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HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 28/A. §
(1) bekezdés ag) pontja és 80. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos
érdekét  vagy  jogi  helyzetét  az  ügy  érinti,  az  ügyfél  jogaival  felruházott  érdekvédelmi  és  társadalmi
szervezeteket, hogy az alábbi ügyben Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője, mint az I. fokú építésügyi
hatóság építési engedélyezési eljárást indított.

A kifüggesztés napja: 2014. 10. 31.
Az eljáró hatóság megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
A döntés ügyirat száma: 57432-2/2014.
ÉTDR iratazonosító: 201400069673
Az ügy tárgya: értesítés eljárás megindításáról, gyártó csarnok építési engedélyezési ügye
A kérelmező ügyfél neve/megnevezése: KOKO FÖLDVÁRSZER KFT.  

( Dunaföldvár, Fehérvári u. 85.)
Építés helye: Daruszentmiklós, Fehérvári u. 0424/4 hrsz

A hatóság írásban és az ÉTDR rendszeren keresztül tart kapcsolatot az eljárásban érintett ügyfelekkel

Tájékoztatom, hogy a Ket. 51. §-a szerint az ügyfélnek joga van az eljárás során szóban vagy írásban 
nyilatkozattételt tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. A Ket. 68. §-a értelmében az ügyfél 
személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján betekinthet az eljárás során 
keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.

A hatóság kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Igazgatóság Főépítészi, Építésügyi
és Környezetvédelmi Osztály    

postacím: 2400  Dunaújváros Városháza tér 1.
Telefon: 25/544-127  Fax: 544-183 e-mail: ephat@pmh.dunanet.hu

Tájékoztatom továbbá, hogy jelen ügyben az elektronikus ügyintézés lehetőségével az ÉTDR felületén 
keresztül élhet: 

Tájékoztatom továbbá, hogy az eljárás során nyilatkozatot tehet vagy nyilatkozattételt megtagadhatja. Az 
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eljárás bármely szakaszában betekinthet a keletkezett iratokba a megjelölt ügyintézővel történő előzetes 
egyeztetést követően ügyfélfogadási időben személyesen, illetve képviselője útján. Az iratbetekintés során az
arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság 
kérelemre hitelesíti. 

Nem lehet betekinteni : 
- a döntés tervezetébe az eljárás jogerős befejezéséig,
- az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire vonatkozóan a

hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelését rendelte el,
- betekintési  vagy megismerési  engedély hiányában  az  államtitkot  vagy szolgálati  titkot  tartalmazó

iratba,
- az egyéb védett adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja,

vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult személyt
törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek
hiányában az eljárás megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a
döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek,  kérelmet nem nyújtottak be,  úgy ügyféli  jogaikat a 312/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. §. (7) bekezdése
alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.

Az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Dunaújváros, 2014.10.30.

Vargáné dr. Sürü Renáta

jegyző nevében és megbízásából:

Wirth Mária

építésügyi vezető főtanácsos
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