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Epítési engedélyezési eljrárrás (kiemelt)

ÉpírnsI ENGEDÉLy

HATÁnoZAT
Rendelkezések

Kiskunhalas Város Önkormányzata (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) építteű részére, az engedéíyezesi
záradéWal ellátott, jelen határozat mellékletét képező építészetimríszaki dokumentáciő alapján, valamint
ezpnhatátozat fehételei szerint a Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.hsz és 4652 hrsz alattitelken

MEGLEvő MúzEuM npür,nr ÁralarÍrÁsÁna ns nóvírnsnRE
AZ ENGEDnr,yr MEGADOM.

1. Az engedélyezett építési tevékenységgel létrehozott épírnény rendehetésszerű és biztonságos
tasnálatához sztikséges járulékos építmények, úrymint személygépjármú parkoló helye(
kerékpártároló elkésáése a hasmálatbavételi engedély kiaűsának fehétele,

2. A kivitelezes során építtető köteles betartani az eljárásban érdekeh és köneműködő szakhatóságok
e|őírásatt, azaz:
A Bfus-Kbkun Megpi Katasztrófavédelmi [gazgatőság Kbkunhalasi Katasárófavédelmi
Kirendeltségének35360lll22-1l2015. ált. sámú szakhatósági állásfoglalásában előírtakat :

1. A kivitelezes során beépí|ett azon építési termékeh építményszerkezetek megfelelőségét, melyekkel
szemben trizvédelrni jogsnbáIy tuzvédehni követelrnényt határoz meg, ígaznlni kell az épi|et
hasmálatbavételi engedéíyezest e [árása során.

2. Atewezptt épület és a környezetében lévő szelmszedos épületek köótt atíjáávolságmértékét a rontó és
javttő tényeznk firyelembevételével 6,3 méterben határozom meg,

3. A ter:tezett bővílmény épületrész területén legalább szintenként ery darab, 30 m hosszú ala]r:tartő
tömlővel szerelt kivitelű, fali túzcsapot kell létesíteni, me§,ek helyét az épttészeti_muszaki
dokumentáció tűzvédelrni műszaki leírása rajzi munkarészenek alaprajzaín fehtintetett helyeken
határozom meg.

§L§KTR{}ltllKus*n glTxles*rvx
zÁxaoÉxór_va" - Érrrrl

§LEKTRONIKu§AH }lITEL*§ÍTVE
zÁnapÉxolvA * ÉT§x.
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rOrÉ§eSoegü§,i szakkérdés tekintetében:
a. Az épiilet átalakitása, bővítése során biztosír|ani kell a helyiségek rendehetésének megfelelő

szellőzesl, fritési, természetes és mesterséges megvilagítási lehetőséget,

Ele lrniszerlánc -biáo ns ági s zakkérdé s tekintetében:
b. A vendéghtó - ipari termékek előáI\ttásának és forgalomba hozataÁnak élelrniszerbiáonsági

fehételeiről smlő 62120ll, (VI.30.) VM, rendelet 10.§ - ban előí,rtaknak megfelelően: ,g{zon
létesítményekben, amelyekben a 852l2004lEK rendelet szerint illemhelyet kell biaosítani, c
személwet részére kézmosóval ellátott, a vendégek részére fenntartott illemheíytől elkülönített
illemhelvet, vaw illemhelv - haszndlati lehetőséqet kell biztosítani,

Öröksé gvédehni szakkérdés tekintetében:
c. A beruháással érintett területen a régészetl leletek megóvása végett a kivitelezesi munkák

ütemezesét a rcgészeti szakmunkák kivitelezesére jogosuh területileg illetékes Thorma János
Múzeummal (6400 Kisk,unhalas, Köztársaság u. 2.) előzetesen eryeáetni kell.

d. A beruhááshoz kapcsolódó ftldmunkák kivitelezese előtt az épületbővítésse], valamint további
foldmunkával érinteu felületeket (p1. közművek, geotermikus fiítés elemei stb.) a benl,Ázás
megkezdése előtt megelőzb fehárás keretében fel kell tárni.

Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatővá válásának napjától számttoít három évig hatályos,
kivéve, ha
a) a haályossága alatt az éptttető kezdeményezte a hosszabbiást és az épttési engedély hatáíyát az
építésüryi hatóság me ghosszabbította, va5-
b) az építésitevékenységet a hatályoss ága alatt (az építésinapló megnyitásával igazoltan) megkezdték és

az épttésí tevékenység megkezdésétől sámított öt éven belül az épílrnény haszrrálatbavételi engedély
megadására vagt hasmálatbavétel tudomásulvételére alka]rnassá válik.

Határozatommal szemben - a közléstőI (kézhewételétől) számftott 15 napon belül - a Bacs-Kiskun
Megyei Kormányhivatalnak (6000 Kecskemét, Szent István krt. l9la) cirruett, de hatóságomhoz
benyujtandó fellebbezessel lehet élni A fellebbezest elektronikus úton az építésüryi hatósági
engedélyezesi eljárást támogató elektronikus dokumentaciós rendszerben (továbbiakban : ETDR), papír
alapon hivatalomná\ az integráh ügrféIszolgálaton vagl az Epítésügyi Szolgáhatási Pontrrál lehet
előterjesáeni.
Ha a fellebbező fellebbeze,se benyujtásakor már rendelkezik az ETDR-ben elektronikus tárhellyel, akkor
fellebbezesében meg kell jelölnie, hog az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket
mellékeli fellebbezeséhez, továbbá hozzáférést kell biztosítania az első- és masodfokon eljáró
hatóságrrak a fe llebbeze s hez me lléke h dokumentumokhoz
A fellebbezes illetéke 30.000,-Ft, me}yet az eljárás megindítását megelőáen készpénzátlíalási megbíás
útján kell megfizetni a NIagtar Allamkincstar áítal vezetetí 10032000-01012107 sámú Eljárási
illetékbevéteh szátia javára, (Kész;,étwátutalosi megbízást hivatalom kérésre biztosít.)
A beflzetést a fellebbezes eloterjesáésével hatóságomnál hiteh érdemlően igazolni kell.
A fellebbezeshez mellékelni kell az eljárásban érdekeh és közreműködő szakhatóság(oka)t megilletó
igazgatásisznlgáhatási díj(ak) megfizetését igam|ő dokumentumo(ka)t (csekk vag átlíaás teljesítését
igazalő banktigazaás), A df(ak) mértékéről hatóságom kérésre tájékoáatástnyujt,
Fellebbezes esetén a fellebbezest és az üryben keletkezett iratokat - amennyibenhatározatomat nem
vonom vissza, nem váhoáatom meg, vag.| a fellebbezest érdemi vizsgáIat nélki.il nem utasítom el - a
fellebbezesi határidó leteltét követő 8 napon belül a fellebbezes elbfuáása céljából, az ETDR-ben a
Bács-Kiskun Meryei Kormányhivatalhoz továbbítom, s erről a fellebbeót - a kapcsobttaftás mődjára
vonatkoá re nde lkeze s ének me gfe le lően - érte s ítem.

Epíttető azeljárás soránte|jes személyes illetékmentességgel rendelkezik,
Azon ügy$l, aki az eljárás megindítrfuáról szabálysrerú érbsítést kapott, és az e|jáás során
nyilatkozatot nem tett vagy kérelmet nem nyú,jtott be, ügyféli jogait nem gyakorolhatja.

Megállapítottam, hogy az eljárás során 8.700,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége
keletkezett az üryfélnek, melyet azellárás akalmával megfrzetett,

5.

6.
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Mivel döntésemet az rányadő üryintézesi határidőn belül meghoztany íry illetéknek, igazgatási
szglgáhatási díjnak az ijgfél vaw a központi költségvetés reszere történő megfrzetéséről nem kellett
retíöelkemem_

Indokolás

Epfttető építési engedély iránti kérelemmel forduh hatóságom felé a rendelkeó részben leírt építési
tevékenység elvégásér e.

Megállapítottam, hogy a kérelem brtalnazza mindazokat a mellékleteket, melyeket az építésü5li és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokól és ellenőrzesekől, valamint az építésijgi hatósági smlgáhaíásrőI
szn\ő 3|212012. (X. 8.) Korm, rendelet (továbbiakban : Kódex) 17, §-a előír,

Mindezek áttekintését követően megállapítottam, hory a teryezatt építési tevékenység elvegzese során az
épített környezet a|aknásárőIés védelrnéről sáló 1997. éúL)O(WII. törvény (továbbiakban : Ew.; 36. § (1)
bekezdés ében foglah feltételek tele sülne k.
Az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása me$örtént, a telek rendezett, azazklala\alh, s az ingatlan-
nyfu ántartás ba beje ryeáék,

Kiskunhalas Város Képviselő-testiiletének Kiskunhalas Epítési Szabályzatáról (HESZ) és szabátyoási
tervének jóváhagyásáról sáló 812001, (IILl.) Ktr. sámú rendeletének (továbbiakban : HESZ; mellékletét
képező SzabáIyozasiTerv alapján az építéssel érintett építési telek KV,9907 jelű építési övezetbe sorolt, mely
övezetben a tervezeLt rendehetésú épíhnény elhelyeáetó, Az éptmény tervezetL bővítményének telepítése,
kjalakttása, atervezÉtí beépítés mértéke * beepítettség és építméry,rnagasság * atlESZ 15 §-ában foglatt
előírás oknak me gfe lel,

A tervezett épület, építrnény építése kielégíli a vonatkoá biáonsági, életvédelmi" kömyezetvédelrni,
műs zaki energetkai é s e ryéb s zakhatós á gi követelményeket.

A tervezeLi építési munka ellen építésü$,i, településrendezesi, szakhatósági, a tervező által késáett műszaki
leírás szerint közmú-üzemehetói szempontból, továbbá közegészségüryi, élelrniszerlánc-biáonsági és
örölaégvédelrni szak]<érdés tekintetében kifogás nem merüh fel.

Megállapítottam továbbá, hogy az építészeti-mriszaki dokumentáció készítője szerepel a Magrar Epttész
Kamara tewezői névjegyzekében, és jogosultsággal rendelkezik a hatóságomhoz benyújtott épttészeti-
műszaki dokumentáció késáésére.

Az engedély kiadását megelőóen 2015, március 72-én a tewezpLt épftési tevékenység he}yszínén és annak
környezetében megtartott helyszíni szemlén megállapítottam, hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-
műszaki dokumentáció tartalrna a ralóságrak megfelel, az érnteLí telken a tewezplt építési tevékenység
megvalósítható, s aZt még nem kezdték meg,

A határ ozatom rende lkeó ré szeben e lőírt fe héte lek et az aább ak indoko!ák :

ad.1. A Kódex 19. § (4) bekezdésének e) pontja szerinti, ahatározat rendelkeó részenek köteleó tartalmi
eleme.

ad.2. Aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáhatás általanos snbályatőI smlrő 2004. éü C)(L. törvény
(továbbiakban:Ket.) 72, § (1) bekezdés d) pontjának db) alpontja szerinti, ahalítrozat rendelkeó
részenek köt elező tartalri eleme.
A Ket. 44. § (1) bekezdése kimondja, hory törvény va$, kormányrendelet az iogrben érdemi
döntésre jogosuh hatóság számára előírhatja, hogr az ott meghaározott szakkérdésekben más
hatóság(továbbiakban : szakhatóság)köteleó ál/r;sfoglaását kell beszeremie.
A Kódex 12. § (1) bekezdése szerint az építésüryi hatóság 6, melléklet IL tábhzatában felsoroh első
és masodfoku eljárásában, az oít meStatáromtt fehételek fennállása esetén és az ott megjelöh
szakkérdésbeq az említett ábázat szerinti hatóságok szakhatóságként vesmek részt.
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A Bác§,.kbkrrn Megyei katmztrófavédelmi |gazgatőság kbkunhalasi katasárófavédelmi
'}fip.e*ldelbégének 3$60n122-tl2015. ált. sámú szakhatósági áltfofoglalrfuában fog|altakat az
atábbíak §ze rint indokolta:
<Kiskunhalas Város Önkormányzata üryfél kérelrnére induh építési engedélyezesi eljárásban a Bács-
Kiskun meryei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala Epítésüryi Osúáíya, mint engedéIyen
hatóság, 2015. április 9-én megkereste a Bács-Kiskun Meryei Katasúsőfavé&lrni Igazgatőság
Kiskunhalasi Katasztrőfavédelrni Kirendehséget, mint első foku trjzvédelmi szakhatóságot,
szakhatósági állásfoglalás kiaűsa cé||ábó1. A megkereséshez csatoh építészeti-mriszaki
dokumentációt tűzvéde]rni szempontból megvizsgálfuk, majd a rendelkeó részben rögzített
fehéte lekkel járulhrnk hozz á az építé s i e nge dé ly me gaűs ához,
A fehételeket az aábbí jogszabályi rendelkezesek alapján állapítotlam meg:
adl. A trfu elleni védekezesról, a mriszaki mentésről és a trízohóságrőIsnló módosított 1996. évi
)OOil. törvény 13. § (1) és (4) bekezdései:
,,Epítési terméket forgalomba hozni, forgalmami akkor lehet, ha az a 305/201 t /EU rendebt szerint

forgabmba hozható.Beépítéskor az építái termék teljesítményét az építési termék építnénybe történő
betervezésének es beépítésének, ennek során a tef esítrnény igazolásának részletes szabályairól szóló
j ogszabályban meghatarozott módon igazolni kell. "

,,A 305/201l/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet, amellyel szemben műszaki
előírás tűzállósági vagy űzvédelmi követelményt hataroz meg, csak úg,l épífuető be, ha az
építményszerkezet műszaki előírásban meghatározoft követelményeknek való megfelelősége, az
alábbi módok valamelyike szerint igmolt:
a) Mag",arországon vag/ az Európai unióban akkreditált vizsgdló lcboratórium által elvégzett
v iz s g á l ati j e l ent é s v agy a z e z a l apj án k i a dott ny il a ík o za t,

b) a vonatkozó EuroCode szabványok alapján elvégzett űmllósági vagl űzvédelmi méretezés, a
méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló építési napló bej eglzés, vag,l
c) szakértői intézet vag, akkreditált vizsgáIó laboratórium igamlasón alapuló építési napló
bejegzés,
d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőséget igazoló építési napló bejeg,lzés, amerlnyiban az
ép ítmény s zerke zet tűzvé de lmi te lj es ítményét a j o gszabály me gh atár ozza,
e) j ogszabályban meghatározott esetben az olt meghatározott szakéftő nyilaf,cozata. "

Az építési termék épílrnénybe történő betervezesének és beépítésénelg ennek során a blesftmény
igazoásának részletes szabáíyarő| sn\ő 27512013. (VII. 16,) Korm. rendelet 5. § (l) bekezdése
értelrnében:

"Az építési termék - a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével - az építménybe akkor építhető
be, ha termék telj esítményét
a) a harmonizált szabvarly által, vagl európai műszaki értékeléssel szabáIyozott termékek esetében a
305/20 ] 1/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően,vagl
b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekedés szerinti
te lj e s ítménynyilatkozat i gazolj a. "

ad.2. A módosított Z8120IL (IX,6,) BM rendelet (Onágos Tűzvédelrni SzabáIyzat, továbbiakban:
OTSZ) ötödik rész )O(VII. fejezet 775, círn 463. § (3) bekezdése alapján a rendelkeó részben
szereplő űztávolság meghatározásánál rontó tényezóként: a űzterhelést; javító tényezőként a
beépített tűzvédelrni berendezes meglétét, kialakításának módját, korszerriségét; a tílzyeszelyességi
osztá|yba sorolást; az oftővu ellátottságot (kü]ső, belső); va]amint a t1,1zje|zes módját vettem
firyelembe.
ad.3. Az OTSZ ötödik rész )C(VI. fejezet 167. cim M4, § (4), 445. § (5) bekezdései alapján
határoztammeg a fali tűzcsapoka vonatkoó trjzvédelrni előírásokat, metyek:

,,A fali tűzcsapok számát és helyét az illetékes L fokú tűzvédelmi hatóság, a (3) bekezdés szerint a fali
tűzcsap helyett biztosított t{zoltó berendezés, eszköz, készulék, felszerelés és anyag mennyiségét és

helyét - ha azt vonatkozó műszaki követelmény nem szabályozza - a űnédelmi hatóság határozm
meg,"
,/ fali űrcsapokat úg,l kell elhelyemi, hogy azok a legtavolabbi hefu oltasát is tudják biztosítani (a
megkazelítési utat figyelembe kell venni), valamint a fali űzcsapok fedjék le a tűzszakasz teljes
területét. "
Szakhatósági állasfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáhatás áhalános snbáíyarő|
sóló módosnoÍ' 2004, évi C)(L. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul.
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Hatáskörömet a módosított 3t2l2OI2, ()(I.8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és uryanezen
rendelet'§, szÁmú mellékletének 7, pontja, a tijmédelmi hatósági feladatokat ellató szerve zetehŐ\ a

m*e_a_en"i bírságról és a tuzvédelemmel foglalkoák kötelező élet- és balesetbiáosttásáről smlŐ

módosílott 259l2OrL ()(IL 7,) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet a

katasztrófavédelrni kirendeltségek illetékességi teriiletéről szóló módosított 43lZ011. ()(I, 30,) BM
rendelet l, §-a,valamint uryanezen rendelet 1, melléklete haíározzameg,
Az önállő fellebbezes lehetőségét aKet. 44, § (9) bekezdése alapján zártamkL >>

ad.3. A Kódex 19, § (4) bekezdésének f) pontja szerinti, ahaározat rendelkeó részenek köteleó tartalrni

eleme.
Közegésxégüryi szakkérdés v'usgátata tekintetében az a. pontban nevesített kkötések elŐkásáná| az

orságos teiepúbsrendeási és építési követeknényekől szóló 25311997,(){JI. 20.) Korm. rendelet

előírásait vettem firyelembe.
Elelrniszerlánc-biáonsági szakkérdés vízsglrlulu tekintetében a b. pontban neVeSÍtett kikÖtéS AZ
EURópAI IARLAMENT ES A TANÁCS 2002. január 28-i I78l2002lEK RENDELETE, az

élelmiszer higiénáról snlő 852l2004lEK Európai Parlament és Tanács rendelete, a vendéglátÓ-ipari

termékek előállításának és forgalombahozatalának élelmiszerbiáonsági feltételeiről szn|Ő 6212007.

(VI.30,) VM rendelet, valamint az éleknszBr-előállítás és forgalomba hozatal eryes élelrniszer-

higiéniai fehételeiről és az élelrniszerek hatósági ellenőrzeséről sátó 6812007. (VII.26.) FVM-EüM-
SZMM eryütte s rendelet vonatkoó előírásait vettem firyelembe,
örtikségvédelrni szak]cérdés vizsgálata tekintetében a c-d, pontokban nevesített kikötések elŐfuásánáI

az alább:n'kat vettem firye lembe :

A beruháás érinti a 82305 számon nyilvántartott régészeti lelőhely területét. A kulturális örökség

védelméről sáló 2001. évi LXV. tv. (továbbiakban: Kötv.) 22. § (1) A nyilvántartott régészeti

lelőhelynek a beruházássa| kapcsolatos fijldmunkával érintett részpn mege|őzn_régészet\_fekár_ást

kell végezri. A megelőó fehárást a Kötv, 22.§ (3) cb) pontjában meghatározott feltételek fennállása

mjatt írtamelő. A régpszeti feladatok el]átására aKötv. 22.§ (5) bek, a) pontja szerint a kiskunhalasi

Thorma János Múzeum (6400 Kiskunhalas, KöZárs a ság u. 2,) jogosuh,

Amennyiben a Thorma János Múzeum kapacitása nem teszi lehetővé a feladatellátást, úry arégészeti
feladatok ellátásáraa Kötv, 22,§ (5) bek. bb) pontja alapján a meryei hatókörű Kecskeméti Katona

József Múzeum (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1,) jogosult, A regészeti szaknunkákról a Korm,

rendelet 8-9, §-ban foglaitak szerint dokumenációt kellkészíteni, és azta Korm. rendelet 9.§ (3)

bekezdésben me$ntároznit intézrnényeknek meg kell ktrldeni.

ad.4. A Kódex l9. § (4) bekezdésének h) pontja szerinti, ahatározat rendelkező részenek kötelező tartalrni

eleme. Azépítési engedély hatályosságáról a Kódex 21, § (1) bekezdése rendelkezik.

ad.S. A Ket. 72. § (l) bekezdés d) pontjának da) alpontja szerinti, ahatározatrendelkeó részenek köteleó
tartakni eleme.
A fellebbezes lehetőségét a Ket, 98. § (1) bekezdése biztosítja azügrfelek sámára,
A fellebbezes előterjesáésének határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdése szabá|yozza.

A fellebbezes elöterjesztésének módját, a fellebbezes esetén bendó inlézkedéseket a Ket 102. § (5)

bekezdése és aKódex 71. § (1) bekezdése szabáíyozza,
Az e|árási és fellebbezesi illeték mértékét az ltv. XV. számí mellékletében foglaltak
firyelembevételével ál7aprtoftam me g.

Az illeték megfrzetésének módját azIN,73. § (2) bekezdésehatározzameg.
A szalrüatóságo(ka)t rrrgillető tgazgatási smlgákatási díj(ak) mértékét a vonatkoó ágazati
jo gs zabályok tartaknazzák
Epíttető teles személyes illetékmentességéről azlffi. 5, § (1) és (2) bekezdései rendelkemek.
Az üryféli jogok ryakorottatőságára vonatkoóan azBw.53/C. § (7) bekezdése rendelkezik.

ad.6. A Ket, 72, § (1) bekezdés d) pontjának dc)-de) alpontjai szerinti, a határozat rendelkeó részenek
köteleó tartalmi elemei
Az eljárási költségek viseléséről aKet. 72. § (1) bekezdés dd) alpontja, valamint az illetékekő|snlő
1990. éviXCIII. törvény (továbbiakban : Itv.)vonatkoó előírásai alapján rendelkeáem,

Határozatomat azépttésigti és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és múködési fehételeiről sáló
34312006. (xI. 23.) Korm, rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömberr, és 1 . mellékletének

I. részebenme ghatározott illetékességemben e|iárva hoztam meg.
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Aiép.#eta.'eP_!é.sit:]l:§nységet csaka jogerős és végrehajthatő építésiengedély és azalltoztartozó -engedéfuézesi' áradé.Wal ellátott - épttészeti-műszaki dokumentác iő alap|án, áz engedéíy haáIyának
időtartama alatt, továbbá a.saját felelósségére és veszelyére végeáet, Jrodex tl, § (o) a)]
Az építési engedély polgári jogi igénit nem dönt el. [Kódex r q. S (Ol Ül]A létrehozott éPÍr|ménY csak hasmálatbavételi en§edély kiadasát követően, és _ a kéményseprő-ipari
kÖazolgáhatásról sóló törvényben meghatároátt Ósetben szen-monoxi d, érzekelő berendezes
elhelyezese utánhaszrálható. [Kódex 19, § (6) c)]
Az éPítőiPari kivitelezesi tevékenységrOl sxió 

-ígttzoog, 
(x.15,) Korm. rendelet (továbbiakban: Kiv,r,)

alaPján az éPttőipari kivite.lezesi tevékenység végzese az épmetőiíedezetkezelés hatálya aá ártozk aKbt.
hatálYa alá nemíartozÓ, de a Kbt. szerinti köósségi értikhatártelérő vary an megauao _ az aábbtak
szerint sámÍtoít -értélal építőipari kivitelezesi tevékenységmegvalósír|ása esetén.
Az építési benillázÁs, építőipari kivitelezesi tevékenységért?ke 

-

- az éPitésÜryi bírság megállapításának részletes szabá}yairól sznló 24512006. QOI. 5.) Korm, rendelet (a
továbbiakban: Epbír. ) so.int sámfrsít építményérték vary
: 1? _EPbír. hatálYa aá nem.tartom épfrrrnénykör 

"setén 
az építési tevékenység végásére vonatkozó

fővállakozni éPítési szeródésben megáliapított, ahahnos forgalÁi adó nélktil őraÁműwitelezesi értélq
amely meghatároásánáI erybe kell számianiaz aznnos épírtú áha\ azonos vagy e§lmáshoz kapcsolódó
ftjldterületen, azamnos rendeltetésű yag.r a rendehetésébón egymásho" r^rorun kuótooo új épitmények
vagr meglévő éPÍtménYenvégzett építőipari kivitelezesi tevékarység értékét, melyek kivitelezese két éven
belül megkezdődk.
[Kódex 19. § (6) e) és Kiv.r, 17, § (2), (3)]
Az éPÍté_sÜryi hatósági enge{éty nem mentes ít i.az.éptttetőí az épttésitevékenység megkezdéséhe z az egyébjogszabálYokban előírt engedéiyek, hoz."áj5-15"ok vary nyihúzatokmegszerzÉsének kötelezettsége alóL
[Kódex 19, § (6) 0]
(A) Az éPÍtésÜryi hatóság azengedéIy hatá|yát awnklejáría előtt a (6) bekezdésben foglalt fehételek
mellett
a) az építési tevékenység végzesének megkezdése előtt,
b) ame$ezdett épfrtési tevékenység esetén
egyszar e5, éwel meghosszabbfia.
(B) Az építésügyi hatőságaz engedély hatá$átarrrrak lejárta előtt
a) az (A) bekezdés a) Pontja szerinti esetben akkor hosszabbítja meg, ha az engedélyezett épír|ési
tevékenységre vonatkoó, az engedély megaűsakor hatályos jogszabályok -
a a) nem v ákoáak meg, vagy
ab) megváltoztak" de a jogsnbályváftozás az engedélye zeít. tevékenységet nem érinti, vary ha érinti, akkora jogszabátYxáhoásból eredő újabb követeknények - kivéve, ha aÁklartakna építjsi eigedélyhez kötött
építési tevékenységet érint - az engedéíy feltételeként előír"va te||esír|hetőlq ^ '
b) az (A) bekezdés b) Pontla szerinti esetben a$q is megirosszabb ítja, ha az építési tevékenységrevonatkoÓ, az engedélY megaűsakor hatályos jogszabá}ok időkozben me'gváhoil2k, fehéve, haba) az engedélYezett éPÍtési tevékenység - bontás kivételével - tegaUUu szerkezetkés 1 yaw azt
meghaladó állapotban varr,
bb) azekészilh éPÍtmény, épír|ményrész, azelvégzett építési tevékenység szabályos, és
b.c) az engedétYezesi ÚradéWal ellatott épírtészeti-mrjszaki dolurrientácó, valamint a kivitelezesi
dokumentáció legfe|iebb íz évenbelül készüh és
bd) azengedéÍYezeít. bontás_i tevékenységvégzesének késá}tségi foka meghala dja az50 yo-ot.
(C) Az éPÍtésÜryi hatóság az épttés1 engedély hatáIyát Íreghosszabbítja ak:kor is, ha az építési
tevékenYséget az engedély hatályán belül megkezdtek, az- épírrnényie, építményrésze, építési
tevékenYségre használatbavéteü engedély még neá adható ,ag á hasmálatbaiétel meg nem vehető
tudomásu| de
a) a fenrlmaradó építési tevékenység építésüryi hatósági engedélyhez nem kötött - fiiggetlenül attó1, hogyaZ engedélY megadásakor hatátyos építésüryi jógszabaryók vaw köteleó hatósági előí,rásól
megváítozíak-e -,
b) a.fermmalaű éPÍtési t!v_ék9nrs9s epleltiryl hatósági engedélyhez kötött, és az engedély megaűsakor
hatálYos szabályok va$' köteleó hatósági Jionasot ,ÍarcÁru áz épttésngyi hatóságíenge déIy tartalmát
nem érinti,
(D) Ha az éPtLtető az éPÍtési engedély hatályának meghosszabbítását nem kérelmeáe, vag az engedéIy
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Ytajv?, jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az épftmény haszrrálatbavétel megadására, illetve
haszrálatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó - engedélyhez [ottitt - épílési
tevékenységre ismételten építési engedéfi kell kérni. [Kódex 19. § (6) g), 52. § (4)-(8)]
Az iigybén érintett ügyfelek a jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az engedély tárgyátképezn épttészeti-
műsáki,dokumentációt üryfélfogaűsi időben, a Bacs-Kiskun Me$lei rormanynivaÁl Vqai Urast
Hivatalanak Epítésüg,i Osztátyántekinthetik meg. [Kódex 19. § (6) h)]
Abasnálatbavételi engedély va§r a hasmálatbavétel tudomásu}vétele iránti kérelem előterjesáéséig az
épír|ési tevékenység során keletke zett épttésí hulladékot és maradék épttőanyagot a kivite leónek, illefuó az
éPÍttetőnek az épttmény környezetéből el kell száIlítania, a környezetet és a terep felszínét az eredet\
illetve engedé$ezett á|lapoíába kell hoznia, a környezetben okozott károkat meg teil sziirrtetnie, Ennek
elrnaraűsa kötelezesi e||árást vonhat magaután, |Éw. +l. § (Z) e)]
Az épület megvalósítása során a telek természetes terepfelületét és az értékes növényállományt
megváhoztaíni nem szabad, kivéve, ta az a rendehetésszeru építrnény-, illetve telekhaszrrálat műszaki
követelményeinek (megközpliíés, csapadékvíz-elvezetés stb,) biztosítása érdekében sziikséges, A telek
természetes terepfelületét az épltésí helyen kívül tereprendezessel megváhoztalni nem szabad,, [Az
9l93go' településrendezesi és épír|ési követelrnényekől szoló 253l|997, ()(II. 20.) Korm, rendelet 45, §
(1)]

Minden építésügyi haósági engedelyhez vagy tudom:fuulvételi eljáráshoz kötirtt épíőipari
kivitehósi tevékenpég végzÉséűl épíési naplót kell veretni. Az általános építményfajták
tekÍnteében az Onágos Epíésíigyi Nyitvántartás (a úovábbiakban: OnN9 ürerrreltetője, a Ircúner
Tudásközpont Területin Epíésreti és Info.rmatikai Nonprofit Korlátott Felebsségű Társmág a
Dokurrrentáciís és Információs Központ Ürernelbési és Adatkerelési SzabáIyzatában foglaliak
srerint helpzi késrenlétbe azépítteű kezdeménpresérc azelektronikus építési napló| és ahhozaz
építteő számárahonáférést biztosít. Lzépítteó az elektronikus építési napló késrenlétbe hetyeÉsét
elektronikusan az OENY elektronikus építési napló alkalmaási Éitittrn Éeresáül kezderrrenyezi az
ilzemeltetésiszabá\"zatban foglaltak szerint. [Kiv.r. 24. § (1), 24lB. § (1)]

Baja,2075. május5.

Dr. Szenoradszki Endre
jár ási Yw atalvezető nevében é s me gbíás ából:

Sóke Ferenc
építé süryi osztályvezntő
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L Uryféli minőségP,,.§íl, az értesítettek körének feltüntetése mellett

l. építtetó vagr meglratalmazottja

2. Dóka I;*h József (6400 Kiskunhalas, Ormiánság u. 2,) - meg|ratalmazott

3. Maryar Nemzeti Varyonkezeló Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56,) - mint az építési tevékenységgel érintett ingatlan

tulaj donos anak (M ary m Áilarrr) nevóben a tulajdonos i j o gokat ry akorló szew ezet

4. EDF DEMÁSZ Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. suganit 64-66,) az építésüglihatósag által az eljráriásbabevont és ügvféli iogaival

az eliárás sonín nem éló üg.vfél -mint az építési tevékenységge1 érintett ingatlant terhelő vezetékjog jogosultja

5. Vizkeleti Janos (6400 Kiskunhalas, Széksós tl. 5,) a épftésügri hatóság által az eljárásba bevont és üwfili iopaiva| az eliárás
során nem élő üwfrl - mint az épftési tevékenységgel érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos 4651lA14 hrsz-ú ingatlan

tulajdonosa

6. Dr. Kövecs Gyula (6400 Kiskunhalas, Köaársasag u. 4, 1,. ajtó) az építésüryi hatóság áItal az eljrárasba bevont és ügvféli

iogaiva| az eliárás során nem élő ügvfél - mint az Qítési tevékenységgel érintett inptlannal közvetlenül szomszédos 4651lA16

hrsz-ú ingatlan tulajdonosa

7. Dr. Kövecs Gyulané (6400 Kislcunhalas, K&tarsasag1, 4, 7. ajtő) az épfrésüryi hatósag átal az eljarásba bevont és ügyftli

iogaival az eliárás során nem élő ügvftl - mint az ep ítési tevékenységgel érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos 4651,1A16

hrsz-ú inptlan tulajdonosa

8. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt, (1095 Budap est, Lechner Ödön fasor 9,) az ép ítésüryi hatóság altal az eljmasba bevont ésjigyfeÜ
iogaival az eljárás során nem élő ügvfil - mlnt az építésitevékenységel érintett ingatlanna] közvetlenül szomszédos 4653

hrsz -ú ingat larr tulajdonos a

9. Bács-Kiskun Meryei Katasárófavédelrni Igazgatósag Kiskunhalasi Katasztrófavédelrni Kirendeltsége - szakhatós€ (ETDR-

ben)

IL T ájékoztatásul kapják :

10. BKMKH Bajai Jarrási Hivatala Népegeszségüryi Osztáy -BtOR-ben
11. BKMKH Elelmiszerlanc-biztonsrági, Növény- és Talajvédelmi Fóosztaly Elelmiszerlarrc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és

Felüryeleti Osztaly - rrnR-ben
1 2. BKM KH Kecskeméti Jarasi Hival ala Ep ítésü5, i O sztély - Brn n_-ben

IIL Jogerős döntésről:

1. építtető vagl meglratalrnazottja


