgyi ingatlan hatásterületén működő társadalmi szervezetekkel
mint ügyfelekkel, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a mosonmagyaróvári 5101/1 hrsz. alatt
nyilvántartott, természetben Mosonmagyaróváron, Határőr utca 8-10. szám alatt található ingatlanon
iskolaközpont építésével összefüggésben indult építési engedélyezési eljárás ügyében a Hivatal GY04D/EPH/814-4/2019. ügyiratszámon függő hatályú határozatot hozott az alábbi tartalommal:
Amennyiben a Hivatal a kérelem beérkezését követő 25 nap elteltével, jelen eljárásban 2019.
június 29. napjáig nem hoz érdemi döntést (az építési engedélyt nem adja ki, az arra irányuló
kérelmet nem utasítja el), illetve az eljárást nem szünteti meg,
1./ a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti, így a kérelem szerinti épület kivitelezhető a
függő hatályú döntés véglegessé válását követően a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartásával.
2./ intézkedik a kérelmező ügyfél részére – arra tekintettel, hogy a jelen eljárásért nem kellett illetéket
fizetni - 10.000,- forint megfizetése iránt.
3./ a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, azt a hatóság viseli, ennek
megfelelően intézkedik az eljárásért megfizetett egyéb illeték/díj visszatérítéséről.
Építésügyi Osztály
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. - Telefon: +36 (96) 795-173, Fax: +36 (96) 795-145
E-mail: epites.mosonmagyarovar@gyor.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A döntést az ügyfelek, vagy képviselőjük a Hivatalnál ügyfélfogadási időben megtekinthetik (9200
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., ügyfélfogadási idő: hétfő, csütörtök: 0900 - 1500, szerda: 1200 - 1500 , kedd,
péntek: 0800 - 1100 ).
A közlemény a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint a www.kormányhivatal.hu honlapon
közzétételre került:
2019. június 13.
napján.
A közlemény levételére
2019. június 29.
napján kerül sor.
Mosonmagyaróvár, 2019. június 12.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Vadász Péter sk.
építésügyi szakügyintéző
Kiadmány hiteléül:
Kiadó

