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Közlemény- engedély megadása 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A kifüggesztés napja: 2020. február 11. 

A döntés közlésének a napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15 nap 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője, I. Fokú Építésügyi  

       Hatóság 

A döntés ügyirat száma: 6/55-9/2020 

ÉTDR iratazonosító: IR-000609797 

Az ügy tárgya: 8749 Zalakaros, Termál u. 10. szám alatti 282. hrsz-ú ingatlanon megépített 

felvonó használatbavételére vonatkozó engedély 

A kérelmező ügyfél neve/megnevezése: Napfény Üdülőszövetkezet, Zalakaros, Termál u. 10. 

Figyelemfelhívás és tájékoztatás: 

- a döntés az eljáró hatóságnál megtekinthető. 

Döntés rendelkező része: 

Napfény Üdülőszövetkezet, (8749 Zalakaros, Termál u. 10., elnök: Pus Balázs) /továbbiakban: 

Építtető/ meghatalmazottja: Godinek Zoltán kérelmére a Zalakaros, Termál u. 10. szám alatti 282. 

hrsz-ú ingatlanon a 6/633-27/2018. számú 2018. június 26. napján kelt építési engedély alapján 

felvonóval bővített épületre a használatbavételi engedélyt – a következő feltétellel – megadom: 

 

Kötelezem Építtetőt arra, hogy  

- jelen határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a megvalósult állapotról 

a hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásba elektronikusan töltse fel! 

 

Építtető 30 000 Ft összegű illetéket megfizette. 
 

Döntésemet a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőben hoztam meg. 

Az engedély egyéb feltételei: 

Az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai alapján: 

 

 Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Építésügyi Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági Osztály ZA-04B/MB677-6/2020. számú szakhatósági nyilatkozatát 

kikötés nélkül megadta. 
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FIGYELMEZTETŐ ÉS TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 

Az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi 

engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) - az építési 

és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM 

együttes rendeletben meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén - köteles 

elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési 

hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról 

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék 

nyilvántartó lapot, amelyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania. 
 

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet Hatóságomnál fellebbezést 

benyújtani. E határozat elleni fellebbezés illetéke 30.000,- Ft.  

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.  

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott.  

A fellebbezést a Zala Megyei Kormányhivatal bírálja el, amely a sérelmezett döntést, valamint az 

azt megelőző eljárást megvizsgálja, amelynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a másodfokú eljárás egyéb költségeit (pl. szakértő díja, 

szakhatósági eljárás díja stb.) fellebbezést benyújtó fél viseli. 

 

Indokolás kivonata: 

Napfény Üdülőszövetkezet, (8749 Zalakaros, Termál u. 10., elnök: Pus Balázs) meghatalmazottja: 

Godinek Zoltán a Zalakaros, Termál u. 10. szám alatti 282. hrsz-ú ingatlanon felvonóval bővített 

épületre vonatkozóan használatbavételi engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz. 
 

A 2020. január 30. napján megtartott helyszíni szemle során megállapítottam, hogy az épület 

felvonóval történő bővítése az építési engedélynek és a záradékkal ellátott terveknek megfelelően 

valósult meg, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A használatbavételi engedély 

megadása ellen kifogás nem merült fel.  
 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti 

nyilatkozat értelmében az építési munkát a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a 

jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak, az építési tevékenységre vonatkozó 

szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen végezték el és az építmény 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 
 

Az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatának indokolása: 

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala Építésügyi Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági Osztály (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) a 2020. január 29. napján kelt 

ZA-04B/MB/77-6/2020. számú szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély 

kiadásához kikötés nélkül hozzájárult az alábbi indokolással: 

 „Szakhatósági állásfoglalásomat Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és 

kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, a felvonókról, 

mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet, valamint az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint annak 1. sz. melléklet 4. táblázat 35. pontja alapján adtam 
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ki. Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat 

lehetőségéről az Ákr. 112. §.–ra figyelemmel adtam tájékoztatást.”   

 

Fentiekre figyelemmel használatbavételi engedély megadásáról döntöttem. 
 

A Korm. rendelet 40. § (8) bekezdése értelmében: 

„...az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi 

engedély kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) - 

jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén - köteles 

elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési 

hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról 

az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell 

benyújtania.” 

Fentiekre figyelemmel felhívtam Építtető figyelmét arra, hogy a keletkezett hulladékról az előírt 

építési hulladék nyilvántartó lapot, a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania. 

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 39. § (5) 

bekezdése szerint: 

„Új épület vagy meglévő épület - az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező - bővítése 

esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével egyidőben az ingatlanügyi 

hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás 

ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos 

Építésügyi Nyilvántartásba / a továbbiakban: OÉNY / elektronikusan fel kell tölteni.” 
 

Építtető a változási vázrajz OÉNY-be való feltöltésről nem gondoskodott. Fentiekre figyelemmel 

köteleztem Építtetőt a jelen határozatomban előírt kötelezettség határidőre történő teljesítésére, 

mert ellenkező esetben intézkedést teszek annak kikényszerítése érdekében. 
 

Fentiekre figyelemmel használatbavételi engedély - kikötéssel történő – megadásáról döntöttem. 

 

Az ügyféli kör megállapításának módja, indokolása: A használatbavétel ügyében a tárgyi  

ingatlanhoz kapcsolódó rendelkezési jog jogosultjai kerültek az eljárásba ügyfélként bevonásra. 
 

A jogorvoslat lehetőségét és módját az Ákr. 112. §, a 118. § (1), (2), (3) és (4) bekezdése, a 119. 

§, az Étv. 53/I. § alapján, a Rendelet 70. § (2), (3), (4) bekezdése alapján határoztam meg. 
 

A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. mellékletének 

III. pontja rendelkezik. 
 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam. 

Hatóságom hatáskörét az Étv. 34. §-a, illetékességét az építésügyi és az építésfelügyeleti 

hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a 

állapítja meg. 

 

Nagykanizsa, 2020. február 11. 

 

Dr. Gyergyák Krisztina jegyző megbízásából: 

  Horváth Tamás 

                                           építésügyi csoportvezető 


