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HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 88. § (1)
c) pontja, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, vala-
mint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Eng.R.)10. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Gran Niksza Szolgáltató Kft. (1081 Budapest, Rá-
kóczi út 75.) kérelmező (továbbiakban: Építtető) meghatalmazottja általi kérelmére indult,  a tulaj-
donát képező 2500 Esztergom, Erzsébet királyné utca 37. szám és 18737/3 hrsz. alatti ingatlanon
„Társasház” épület építési engedély módosítása ügyével kapcsolatosan, az eljárás megindításáról
szóló „ÉRTESÍTÉST”  hirdetményi úton közlöm, az alábbiak szerint:

Kifüggesztés napja és időtartalma: 2020.07.09.  –a  döntés  meghozataláig-  legkésőbb  2020.
augusztus 6.

Eljáró hatóság megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 1. 
(2500 Esztergom, Bottyán János u. 3.)

Az ügy ÉTDR iktatási száma: KE/ETDR-027/1060/2020

Az ügy tárgya: Gran Niksza Szolgáltató Kft. (1081 Budapest, Rákóczi út
75.)  Építtető  kérelmére,  a  2500  Esztergom,  Erzsébet
királyné utca 37. szám és 18737/3 hrsz. alatti ingatlanra –
„Társasház”  épület  építésére  kiadott-,  KE-01/EP/00364-
17/2018. ügyiratszámú, 2018. december 12.-én kelt  építési
engedély módosításának engedélyezési eljárása

Az Eng.R. 10. § (3) és (4) bekezdés h) pontja szerint: 

„(3) Az eljáró hatóság - a 11. § (2) bekezdés kivételével - az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal
az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról
az építtetőt és a már ismert ügyfelet.”
„(4) h) A (3) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza a tájékoztatást arról, hogy ha több mint ötven
ügyfél érintett az eljárásban, az építésügyi hatóság az Ákr.-ben foglalt feltételeknek megfelelően
döntését hirdetmény útján közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi”
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Az  Ákr.)  88.  §  (3)  bekezdése  szerint  ”A  hirdetményt  a  hatóság  hirdetőtábláján,  valamint  a
honlapján helyezi el.” 

Tájékoztatás:

Hatóságom a  fent  ismertetett  ügyben,  az eljárás  megindításáról  értesítést  adott  ki  a  KE/ETDR-
027/1060-2/2020 iktatószámon, 2020. július 09-én az ügyben érintettek számára, mely

-  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály
Építésügyi  és  Építésfelügyeleti  Osztály  1.  -  2500  Esztergom,  Bottyán  J.  u.  3.  szám,  4.  számú
irodában megtekinthető-, vagy

- az Ákr. 33. §-a és az elektronikus ügyintézés  és a bizalmi  szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény  23.§-a szerint biztosítható betekintés.

Valamint az Ákr. 34.§ szerint:
(1) Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.
(2) Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le
valamely  védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,  amely  megismerésének  törvényben
meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot -
megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított
jogai gyakorlásában.
(3) A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja - az eljárás befejezését követően is -,
vagy azt végzésben elutasítja.

A kiadmányozási jogom a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának
a  Komárom-Esztergom  Megyei  Kormányhivatal  kiadmányozási  rendjéről  szóló  9/KMB/2020.
(IV.01.) számú utasításán alapul.

Esztergom, 2020. július 09.

Dr. Kancz Csaba Kormánymegbízott nevében és megbízásából

Kovácsné Németh Andrea 
osztályvezető

-
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