
SIMONTORNYA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 
 7081 Simontornya, Szent István király u. 1. 

 74/586-929, 74/586-930, Fax:74/586-922 

E-mail: simontornya@t-online.hu 
Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

1402-5/2012. 

Deres Szilvia 

74/586-926 

 

Tárgy: a HÉV-SUGÁR Kft. (1214 Budapest, II. 

Rákóczi Ferenc u. 195-197.) építési engedély 

ügye, a Simontornya, Gyár u. 1-5. szám 

alatti, 159/5 helyrajzi számú ingatlanon 

létesíteni kívánt acélszerkezetű csarnokra 

vonatkozóan. 

 

H I R D E T M É N Y 

 
A HÉV-SUGÁR Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 195-197.) kérelmére, a Simontornya, 

Gyár u. 1-5. szám alatti, 159/5 helyrajzi számú ingatlanon létesíteni kívánt acélszerkezetű csarnokra 

vonatkozó építési engedélyezési eljárásban hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak 

szerint: 

 

A kifüggesztés napja:   2012. február 29. 

A levétel napja:    2012. március 19. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Simontornya Város Jegyzője  

     7081 Simontornya, Szent István király u. 1. 

Az ügyiratszám:    1401-4/2012. 

Az ügy tárgya: A HÉV-SUGÁR Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 195-197.) építési 

engedély ügye a Simontornya, Gyár u. 1-5. szám alatti, 159/5 helyrajzi számú ingatlanon 

létesíteni kívánt acélszerkezetű csarnokra vonatkozóan. 

 

Ügyfelek: a Simontornya, Gyár u. 1-5. szám alatti, 159/5 helyrajzi számú ingatlan 

tulajdonosa, szomszédjai, szolgalmi jogosultjai.  

 

Hatóságom a fenti ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése az ügyfelek száma miatt postai úton 

nem lehetséges. Az ügyfelek az ügyben hozott 1402-4/2012. számú döntést Simontornya Város 

Polgármesteri Hivatalának 7. számú irodájában (7081 Simontornya, Szent István király u. 1.) 

átvehetik. 

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.  
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I N D O K O L Á S 

 

A HÉV-SUGÁR Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 195-197.) kérelmére, a Simontornya, 

Gyár u. 1-5. szám alatti, 159/5 helyrajzi számú ingatlanon létesíteni kívánt acélszerkezetű csarnokra 

vonatkozóan hatóságom eljárást folytatott, melynek során a kérelmet az 1402-4/2012. számú 

határozattal elbíráltam. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 

(továbbiakban: Ket.) 80. § (1) bekezdés d) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, 

hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy a hirdetményi kézbesítésen kívül 

igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy 

alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik. 

 

A hirdetmény tartalmát a Ket. 80. § (2) bekezdése alapján határoztam meg. 

 

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell 

közöltnek tekinteni a Ket. 78. § (10) bekezdése szerint. 

  

Fentiekre tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

 

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a 

Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

Hatóságom hatáskörét a Ket. 19-20. §, illetékességét ugyanezen jogszabály 21. § (1) bekezdése b) 

pontja, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § alapján állapítottam meg.  

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

 

Simontornya, 2012. február 29. 

 

 Bárdos László 

 címzetes főjegyző megbízásából: 

 

 Aszmann Géza sk. 

 aljegyző 
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Az 1402-5/2012. számú hirdetmény kifüggesztésre kerül: 

 

 

Simontornya Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján. 

 

 

Közzétételre kerül: 

 

Simontornya honlapján 

 

Központi rendszer 

 


