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HIRDETMÉNY

Szabó Kálmán (1188 Budapest,  Címer  utca  24/b.),  mint építtető kérelmére a Budapest, XVIII. kerület
Nagybánya utca 3.  szám, 147060  helyrajzi számú ingatlanon  új fagyizó épület  építésének  ügyében a
2018. 07. 11. napján kelt, 23/650-9/2018. számú határozatommal értesítettem az építtetőt, és az építéssel
érintett ingatlannal rendelkezni jogosultjait.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi  ingatlan egy részével rendelkezni jogosult Márkus István elhunyt, ezért
hirdetményi úton történő értesítés szükséges.

Az eljárással felmerülő kérdésével telefonon, ügyfélfogadási időben személyesen – a Budapest, XVIII. ker.
Üllői út 400. szám alatti 321. irodában – felkeresni szíveskedjen.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 1330 – 1800 óráig

Szerda: 800 – 1700  óráig

Péntek: 800 – 1200 óráig.

Az általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény (továbbiakban:  Ákr.)  88.  §
alapján a 23/650-9/2018. számú döntés hirdetmény útján közlöm.
„88. § [A hirdetményi közlés]
(1) A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredményte-
lennek mutatkozik, 
(2) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött,
ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.
(3) A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.
85.§ (5) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja
b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.”



A döntés ellen, annak közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.  A jogorvoslati kérelem
előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja 

 postai úton hatóságom címére feladva,

 papír  alapon  hatóságom  ügyfélszolgálatán,  integrált  ügyfélszolgálaton  vagy  Építésügyi
Szolgáltatási Ponton,

 amennyiben jelen döntés  számára elektronikusan került  kézbesítésre,  úgy elektronikus úton az
építésügyi  hatósági  engedélyezési  eljárást  támogató  elektronikus  dokumentációs  rendszeren  (a
továbbiakban ÉTDR) keresztül.

A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály -1012. Budapest I. ker. Logodi utca 38-40. szám -kell címezni, de
hatóságomnak kell benyújtani.
Az  ügyfél  a  fellebbezését  indokolni  köteles,  a  fellebbezésnek  a  megtámadott  döntéssel  tartalmilag
összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
lehet hivatkozni. 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. Az illetéket a Budapest
XVIII.  ker.  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  (1184 Budapest  Üllői  út  400.  szám) 10918001-
00000002-39950996 számú számlájára kell megfizetni.
A jogorvoslati  kérelem előterjesztésére  nyitva  álló  idő  alatt  az  ügyfél  az  engedélyezés  tárgyát  képező

építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg. 

Budapest, 2018. 07. 12.

      dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:

 

     Mrekvicskáné Németh Aranka 
                         építéshatósági csoportvezető

Kifüggesztés kezdő napja: 2018. július hó ...... nap

Kifüggesztés utolsó napja: 2018. július hó ...... nap
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