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ERTESiTES

Ertesftem a Happy Tejtermdk Korlitolt Felelossdgii T6rsas6g. B6k6scsaba, Kisrdt 86. sz6m alatti
6pittet6t, hogy a 2016. jirnius l-dn kelt. XVII. 345-1512016. iktat6sz6mon kiadott faiskolai hiitot5rol6
rendeltetdsii 6pi.ilet l6tesitdsdre vonatkoz6 epit6s; engeddly 2016. jrinius 24-dn jogerrjre emelkedett.

Az lpitdsi tevdkenysdg helye: Bdkdscsaba" Kisrdt 86. sz6m alatti, 062814. helyrajzi sz6mri telek.

Tdjdkoztato m az epittet6t, hogy:
az lpitlsi engeddlyez6si eljrir6s sor'6n iici:oi1 joger6s ddnt6s a hozzStartoz6. enged6lyez6si
z6rad6kkal ell6tott 6pftdszeti-mtiszaki dokum*nt6ci6ban fogialtakkal egyiitt hat6lyos;
az dpitisiigyi hat6s6g - az erre ir6nyul6 kiilSn kdreiem eset6n - a jogeros dpit6si enged6lyhez
tartoz6 engeddiyezdsi z6raddkkal cll6tott tpiteszeti-miiszaki dokument5ci6 papir alapii hiteles
m6solatiit - az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIll. tdrv6ny melldklet IV. 6s VI. szerinti eljrinisi
if letdk megfizetds6t kcivet6en - az 6pittet6 vegy'meghatalmazottj6nak megkiildi;
a jogerds 6s engeddlyezdsi zSrad1kkal ellntott hatfurozat 6s dpft6szeti-mtiszaki dokument6ci6
elektronikus v|ltozatSt az 6pit6si.igyi hatasdgi engedilyezdsi elj6rrist t6mogat6 elektronikus
dokumentici6s rendszer (ETDR), https://q'vvw.etdr.gov.hu honlapr6l a BELEPES EGYEDI
KODDAL feliratra kattintva letdltheti;

- a bel6p6s6hez sztiksdges egyedi biztons6gi kod: a8f52a37-73a2-4ldI-ae59-cblecl807794.

B6kdscsaba, 201 6.j 0nius 24. Dr. Bacsa Vendel jegyz6
Az clcktronikus dokumcntumban ne-y6ben 6s megbiz6s6b6l
foglaltakkal
Bdk6scsaba,

Szegddri Zsolt
hat6qdgi tigyint6z6

Errol drtestil: 6pittet6 (2 pld.), dpit6sfeliigyeleti hat6srig ETDR

Uryintdz6s helye:
B{kdscsaha Megyei Jogrt Vdros
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BEKESCSABA MEGYEI JIGU vAno,s

rcevzcitn

Bdkdscsaba, Szent Istvdn tdr 7.

Ikt. sz.: XVII. 345-15/2016.

Ugtintdzti. Szegedi Zsolt

ETDR

- Ugtazonosit|: 20I60002I I75.

- Iratazonositf : IR-00028 3 9 3 9/2 0 I 6.

T6rq.v: tejiizem rendeltet6sii
6piilet bovftds6nek 6pit6si
enged6lye

HATAROZAT

Happy Tejterm6k Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsas6g, B6k6scsaba, Kisr6t 86. szirm alatti k6relmez6 (a
tov6bbiakban: 6pittet<i) rdsz6re engeddlyt adok arra, hogy a B6kdscsaba, Kisr6t 86. sz6m alaffi,
062814.helyrajzi sz6mri telken megl6v6 tejtizem rendeltetdsti 6pillet6t bSvitse.

Az enged6lyezett dp0let rendeltet6se, dn6ll6 rendeltet6si egys6gek sz|ma:
A tejiizem rendeltetdsti dpiilet szabadon-6ll6an, az dszaki telekhat6ral p6rhuzamosan, att6l
7,05 m-re kertilt elhelyez6sre. A brivitrndny a h6ts6kert irfinyhba tdrt6nik, 8,95 m
szdlessdggel. A tervezett dpi.ilet a b6vf',6st kovet6en is egy 6n6ll6 rendeltet6si egys6get
alkot.
Be6pftett alapteriilete a bovft€st kdvetden 701,14 m2, hasznos alapteriilete 585,27 m2,
rnelyb<ll a bcivitmdny 175,39 m2.

A bovitm6ny helyisdgei: technol6giai t6:, sajthrit6, 6rlel6, k6szterm6k nktilr.

Az 5pitteto az epitdsi munk6latokat az alflbbi kikdt6s rnegtart6s6val v6gezheti:

Az enged6lyezett dpiiletr6sz rendeltet6sszeruhasznillatilhoz kapcsol6d6 jrlrul6kos 6pitm6nyeket,
annak haszn6latbavdtel6re ir6nyul6 k6relem benyujtrisriig meg kell val6sitani.

Az e lj 6r6sban krjzremiikdd6 szakhat6 srlgok nyi I atkozatai, fe lt6te le i :

A Bdk6s Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g B6k6scsabai Katasztrofav6delmi Kirendelts6g:
,,Bilrescsaba Megtei Jogil Vdros Jegyzfje (5600 Bdhlscsaba, Szent I. tir 7.) megkeresdse
alapjdn, a Happy Tejtermdk Kft. (5600 Bdhlscsabq, Kisrdt 86.) kerelndre, o Bdkdscsaba, Kisret
86. szdm alatti, 0628/4. helyrajzi szdm{t ingatlanon meglLvd tejilzem rendeltetisii dpiilet
brjvitdsdre vonatkozd 4pftdsi engeddly megadd,sdhoz tdinddelmi szempontbhl az aldbbif e I t d t e
lleljdrulokhozzd:
I. A bedpftdsre kerilki dpilletszerkezetek ttimddelmi osztdlyba soroldsait ds ttizdll6sdgi

teljes[tmdny jellemzdiket tartqlmsz6, a tdizvddelmi kbvetelmdnyek teljesftdsdre vonatkozd
tiizvddelmi megfelekisdgi igazoldsokat az dpiilet haszndlatbavdtel|ig be kell mutatni.

A szakhat6sdgi dildsfoglolds ellen ondll6 fellebbezdsnek helye nincs, az csak az efdr6 hat6sdg
hatdrozata, ennek hidnydbon az eljdrdst megsziintet6 vdgzdse elleni fellebbezdsben tdmadhat6
meg."

A B6k6s Megyei Korm6nyhivatal Bdk6scsabai J6r6si Hivatala N6pegdszs6giigyi
,,BdWscsabo Meg,tei Jogti Vdros Jegtzdje (5600 Bdkescsaba, Szent Istvdn tdr

Oszttiy:
7.) megkeresdsdre

ELEKTRoNrKusan xt.t.sr-esirve
zAneo€xola - €ron

ELEKTRONIKUSAN HITELESIWE
zAnao€rolva - Eron

az Happy Tejtermdk Kft (5600 Bdlulscsaba, Kisrdt 86.), mint hirel
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86 sz. 0628/4 hrsz. alatti killterilleti ingatlanon megl|vri tejiizem rendeltetdsti dpillet brivitdsdnek
4pitdsi engeddlye ilgydben szakhat6sdgi hozzdjdruldsomat kbzegdszstigilg,,i szempontbol.feltetel
ndlktil adom meg.

Az eljdrds sordn 8.700 Ft.- igazgatdsi szolgdltatdsi dij merult fel eljdrdsi kdltsdghint, melyet a
laire lmezd kbte le s v ise lni.
Ezen kdzegdszstigiigti szakhat6sdgi hozzdjdrulds ellen dndll6 jogorvoslatnak nincs helye, az a
jeg,,z6 dltal kiadott hatdrozat, illetve eljdrdst megszilntetS vdgzds elleni jogorvoslat keret,lben
tdmadhatd meg."

A Bdk6s Megyei Kormdnyhivatal K<imyezetv6delmi 6s Termdszetv6delmi F6oszt6ly:
.. I.
A Happy Tejtermdk KfL rdszdre, a Bdkdscsaba, Killteriilet 0628/4 hrsz. alatti ingatlanon megldvci
tejilzem rendeltetds{i dpillet brivttdsdnek ,ipitdsi engeddlydhez - az 4pitdsiigti ds 4pitdsfelilgteleti
hat6sdgi eljdrdsolw6l ds ellentirzdselcrfl, valamint az 4pftds{igti hat6sdgi szolgaltatdsr6l szdl6
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. sz. melldklet I. tdbldzat 8., 10. pontjdban meghatdrozott
szaklelrdds vonatkozdsdban - az aldbbi feltdtelekkel j drulok hozzd:
. A kivitelezdsi munkakat a ldrnyezet szennyezdsdt kizdrd mddon kell vegezni, az 1pitdsi

tevdkenysdg sordn nem kirosodhat a foldtani kbzeg. A zsirfogd m{itdrgyat <is a
szennyvfzkezelf rendszer kdtdseit - a fAldtani ldzeg vddelme Lrdekeben - vizzar6an kell
megdptteni.

il.
A 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 6. sz. melldklet I. tdbldzat 14.7. pontjdbanmeghatdrozott
kbrnyezeti hatdsok jelentrisdgdnek vizsgdlata sordn megdllap{tottam, hogy az I. pont szeyinti
6pitlrezds 6s oz Lpftmdnyben folytatott tevekenysdg vdrhat6 kornyezeti hatdsai nem jelentrisek,
ezdrt k)rnyeze ti hatdsvizs gdlati elj dr ds lefolytatds a nem sziiksd ge s.

m.
Jelen szakhatdsitgi dildsfoglalds ellen ondili jogorvoslatnak nincs helye, oz a hatdrozat, illetve
az eljdrdst megszlintetf vdgzds elleni jogorvosi$ keretdben tdmadhat6 meg.

A jogorvoslati eljdrds dija a szakhatdsdgi ulldsfoglalds rendelkezri rdszdnek I. pontjdban

foglaltak megtdmaddsq eseten 7.000,- Ft, a Ii. pontjdban foglaltak vonatkozdsdban 66.500 Ft,
melyet a BdMs Megyei Kormdnyhivatal 10026005-00299578-00000000 szdmrt szdmldjdra
dtut alds s al kell b efi z e tni.
Az igazgatdsi szolgdltatdsi dfj befizetdsdt igazoli dokumentumot afellebbezdshez kell csatolni."

A Bdkds Megyei Korm5nyhivatal Elelmiszerl6nc-biztons6gi 6s Fdldmiivel6siigyi F6osztillya:

,,A Bdkds Megtei Kormdnyhivatal Elelmiszerldnc-biztonsdgi 6s FOldm{ivelLsilgyi Fciosztdlya
Bdkescsaba Megtei Jogi Vdros Jegztijdnek a XVII. 345-7/2016.. iktat6szdmu megkeresdsdre a
Happy tejtermdk (ft. kerelmezdnek a Bdhiscsaba, Kiilteriilet 0628/4 hrsz. alatti ingatlanon
megldvd tejilzem rendeltetds{i 4pillet brivftdsdre vonatkozd dpitdsi engeddly kiaddsa irdnti
kozigazgatdsi hat6sdgi eljdrds sordn az Eur6pai Parlament ds Tandcs dlelmiszer-higiLnidrol
sz6l6 8 5 2/2004/EK rendeletdben ekiirt
- az 4lelmiszer-elSdllft6 helyek elrendezdse, tervezdse, elhelyezdse ds mdrete lehetdvd teszi a
megfelelS korbantartdst, tisztitdst ds/vag,, fertdtlen[tdst, megakaddlyozza vag,t minimalizdlja a
l6gi {tton tdrtdn6 szennyez6ddst, 6s elegendd munknteriiletet biztostt minden miivelet higidnikus
elv|gzdsdhez; vddelmet nyiljt a szennyezdd€s felg,tillemldse, a mdrgezd anyagokkal val6
6rintkezds, az idegen anyag 4lelmiszerbe kertildse, a pdra ds a nemklvdnatos pendszbevonat
kipzfiddse ellen; lehet6vd teszi a helyes 4lelmiszer-higi6niai gl,,akorlat alkalmazdsdt, beleirfte a
szennyezdddsek elleni vddelmet, 6s kiilanasen a kdrtevdk elleni vddekezdst 6s szilksdg szerint az
dlelmiszerek megfeleki hrimdrsdkleten tartdsdt cdlz6, megfeleki kapocitdsti, ellencirz)tt
h6mdrsdkletii kezeldsi 6s tdroldsi feltdteleket biztostt, 6s lehetrivd teszi a hdmdrsdkletek

figltelemmel kisdrdsdt 6s szilksdg szerint rOgzftdsdt,
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- megfblel(i es eldgsdges termdszetes vag/ ntechanikus szellSzdsrcil kell gondoskodni. El kell
kerulni, hogy a mechanikusan tovdbbitott, szennyezett levegrit szdllft6 I'igdram a tiszta levegtivel
elldtott rdszre keriiljdn. A szellfzri rendszert tigy kell kiAhkitani, hogt a szdirriket ds mds,
idcinkent tisztitast ds cserdt igenyki rdszeket kdnnyen el lehessen 6rni,
- a mennvezetet (vag1t ahol nincs mennyezet, a tetrj belsri felAletdt) ds a ftSSd szerkezeteket rtgt
kell dp[teni ds kidolgozni, hog,t meggdtoljak a szennyezridds felg,tillemldsdt ds csdkkentsdk a
pdrakdpzridest, a nemkfvdnatos pendszlcdpzciddst es idegen anyagnak a termdkbe hulldsdt,
- a nyildszdr6kat ilgy kell kialakitani, hogt a szennyeztiddsfelgilleml,lsdt meggdtoljdk,
- a padlofelaleteket 6p dllapotban kell tartani, kdnnyen tiszt[that1nak ds sziiksdg szerint
fertdtlenithetrinek kell lenniilk. Ez megkbveteli a .folyaddl<ot nem dteresztS, nem nedvszfv6,
moshat6 ds nem mdrgezri anyagok alknlmazdsat,
- az ajt6knak kdnnyen tisztithatdnak 6s szilksdg szerint fertritlenithetrinek kell lenniilk. Ez
megkbveteli a sima, nem nedvsziv6 feliiletek alkalmazdsdt,
- a falfelilleteket dp dllapotban kell tartani, kinnyen tiszttthatLnak ds sziiksdg szerint
fert6tlenithetrinek kell lenniiik. Ez megkdveteli a nem dtereszt1, nem nedvsziv6, moshatf 6s nem
mdrgezri anyagok alkalmazdsdt, a simafelilletet a mtlveletek dltal megkfvdnt magassdgig,
- gondoskodni kell az |lelmiszer-hulladdk, a nem ehetd melldhermdkek 6s eg,Eb hulladdk
tdrolasdr6l ds drtalmatlanitdsardl. A hulladdktdrolf helyeket ilgy kell megtervezni 6s
iizemeltetni, hogy azok tisztdn tarthat6ak, es sziiksdg szerint dllatoktdl 6s kdrtevriktril mentesek
Iegtenek; valamennyi hulladdkot az e cdlra alkalmazott kdzdssdgi jogszabdlyokknl \sszhangban,
higidnikus ds kdrnyezetbarat mddon kell megsemmistteni, ds az nem jelenthet kozvetlen vagy
ka zv e te tt s z e nnyez ri fo rr ds t,

- valamint az dlelmiszer-elSdllitds es forgalontba hozatal egtes dlelmiszer-higi4niai feltdteleirdl
6s az dlelmiszerek hat6sdgi ellentirzdsdrtil szol6 68/20A7. gIL 26.) FVM-EIIM-SZMM egyilttes
rendelet 5.5 (l) bekezddsdben elSirt

feltdteleknekval6 megfelelds alapjrin a szakhat6sagi hozzdjdruldsdt megcdja.
Jelen szakhatfsdgi dUdsfoglalas ellen ondllo fe.ilebbezdsnek nincs helye, az a hatdrozat, illetve az
eljdrdst megsztintetd vdgzds elleni jogorvoslat iteretdben tdmadhatf meg. "

B6k6scsaba Megyei Jogri V6ros Polgrirmestere a XIV. 127-3/2016. ikt. sz. telepiildskdpi
vdlemdnydben a Bdkdscsaba, Kisrdt 86. szSm alatti, 062814. helyralzi szhmt telken b6vitend6
tej iizem rende ltet6 sti 6pi.i let terv6t engedd lyez6sre j avaso lta.

Az 6pit6si engeddly a joger6ssd 6s v6grehajthat6v6 v6l6s5nak napjrlt6l sz6mitott hrlrom 6vig
hatdlyos, kiv6ve, ha

* a hat6lyoss6ga alatt az 6pittet6 kezdem6nyezte a hosszabbitrist 6s az 6pft6si engeddly hatilIyit
az 6pit6sigyi hat6s6g a vonatkoz6 jogszabSlyok szerint meghosszabbitotta vagy

- az lpitfsi tev6kenys6get a hatrllyossriga alatt (az 6pit6si napl6 megnyit6s6val igazoltan)
megkezdt6k 6s az 6pit6si tev6kenysdg megkezd6s6t6l sz6mftott <jt 6ven beli.il az 6pitmdny
hasznilatb av 6te I i e n ge d6 ly me gadrls6ra alka lmas s 6 v5l ik.

Jelen hat6rozattal a hat6s6g az ij;gy 6rdemdben dcintdtt, ez6rt az elj6rrls sor5n kiadott 2016. 6prilis
l3-rin kelt, XVU. 345-312016. iktat6sz6mri ftiggo hatrilyu hatilrozatnem l6p hat6lyba.

Az eljhrfis kdlts6geit az lpitteto viseli az dltala ler6tt 25.000,- Ft elj6r6si iller6kkel 6s a
szakhat6s6gi elj6r5si dijak megfizet6s6vel.

HatSrozatom ellen az tigyf6l a kozl6st6l sz6mitott 15 napon beliil a B6k6s Megyei
Korm6nyhivatalhoz cimzett 30.000,- Ft illetdkk6teles fellebbezdssel 6lhet, amelyet hat6s6gomniil,
az rntegrilIt tigyfdlszolg6laton vary az Epit6siigyi Szolgriltatrlsi Pontn6l nffithat be. Az iigyfel a
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fellebbezds6t indokolni kciteles, a fellebbezdsnek a megt6madott d<jnt6ssel tartalmilag
osszefiigg6nek kell lennie, 6s a fellebbezdsben csak a dontdsb6l kcizvetleni.il ad6d6 jog- vagy
drdeks6relemre lehet hivatkozni. A fellebbezdst az tigyben keletkezett elsofokir iratokkal egyi.itt a
fellebbezdsi hat5rid6 letelt6t kovet6 8 napon beltil, annak elbfrrll6sa c6lj6b6l a B6k6s Megyei
Korm6nyhivatalhoz tovAbbftom. A fellebbezesre jogosult a fellebbez6si hat6rid6n beli.il a

fellebbez6si jog5r6l sz6ban vagy irilsban lemondhat. A fellebbez6si jogr6l tdrtdn6 lemond6
nyilatkozat nem vonhat6 vissza. Hatfirozatom ellen elektronikus irton tdrtdn6 fellebbezds
benyirjt6srira az 6pit6sigyi hat6s6gi engeddlyez6si elj6r6st t6mogat6 elektronikus dokumentaci6s
rendszeren (a tov6bbiakban: ETDR) kereszti.il is van lehet6s6e.

INDOKOTAS

Az epittetl a Bdkdscsaba, Kisr6t 86. sz6m alatti, 062814. helyr$zi szfimu telken megl6v6 tejtizem
rendeltet6sri 6piilet b6vit6s6re vonatkoz6 dpitdsiigyi hat6sSgi engeddly ir6nt k6relmet nyrijtott be az

e I s<ifokir 6pit6siigyi hat6s6ghoz.

Az eljirhst az epitlsigyi es az 6pftdsfeltigyeleti hat6s6gok kijel<il6sdrol 6s miikcid6si feltdteleir6l
sz6l6 34312006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) l. $ (l) bekezd6s6ben
biztositott hatdskdromben ds illet6kess6ggel. az 6pit6siigyi ds dpit6sfeliigyeleti hat6s6gi
elj6r6sokr6l 6s ellen6rz6sekr6l, valamint az epitesigyi hat6s6gi szoig5ltat6sr6l sz6l6 31212012.
(XI.8.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Rendelet) l.$ (l) bekezddse 6s 18-19. $-ai alapjd'n
folytattam le.

A kdrelem elbir6l6sa sor6n meggylz6dtem arr6l, hogy:
a tewezett dpitm6nyr6sz elhelyez6se mpgfelel az 6p{tett k<irnyezet alakit6s6r6l 6s vddelm6r6l
sz6l6 1997.6vi LXXVru. tdrvdny (a.tov6bbiakban: Etv.) 18-22. $-6ban ds 31. $ (1)
bekezddsdben el6irtaknak:

- az 6pit6si tev6kenysdggel drintett telek kialakitdsa azptv. ZZ-Z+. $-6ban, a telepiil6srendez6si
tervekben 6s a jogszab6lyokban meghatfirozottak szerint megtcirt6nt, a telek rendezett; a

tervezett 6pitm6ny 6s az alkalmazott |pit1szeti-mtiszaki megold6s megfelel az Etv. 31. $ (2F
(5) bekezdds6ben el6irt k6vetelm6nyeknek, az Sltalilnos 6rvdnyii szakmai 6s a jogszab6lyokban

meghatilrozott kdvetelm6nyeknek, az egyes 6p(tm6nyekre, teriiletekre v6detts6get elrendel6
jogszabSlyoknak 6s az lpitesi tev6kenysdgre vonatkoz6, az 6pit6siigyi hat6s6gi eljrirrlst
megel<iz6en lefolytatott mds hat6s6gi elj6rSsokban meghatrirozott k<ivetelm6nyeknek, tovdbb5
az 6pit6szeti min6s6g- 6s 6rt6kv6delem jogszab6lyban meghatfirozott szempontjainak;
az 6pitm6nyr6sz meg6pit6se, rendeltet6se, hasznillata, fenntart6sa nem okoz a kdrnyezetdben
olyan k6ros hatiist, amely a teriilet rendeltet6s6nek megfelel6 6s jogszab6lyban meghatfrozott
m6rt6ket meghaladnS, az 6ll6konys6got, az lletet 6s eg6szs6get, akoz- 6s vagyonbiztons6got
veszflyeztetnf;
az lpitmlnyr6sz rendeltet6sszerii 6s biztons6gos haszn6lhat6sSg6hoz sziiksdges j6ruldkos
dpftm6nyek telken beliili meg6pit6se, k<izleked6si h6l6zathoz val6 csatlakoz6s 6s a

kdzmiielliltis a haszn6l atbav6te I i enged6ly me gk6rd sd i g b i zto sithat6 ;

a tewezlk5nt megfeldlt szem6ly jogosult a k6relemben megjel<ilt 6pit6si tev6kenys6ggel

kapcsolatos 6pitdszeti-mtiszaki tervez6sre;

az 6pitdsiigyi hat6s6gi enged6ly kdrelem jogszab6lyban el6irt mell6kletei rendelkez6sre 6llnak
ds tartalmuk megfelel a fent emlftett el6ir6soknak;
az €pitm6nyr6sszel <isszefiigg6 tervezett tereprendezdsi munk6latok megval6sithat6k;
B6kdscsaba Megyei Jogir V6ros Onkorm6nyzat K6zgyil6s6nek B6k6scsaba Megyei Jogir
V6ros Helyi Epitdsi Szabitlyzatfur6l sz6l6 512006. (1.26.) 6nkorm5nyzati rendeletdben (a
tov6bbiakban: HESZ) foglaltak alapjSn a tervez6ssel drintett Bdkdscsaba, Kisrdt 86. szilm



alatti, 0628 14. helyrajzi szilmir telek a szabillozitsi terv szerin t Gksz-llSZ-50% - 7,50 m-1000
jelii, kereskedelmi, szolgriltat6 terUletfelhaszn6[Ssiegysdgbe tartozik;
a fIPSZ rendelkez6sei alapjin a Gksz jehi 6pft6si civezetben az dpiilet elhelyezdse
szabadon6ll6, az el6irt megengedett legnagyobb be6pitettsdg 50 yo, a legnagyobb
6pftm6nymagassSg 7,5 mdter, a legkisebb zrjldfeltilet 25 oA, a legnagyobb szinttertilet-siinisdg
0,7,

a benyrijtott tervdokumentdci6 alapjhn a tewezett be6pitettsdg 20,51 yo, az lpitmenymagassSg
4,48 m, a zdldfeli.ilet 44,42 o/o, a szintterillet-stirtiseg 0,21, igy a vonatkoz6 kcjvetelm6nyek
biztositottak;
agnSZ alapjfun az }vezettertiletdn a tervezett tejtizem rendeltetdsii dptiletrdsz elhelyezhet6.

Az eljirflsban a Rendelet 12. $ (l) bekezddse alapj6n a 6. mell6klet szerinti hat6s6gok az ott
meghat5rozott feltdtelek fenn6ll6sa esetdn 6s az ott megjeldlt szakkdrd6sben szakhat6s5gk6nt
vettek r6szt.

A B6k6s Megyei Katasztr6favddelmi lgazgatoshgBdkdscsabai Katasztr6fav6delmi Kirendeltsdg a
35410/968-l/2016.61t. iigyiratszhmt szal<hat6s6gi nyilatkozatSt a k<jvetkez6kkel indokolta:
,,A Happy Tejtermdk Kft (5600 Bdkdscsaba, Kisrdt 86.), mint iigyfel klrelmdre indult epftdsi
engeddlyezisi iigtben, Bdkescsaba Megyei Jogri Vdros Jeg,tzdje (5600 Bdluiscsqba, Szent I. tdr
7.), mint engeddlyezri hat6sdg 2016. dprilis I5-6n megkereste a Bdkis Megtei
Katasztr6favddelmi lgazgat6sdg Bdhlscsabai Katasztr6favddelmi Kirendeltsdget, mint elsri fokil
ttin 6 de I m i s z akh at 6 s d go t s z akhat 6 s d gi d U d sfo gl al d s ki a d d s a c 6 lj db 6 l.

A megkeresri hat6sdg altal csatolt tervdokumentdci6 6s tiizvddelmi mtiszaki leirds alapjdn a
bfvltdssel tervezett tejiizem rendeltetdsti |piilet dpitdsi engeddlydnek megaddsdhoz hozzdjdrultam
a fenti feltdtellel.
Afeltdtelt az aldbbi jogszabdlyi rendelkezdsek alaprjdn dllap[tottam meg:
A triz elleni vddekezdsrdl, a m{iszaki mentdsrdl. tis o ttizolt6sdgr6l sz6l6 1996. 6vi XXXI torvdny
(tovdbbiakban: Ttizvddelmi torvdny) 21 S (I) olapjdn: ,,Jogszabdlyban meghatdrozott esetben az
dpttdszeti-mtiszaki tervdokumentdci6 rdsze a tiizvddelmi dokumentdcif, amely tartalmazza
torvdny 6s annak vdgrehajtdsi rendeletdben elSirt ttimddelmi kbvetelmdnyeknek val6 megfelelds
do kum e nt d I ds dt t erv e kke I d s mti s z aki I e [r d s o kkal " .

Az dpltdstig,ti 6s dpitdsfelilgyeleti hatdsdgi eljdrdsokr6l6s ellentirzdsekrdl, valamint az epitesilg,ti
hathsdgi szolgdltatdsr6l sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. mell1kletdnek VI. 1.1.3.
pontja alapjdn a trimddelmi dokumentdciti tartalmazza az alkalmazott Lpiiletszerkezetek
tiin d de I m i p ar amd t e r e ir e v o nat ko z 6 me go I dd s o knt.

Az Orszdgos Tiinddelmi Szabdlyzatr6l sz6l6 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (tovdbbiakban:
OTSZ) 13. S @ szerint: ,,Az dpttdsi termdk, dpftmdnyszerkezet tiinddelmi jellemzdit a ttiz elleni
vddekezesr6l, a miiszaki mentdsrdl 6s a tiizoltdsdgr6l sz6l6 1996. dvi XWI. tdrviny alapjdn kell
igazolni. A kivitelezdsi dokumentdci6 tiinddelmi munknrdsze nem helyettesfti az dpftdsi termdk,
d p ftmd ny s z e r ke z e t tiim d de I m i j e I Ie mz 5 i t i gaz o I 6 do kume ntumo kat. "
A Tiimddelmi tdrvdny /,3. S (I) drtelmdben: ,,Olyan Lpitdsi termdk hozhatf forgalomba - az
egtedi, hagyomdnyos, termdszetes, bontott vag miiemldki felhaszndldsil ipltdsi termdk
kivdteldvel -, amely rendelkezik az |pftdsi termdk 1pftmdnybe tdrtdnd betervezdsdnek ds

bedpftdsdnek, ennek sordn a teljes{tmdny igazoldsdnak rdszletes szabdlyairhl sz6l6 jogszabdlyban
me ghat dr o zott, b e 6pftd s he z szilksd ge s ir at o kka 1. " .

(4) ,,A 305/201L/EU rendelet hatdlya ald nem tartoz6 1pltmdnyszerkezet mtiszaki el6frdsban
meghatdrozott trizvddelmi kdvetelmdnyelcnek val6 megfelelSsdgdt, az aldbbi modok valamelyike
szerint kell igazolni:
a) Magtarorszdgon vag/ az Eur6pai Uni6ban aklveditdlt vizsgdl6 laborat6rium dltal elvdgzett
vizsgdlati jelentds vag/ a vizsgdl6 laborat6rium ez alapjdn kiadott nyilatkozata,
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b) a vonatkozo Eurocode szabvdnyok alapjan elvdgzett trizdllosdgi vagy t[izvedelmi mdretezds, a
meretezesnek megfelelS kivitelezdst igazolo felekis mi.iszaki vezetd dpinisi naplo bejeg,,zdse,

c) szakdrtrii intdzet vagy akkreditdlt viz,sgdlo laboratorium igazoldsa alapjdn a felelcis m{iszaki
vezetd dpitdsi napl6 bejegtz,ise,
d) a jogszabdlyi elciirdsoknak val6 megfeleldseg igazoldsdra a felekis mriszaki vezetd dpftesi
naplo bejegyzdse, amennyiben az adott osszetdtelri dpitmdnyszerkezet ttizvddelmi teljesitmdnydt a
j o gs z ab aly v a gt ttlzv d de I m i mtis z aki ir dnye lv me ghat dr o zz a,

e) az e t1rviny 47. $ (2) bekezdds 26. pontja alapjdn kiadon miniszteri rendeletben
meghatdrozott esetben a t{izvddelmi szalsLrtd vafy a tlizvddelmi tervez6 nyilatkozata".
Tekintve, hogy a benydtjtott tervdokumentaci6 nem tartalmazza a bedp{tdsre kerilld
dpiiletszerkezetelve vonatkozf t{imddelmi megfelekisigi igazoldsokat, Eurocode tiizdll6sdgi
mdretezdsi szabvdnyok szerinti szdmftdsokat, az esetleges ttizall1sdgot noveki bevonatok
megfelelrisdg,lt igazol6 rdtegvastagsdg mdrdsi jegyzfkonyveket, Igy o .fenti joghelyek ds a
t{izvddelmi kovetelmdnyek teljesal4se csak a sziilrsdges dokumentdcifk bemutatdsdval igazolt. A
brivttdssel tervezett tejiizem 6p[tmdny a fenti feltdtelek teljesilldse esetdn ttizvddelmi szempontbhl
megfelelri, ig,, a rendelkezri r4szben foglaltak szerint dontottem. Dontdsem a fenti jogszabdlyi
r e nde I ke z d s e k alapj dn hozt am.

Szakhatosdgi dlldsfoglaldsom a kdzigazgatdsi hat6sdgi eljdrds 6s szolgdltatds dltaldnos
szabdlyair6l sz6l6 2004. dvi CXL. tarvdny (tovdbbiakban; Ket.) 44. $ (l) bekezddsdn alapul.
Hatdskoromet az 6pitdstig,ti 6s 6pitdsfelilgtslsri hat6sdgi eljdrdsokr6l 6s ellenSrzdselcrril,
valamint az |pltdsilgti hat6sdgi szolgdhatdsrhl sz6l6 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 12. S (l)
bekezddse ds 6. melldklete 6s a tilzvddelmi hat6sdgi feladatokat elldtd szervezetelvril, a
tizv,ldelmi birsdgr6l 6s a tlimddelemmel foglalkoz6k kbtelezd dlet- 6s balesetbiztos[tdsdr6l sz6l6
259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 3.5 (1) bekezd,lse, illetdkessdgemet a katasztr1favidelmi
kirendeltsdgek illetdkessdgi teriiletdrcil sz6l6 13/2011. (XI 30.) BM rendelet L $-a, valamint
ug)anezen rendelet L melldklete hatdrozza meg. Az 6ndll6 fellebbezds lehettisdgdt a Ket. 44. $
(9) bekezddse alapjdn zdrtam ki."

A B6k6s Megyei Kormrinyhivatal B6k6scsabai'J6r6si Hivatala Ndpegdszs6giigyi Osztrily a BE-
02110101682-312016. iigyiratsziimri szakhat6s6gi nyilatkozathta kdvetkez6kkel indokolta:
,,A Happy Tejtermdk Kft. klrelmdre, a BdWscsaba, Kisrdt 86 sz. 0628/4 hrsz. alatti telken
megl6vri tejtizem bSvitdsdre vonatkoz6 Lpitdsi engeddlyezdse iigydben, Bdl('iscsaba Megtei Jogti
Vdros Jegtzdje megkereste a Bdkdscsabai Jdrdsi Hivatala Ndpegdszsegiigti Osztdlydt 2016.
dprilis l8-dn, szakhat6sdgi dllddoglalds kiadrisa 4rdekeben, a kozigazgatdsi hat6sdgi eljdrds ds

szolgdltatds dltaldnos szabdlyair6l sz6l6 2004. 6vi. CXL. tarvdny 44. S (I) bekezddse, valamint
az dpitdsilg,,i hat6sdgi szolgdltatdsr6l szdl6 312/2012. (Xl8.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban:
Eljr ) 2 $ (5) bekezddse, valamint I2.S (I) bekezddse dltal biztositottak alapjdn.
A megkeresds melldkletekent megkiilddtt tervdokumentdci6t dttanulmdnyoma ddntAttum a
rendelkez6 rdszben szerepki mellett.
Feltdtelemet az orszdgos telepilldsrendezdsi is |pitdsi kivetelmdnyelvtil sz6l6 253/1997. (nI.
20.) Korm. rendelet 53 $ (2) bek. fl pontja, valamint a munkahelyek munkavddelmi
l<avetelmdnyeinek minimdlis szintjdrdl sz6l6 3/2002. (II. 8.) SZCSM-E|LM egilttes rendelet 9 S
(l) bek., I6 $ (3) bekezddse alapjdn adtam meg.

Szakhat6sdgi dlldsfogloldsomqt az Eljr 6. sz. mellLkletdnek 5. pontjdban felttintetett
szakkirddsben - A higidnds is egdszs,|gvddelmi, az iv6viz mintisdgi, a teleptildsi szildrd ds

folydkony hulladdkkal knpcsolatos kbzegdszsdgilgti, jdrvdnyiig,ti vonatkazdsil kbvetelmdnyeknek
val6 megfelelds. Munkavdgzds cdljdra szolgdl6 dpttmdnyek esetdben a kdmiai biztonsdgra
vonatkozd jogszabdlyi elffrdsoknak val6 meflblelds. Az egdszsdgvddelem biztos{tdsa az OTEK-
ban meghatdrozott egtes dpiiletszerkezetek '!s helyisdgek ldtesttdsi kbvetelmdnyeitril val6
eltdrdshez hozzdjdrulds 4rvdnyesttdsdre kiterjedrien - adtam meg.
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Az igazgatdsi szolgdltatdsi dijrot at LwTSZ egtes kdzigazgatasi eljdrasaihrt 6s igazgatdsi jetlegti
szolgdltatdsaidrt fizetendri dtjalvol sz6l6 1/2009.(1.30.) EtiM. rendelet l. szdmu mell|klete
rendelkezik.
Szakhat6sdgi dlldsfoglaldsomat a Ket. 44., 45. 6s 45/A. $-a, ds az Eljr. 12.$-ban foglaltak
alapjdn adtam ki.

HatdskArdm az egeszs6gilg,ti hat6sdgi ds igazgatdsi tevdkenysdgrcil sz6l6 l99l.6vi XI. tAndny,
valamint az dpftdsilgti ds az 4pitdsfelilgyeleti hat6sdgi eljdrdsokr6l 6s ellendrzdselvril, valamint
az 4pttdsilgti hat6sdgi szolgdltatdsr6l sz6l6 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 12.$, ds 6. szdmil
melldklete, illetdkessdgem a ltozigazgatdsi hatosdgi eljdrds ds szolgdltatds dltaldnos szabdlyair6l
sz6l6 2004. dvi CXL. torvdny 21.5 Q) a) pontja ds az Allami Ndpegdszsdgilgti 6s Tisztiorvosi
Szolgdlatrfl, o ndpegdszsdgiigl,,i szakigazgatdsi feladatok elldtdsdr6l 6s a gtfg,tszerdszeti
dllamigazgatdsi szerv kijeldl4sdrril sz6l6 323/2010.(XII. 27.) Korm. rendelet 3. szdmil melldklete
dllapitja meg."

A B6k6s Megyei Korm6nyhivatal Kdrnyezetvddelmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly a

BE/39123628-007/201,6. ijgyiratszhmri szakhat6sSgi nyilatkozatfit a kdvetkez6kkel indokolta:
,,Bdkiscsaba Megtei Jogil Vdros Jegzfje 2016. dprilis 18. napjdn ktildOtt megkeresdsdben a
Happy Tejtermdk Kft. rdszdre, a Bdklscsaba, Kiilteriilet 0628/4 hrsz. alatti ingatlanon megl|vci
tejilzem rendeltetds{i Lpillet b6vitdsdnek Lpitdsi engeiddlydhez lutrt szakhat6sdgi dlldsfoglaldst.
A dokumentdci1t dttanulmdnyoma megdllapitottam, hogy a B4lillscsaba, Killterillet 0628/4 hrsz.

alatti ingatlan terillete 3418 m' ds Gl<sz-7 jelti dpitdsi |vezetbe tartozik, amely bedpltdsre szdnt
terilleten taldlhatf. A kdrelmezti a tejfeldolgoz6 ilzem rendeltetdsti Lpillet ilzem rdszdt klvdnja
bdvlteni. A bdvttdst kbvet6en a tejiizembe bedrkezri tejmennyisdg 200 t/nap alott marad.
A rendelkez,lsemre dll6 iratanyagokban rogzite:ttek alapjdn az aldbbiaknt dllapftottam meg:

- Az 4pitdsi munka, illetve az tpitminyben folytatott tevdkenysdg nem kbrnyezeti hatdsvizsgdlat,
illetve nem e g,tsd ge s kornyezethaszndlati engeddly kbteles.

- Az 6p{tdsi munkn, illetve az Lpltmdnyben kiiltertileten valhsul meg 6s a termdszet vddelmdre
vonatkoz6 nemzeti ds ldzdssdgi jogi kdvetelindnyelmek megfelel.

- Az dpltmdnybenfolytatott tevdkenysdg (technol6giai- ds kommundlis szenry'v[z) afelsztn alatti
vizek vddelmdrril sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Kormdnyrendelet 3. $ 8. 6s 38. pontja alapjdn
szennyezS anyag elhelyezdsdvel jdr egtiitt. Az Lpftdsi munkn a rendelkezti rdszben el5{rt
feltdtelek betartdsa esetdn a 2 19/2004. (VII, 21.) Kormdnyrendelet fdldtani kbzegre vonatkoz6
re nde lke zd se ine k me gfele l.

- A Bdkes Meg,tei Katasztrdfavddelmi lgazgat6sdg Katasztrffcwddelmi Hat6sdgi Osztdly
35400/1979/1/2016.d1t. szdmil belfdldi jogsegdlye szerint a telepen folytotott tevdkenysdg
alapjdn vimddelmi szempontbdl jelent6s kornyezeti hatds nemfeltdtelezhetS.

- A tdrg,,i ingotlanon tervezett beruhdzds a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. szdmit
melldklet 6. sz. melliklet I. tdbldzat 14" 7. pontjdba (tejtermdkgdrt6 tizem 200 t/nap
bedrkezett tejmennyisdg alatt) tartozik, ezdrt a Khvr. l,3. szdmri melldkletdben meghatdrozott,
a lrnrnyezeti hotdsok jelentrisdgdnek vizsgdlatdra szolgdl6 adatlop is becsatoldsra kerillt. Az
adatlapot megvizsgdlva megdllapitottam, hogt az dpitmdnybenfolytatott tevdkenysdg vdrhatf
kornyezeti hatdsai nem jelentdsek, ezdrt kArnyezeti hatdsvizsgdlati eljdrds lefolytatdsa nem
szilksdges.

Fentiek alapjdn, l<brnyezetvddelmi ds termdszetvddelmi szempontbhl, o tervezett tevdkenyseg a
benyfijtott dokumentdci6ban foglaltak, 6s el5lrdsom betartdsa mellett a kornyezetre vdrhathan
nem gtakorol olyan hatdst, amely a vonatkoz6 jogszabdlyokban meghatdrozott mdrtdket
meghaladnd.
Szakhot6sdgi dlldsfoglaldsomat az 1p{tdsilgyi ds dpftdsfelilgl,,eleti hat6sdgi eljdrdsolrr6l ds

ellendrzdselcrdl, valamint az dpitdsilg,,i hathsdgi szolgdltatdsr6l sz6l6 312/2012. (X1.8.) Korm.
rendelet 12. S (1) bekezddse, valamint az 6. mell4klet I. tdbldzat 8., 10. ds 14. 7. pontjaiban
biztosftoft jogkbrdmben eljdrva, az itt meghatdrozott szakhirddsek vonatknzdsdban, valamint a
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kozigazgatdsi hat6sdgi eljdras ds szolgaltatds dltaldnos szabdlyairol szol6 m6dosftott 2004. dvi
CXL. torvdny (a tovdbbiakban: Ket.) 41 S (6) bekezddsdben el1frt m6don adtam meg.

A szakhat6sdgi eljdrds igazgatdsi szolgdltat(tsi dfja a kornyezetvddelmi 6s termiszeN,ldelmi
hatosdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgaltatdsi dijair6l sz6l6 I4/2015. (III 31.) FM rendelet
(tovabbiakban: FM rendelet) 6. szdmil melldklet 2.1. pontja szerint 14.000,- Ft ds 10.1. pontja
alapjdn I33.000,- Ft, melyek befizetdse megtttrtdnt.
Felhfvom az engeddlyes figyelmdt, hogy a tevdkenysdg sordn keletkezd veszdlyes ds nem veszdlyes

hulladdkok kezel{sdrdl (g,,tijtds, elhelyezds), nyilvdntartdsdrfl ds bejelentdsirril a mindenkor
hatdlyos hulladikgazddlkoddsi jogszabdlyok szerint kell gondoskodni. A hqsznosithatd
hulladdkok sem lerakdssal, sem egydb m6don nem drtalmatlan{that6k, azok kezel<|si m6djakint
csak a hasznosftds, illetve hasznosftdnak val6 dtadds fogadhat6 el. Legkdsdbb a
haszndlatbavdteli engeddlyezdsi eljdrds sordn nyrtjtsa be az dpft,lsi hulladdkok nyilvdntart6 lapjdt
a hulladd ko k dtadds dt-dtu|te ldt i gazo 16 do kumentumok mdsolatdval e gtt itt.
Felhfvom tovdbbd arra is, hog,, az Lpitkezds sordn vdrhatd drffrc leveg6terheldst (porhatdst) az
el4rhetci legjobb technika alkalmazdsdval meg kell elcizni, vag/ a lehet6 legkisebb mdrtdkiire kell
csokkenteni. "

A B6k6s Megyei Kormrinyhivatal ElelmiszerlSnc-biztonsilgi 6s Fcjldmtivel6siigyi Fooszt6lya a
BEl191237-3/2016. tigyiratsz6mri szakhat6s6gi nyilatkozatSt a kcjvetkezSkkel indokolta:
,,Bikdscsaba Megtei Jogu Vdros Jegtzdje 2016. dprilis h6 18. napjdn |rkezett, XVII. 345-
7/2016. iktat6szdmu, ,,SzakhatLsdgi megkeresis" tdrgtu level|ben megkereste hathsdgomat. Az
iratokat dttekinne megdllapftdst nyert, hoglt a tervezett l{tesftmdny brivitdse a vonatkoz6
j o gszab dlyi eki {rdso knak me gfe le I
Hat6sdgom hatdskbrdt a megyei karmdnyhivatalok mezrigazdasdgi feladatainak
meghatdrozdsdr6l sz6l6 68/2015. (lil 30.) Korm.rendelet 5. S 0 bekezddse alapjdn, az
illetdkessdgdt a f6vdrosi 6s megyei kormdnyltivatalolvdl, valamint a jdrdsi (frivdrosi kerilleti)
hivutalokr6l sz6lo 66/2015. (ill 30.) Korm.rendelet 2. $ (I) bekezddse, tovdbbd az
dlelmiszerldncr6l6s hat6sdgifeliigteletdrdl szil6 2008. 6vi XLW. tdrvdny 25.9 (I) bekezddse, 26.

$ (l) bekezdds d) pontja, 27.5 0 bekezd,is d) pontja hatdrozza meg.

Jelen szakhat6sdgi dlldsfoglaldst a kozigazgatdsi hat6sdgi eljdrds ds szolgdltatds dltaldnos
szabdlyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. torvdny 44.$ - az Lpttdsilgyi ds 4pltdsfelilg/eleti hat6sdgi
eljdrdsolcr6l ,!s ellendrzdselcrril, valamint az ip{tdsiig1,,i hat6sdgi szolgdltatdsrhl 312/2012. (n.
8.) Kormdnyrendelet 12 S (1) bekezddsdben 6s a 6. melldklet I. tdbldzat 4. pontjdban biztositott
jogkdrben hoztam.
A jogorvoslatra vonatkoz6 tdjdkoztatdst a lazigazgotdsi hat6sdgi eljdrds ds szolgdltatds
dltaldnos szabdlyair6l sz6l6 2004. evi CXL. tdrvdny 44. S g bekezddse alapjdn adtam."

B6k6scsaba Megyei Jogir Vriros Onkorm6nyzat Kdzgyul6s6nek a telepiil6skdpi v6lemdnyez6si
elj6r6sr6l szolo 1012013. (IV. 5.) 6nkormSnyzati rendelete alapj6n atervezett 6pft6si tev6kenysdgre
vonatkoz6an B6k6scsaba Megyei Jogri V6ros Polg6rmestere telepi.ildsk6pi v6lem6nyt adott ki.

Eljrirr{somban az ijgyfdli kdrt az alfrbbiak szerint 6llapitottam meg:
ktildn vizsgfilat n6lktil tigyf6lnek min6siil az epittetl 6s az lpitlsi tev6kenysdggel 6rintett telek
tulajdonosa;
i.igyfdlnek tekintettem tov6bb5 az 6pitdssel
szomsz6dos telkek tulajdonosait tekintettel ana,
drdekeiket 6rintheti.

6rintett telek hatiirvonalilval kdzvetleniil
hogy az 6pit6si tevdkenysdg jogaikat, jogos

Az tigyf6li kcjrt a Rendelet 4. $ (l) 6s (2) bekezd6se, valamint akdzigazgatdsi hat6srigi elj6rris 6s

szolgiiltatiis 6ltahlnos szabiiyair6l sz6l6 2004. evi CXL tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ket.) 15. $ (1)
bekezddse alapj6n Sllapitottam meg.
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Figyelmeztetem az dpittet6t, hogy:
az epitesi tevdkenys6get csak ajogeros 6s vdgrehajthat6 6pitdsi enged6ly es az ahhoztartozo -
engeddlyez6si z6raddkkal ellitott - |pit6szeti-miiszaki dokument6ci6 alapj6n, az engedely
hathly6nak idotartama alatt, tov6bbi a sajSt felelossdgdre ds vesz6ly6re vdgezhet;
a jogeros 6s v6grehajthat6 dpit6si engeddlyt6l 6s a hozzit tartoz6 engeddlyez6si z6raddkkal
ellStott 6pft6szeti-mtiszaki dokument6ci6ban foglaltakt6l a kivitelezds sor6n elt6rni csak az

dpftdsiigyi hat6s6g irjabb el6zetes engeddly6vel, m6dositott 6pitdsi engeddllyel lehet, kiv6ve, ha
az elteres a Rendelet 22. $. (1) bekezd6s6nek a) - c) pondaiban meghat6rozott k<jrbe tartozik;
az epitesi engeddly polg6ri jogi ig6nyt nem drint el;
a ldtrehozott dpftmdny, dpftm6nyrdszt csak haszn6latbav6teli engeddly kiad6s6t krivet6en
haszn6lhat6.

TSjdkoztatom az eplttet6t, hogy:
az dpftdsiigyi hat6s6gi enged6ly nem mentesiti az dpittetdt az 6pit6si tev6kenys6g
megkezddsdhez egy6b jogszab6lyokban el6irt engeddlyek, hozzilfrul6sok vagy nyilatkozatok
megszerzds6nek kotelezetts6ge al6l ;

az 6pittet6 az dpft6siigyi hat6s6gi engeddly hat6ly6nak lej|rta elott el6terjesztett k6relm6ben a
j o ger6 s dp f td s i engedd ly hatrilyrlnak megho s szabbit|sht k6rheti ;

az 6pft6si.igyi hat6s6g az engedelyhatiiydt -- k6relemre - annak \ejhrta el6tt a Rendelet 52. $.
(6) bekezddsdben foglalt feltdtelek mellett az epitesi tevdkenysdg vdgzds6nek megkezddse
el6tt, a megkezdett dpftdsi tevdkenys6g esetdn egyszer egy 6vvel meghosszabbftja;
a jogorvoslatra nyitva 6116 id6 alatt az ii:;vf6l az engedelyezes tfirgydt klpezo 6pit6szeti-
miiszaki dokument6ci6ba a B6k6scsaba, Szent Istv6n ter 7 . sz6m alatt, az 6pit6siigyi hat6s6gi
irod6ban, tigyf6lfogaddsi id6ben tekinthet be;

az 6pitdsi.igyi hat6s6g - az effe ir6nyul6 ki.ikin k6relem eset6n - a joger6s 6p(t6si engeddlyhez
tartozo engeddlyez6si zfuadlkkal ell6tott 6pit6szeti-mriszaki dokumentdci6 papir alapf hiteles
m5solat6t - azilletdkekrol sz6l6 1990. 6vi :ICIII. t6rv6ny (a tovSbbiakban: Itv.) melldklet IV.
6s VI. pontjai szerinti elj6r6si illet6k megfizet6sdt kdvet6en az 6pittet6nek vary
meghatalma zottjflnak megkiildi.

A Ket. 7llA. $ (l) 6s (4) bekezd6se alapj6n, amennyiben a kdrelem be6rkez6s6t kdveto k6t
h6napon beli.il a hat6srlg a hat6srigi i.igy 6rdem6ben ddnt az ellfirils sor6n kiadott fiigg6 hat6lyu
ddntds nem l6p hat6lyba. Meg6llapftottam, hogy jelen hatiirozattal a hat6s6g az rj;gy 6rdem6ben
ddntdtt, ezdrt az eljrir6s sor6n kiadott 2016. riprilis l3-6n kelt, XVII. 345-312016. iktat6szSmri
fiigg6 hatalyu hatfirozat nem l6p hatSlyba.

A fentiekben le(rtak alapjSn meg6llapitottam, hogy a tervezett 6pit6si munka - a rendelkez6
r6szben foglaltak betart6sa mellett - megfelel a Rendeletben eloirtaknak, ez5rt az lpitesi enged6lyt
megadtam.

A rendelkez6 r6szben foglalt kikdtdst a Rendelet 19. $ (4) bekezdds e) pontja alapjfin irtam el6.

Az iigyben eljrirt szakhat6s6gok nyilatkozatait a Ket. 72. $ (l) bekezddse db) 6s ed) pontjai alapj6n
fo glaltam a hathrozatba.

A telepiildskdpi vdlem6nyt a Rendelet 19. $ (4) bekezd6s g) 6s (5) bekezdds a) pontjai alapj6n
fo glaltam a hatflrozatba.

Az elj6r6si kcilts6get 6s annak visel6s6t azItv. mell6kletdnek XV/I. pontja, valamint a Ket. 72. $
(l) bekezd6s dd) ds de) pontjai alapjin6llapitouam meg a hathrozat rendelkez6 rdsz6ben.
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A fellebbez6si jogot Ket. 98. $ (l) bekezddse ds a 99. g (l) bekezd6se alapj6n biztositottam. Az
illetdkfizetdsre utalSs jogalapj6t ds megfizetdsdtazIrtv.2g. g (2) bekezd6se, valamint a 73. g (l)
bekezd6se alaplfin a tdrv6ny melldkletdnek XV/[L pontja k6pezi.

B6k6scsaba, 20l6.jfnius l.
Dr. Bacsa Vendel jegyz6

Az elektron ikus dokurncntumbannev6ben 
6s megbfzrls6b6l
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