Csornai Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Hatósági Osztály
Hatósági Csoport
9301. Csorna, Szent István tér 22.
Tel.: (96) 590-153; FAX: (96) 261-680.
Ügyiratszám: 265-5/2015/1.
Ügyintéző: Kerekes László
ÉTDR ügyazonosító: 201300101172

Tárgy: Annus Péter Győrsövényház, Petőfi S. u. 95. szám
alatti lakos építési engedélyezési ügye

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján Csorna Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi
hatóság értesítem
- azokat az érintett természetes vagy jogi személyeket, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek (amelynek) jogát, vagy jogos érdekét az ügy érinti, különösen
 a hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint azokat, akiknek jogát az ilyen
ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték
 a törvény által meghatározott Társadalmi szervezeteket és Érdekvédelmi szervezeteket
hogy Annus Péter Győrsövényház, Petőfi S. u. 95. szám alatti lakos építtetőnek Tárnokréti
külterület, 010/16 hrsz.-ú ingatlanon ( erdei közjóléti létesítményt ) kilátó építésének építési
engedélyezése ügyében Csorna Város Jegyzője építésügyi hatósági jogkörében döntést hozott,
mely a hatóságnál megtekinthető. (építési engedélyt adott)
Az ügyiratot/engedélyezés tárgyát dokumentáló építészeti-műszaki dokumentációt megtekinteni az
ÉTDR felületén ÉTDR ügy-azonosítószám alapján, vagy a Csornai Polgármesteri Hivatal,
Önkormányzati és Hatósági Osztály, Hatósági Csoport 9300, Csorna, Szent István tér 22. szám alatti
26. iroda hivatali helyiségében lehet, ügyfélfogadási időben.
Ez a jog a törvényes, vagy írásban meghatalmazott képviselőjét is megilleti. Az iratokból másolatot,
kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet.
Az ügyiratba való betekintési igényét és időpontját kérem előzetesen egyeztetni szíveskedjen.
Ügyfél kérheti a döntés közlésével egyidejűleg az elektronikus levélben történő tájékoztatást - a zárt
adatokat tartalmazó végzés kivételével - a vele nem közlendő végzések, valamint, a vele postai vagy
hirdetményi úton közlendő döntések szövegéről.
Az első fokú döntést hozó hatóság az ügyfél erre irányuló kérelme esetén a fellebbezés és az iratok
felterjesztését követően tájékoztatja a nem fellebbező ügyfelet arról, hogy a döntés fellebbezés
benyújtása folytán nem vált jogerőssé.
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A döntés ellen fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet az első fokú
hatóságnál előterjeszteni, de a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz címezni. A
fellebbezést 30.000.-Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni. A fellebbezés benyújtása elektronikus úton
nem lehetséges.
(Hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell
közöltnek tekinteni.)
- eljáró hatóság: Csorna Város Jegyzője mint első fokú építésügyi hatóság
- az ügy / kérelem / iktatási száma: 265-4/2015/1.
- az ügyintéző neve: Kerekes László (építésügyi ügyintéző)
elérhetősége: telefon: 96-590-153, fax: 96-261-680,
cím: Csornai Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati és Hatósági Osztály, Hatósági Csoport, 9300
Csorna, Szent István tér 22. II. emelet 26. sz. iroda
- ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 8-12 óráig, szerda 13-16 óráig
Az ügyiratba való betekintés időpontját kérjük szíveskedjék telefonon előre egyeztetni.
A hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetősége: www.csorna.hu
Csorna, 2015. február 23.

ph.

Hirdetmény kihelyezésének napja: 2015. február 24.
Levételének napja: 2015. március 12.

Kerekes László sk.
ügyintéző

