Csornai Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Hatósági Osztály
Hatósági Csoport
9301. Csorna, Szent István tér 22.
Tel.: (96) 590-153; FAX: (96) 261-680.
Ügyiratszám: 4251-12/2013/1.
Ügyintéző: Kerekes L.
ÉTDR ügyazonosító: 201300054399

Tárgy: Jankovits és Társa Kft. ( címe: 9065,
Tárnokréti, Fő u. 46. ) építési engedélyezési
ügyében értesítés az eljárás megindításáról
HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 29. § (7) bekezdése alapján Csorna Város Jegyzője mint elsőfokú építésügyi hatóság értesítem
- azokat a természetes vagy jogi személyeket, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteket, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, különösen
 a hatásterületen levő ingatlanok tulajdonosait valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jogszerű használóit,
 a törvény által meghatározott Társadalmi szervezeteket és Érdekvédelmi szervezeteket
, hogy hivatalomnál Jankovits és Társa Kft. ( címe: 9065, Tárnokréti, Fő u. 46. )
kérelmére a következő építési hatósági engedélyezési eljárás indult:

építtető

az ügy tárgya: a Tárnokréti, Fő u. 12. szám alatti 57. hrsz.-ú ingatlanon lévő istállóépület
felújításának, átalakításának, a pálinkafőző működéséhez kapcsolódó kiegészítő helyiségek
kialakításának építési engedélyezése
Az indult eljárással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Az ügy (kérelem) iktatási száma: 2451/2013/1.
Az ügyintéző neve: Kerekes László
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. 26. iroda
Az ügyintézési határidő: mivel a kérelem hiányos és az eljárásba szakhatóságot is be kell vonni, ezért
az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított tizenöt nap
Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- szakhatóság eljárásának időtartama,
- eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a bizonyítékok ismertetésének időtartama a Ket. 70. § (12) bekezdése alapján,
- a hatóság működését egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan
esemény időtartama,
- a kérelem, döntés vagy egyéb irat fordításához szükséges idő,
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az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama.

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, az alábbi ügyfélfogadási időben:
Hétfő, Péntek 8.00 – 12.00 óráig, Szerda: 8.00-12.00, 12.30.- 16.00 óráig
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.
Tájékoztatom, hogy a Ket. 28/A. § (1) bekezdése alapján az ügyfél és a hatóság közötti
kapcsolattartás formái a következők, amennyiben az adott kapcsolattartási mód jogszabályi feltételei
fennállnak:
- írásban (postai úton telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott
útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton )
- szóban (személyesen).
A hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetősége: www.csorna.hu
Az ügyben az érdemi döntés meghozatala előtt helyszíni szemlét tartunk amennyiben azon részt
kíván venni azt hivatalom felé a fenti kapcsolattartási módok szerint jelezze!
Csorna, 2013. július 11.
Dr. Horváth Etelka jegyző nevében és megbízásából:

ph.
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