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HIRDETMÉNY 

A kifüggesztés napja: 2020. január 22. 

A döntés közlésének a napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15 nap 

 

Celldömölk Város Jegyzője építésügyi hatáskörében eljárva, építési engedélyezési ügyben az alábbiakról 

tájékoztatást adom: 

a./  Kifüggesztés napja: 2020.01.21. 

b./  Eljáró hatóság: Celldömölk Város Jegyzője, I. fokú általános építésügyi hatóság 95020 Celldömölk, 
Városháza tér 1. 

c./  Ügy száma, tárgya: C/122-6/2020, 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 37-41., 6700 hrsz-ú 
ingatlanon társasház, iroda és gépkocsi beálló építési engedélyezése 

d./  Kérelmező ügyfél: SZOVA Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.  

e./  Ezúton felhívjuk a figyelmet, hogy a hatóság az építési engedély iránti kérelmet elbírálta, az építést 
engedélyezte. Az engedélyező határozat a celldömölki jegyző hivatalában, valamint az ETDR 
felületen megtekinthető. 

f./  Hatásterület: Nem került megállapításra 

 

A határozatot a kifüggesztés kezdetét követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, ellene a közléstől számított 

15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Főosztály, Építésügyi Osztályához (9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.) címezve, de 

az I. fokú építésügyi hatósághoz kell benyújtani. 

A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja  

- postai úton hatóságom címére feladva, 

- papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási 

Ponton, 

- amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) 

keresztül. 

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag 

összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

lehet hivatkozni.  
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A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező 

építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg. 

A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, me lyet előzetesen kell megfizetni. Amennyiben a 

fellebbezés a szakhatósági állásfoglalás tartalmát is érinti, úgy a rendelkező részben feltüntetett igazgatási 

szolgáltatási díjat is meg kell fizetni az ott meghatározott számlaszámra. 

 

Celldömölk, 2020.01.21. 

 

 

 Farkas Gábor  

 jegyző nevében és megbízásából: 
 Dummel Ottó  
 irodavezető  



<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<InterLeave xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <HashType>SHA2</HashType>
  <Documents />
</InterLeave>

		2020-01-21T15:58:59+0100
	Budapest
	  - A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




