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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 

 

 

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Építéshatósága a Globo menedzsment kft. (képviseletében 

eljárva: Globits István ügyvezető igazgató), Budapest, Kiss Áron u. 10. 1. em. 1. szám alatti 

kérelmező, mint a Váci Egyházmegye meghatalmazottja kérelmére hivatalosan igazolja, hogy a 

Názáret Római Katolikus Óvoda, Nagykőrös, Hősök tere 2. szám alatti ingatlanán lévő épület 

külső hőszigetelése, ablakok cseréje a meglévőekkel megegyező méretűekre, a fűtési rendszer 

felújítása, napelemek elhelyezése, amennyiben az épületek tartószerkezeti rendszerét vagy 

tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni 

vagy változatlan formában újjáépíteni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (IX. 8.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete alapján: építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. 

Jelen igazolás nem mentesít az építési munka elvégzésével kapcsolatban esetleg szükséges más 

hatósági, közműszolgáltatói engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

Tájékoztatási kötelezettségemnek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (IX. 8.) Korm. 

Rendelet 3.§ (2)bek. f) pontja alapján tettem eleget. 

Kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 5. § b) pontja alapján illetékmentes: 

„Teljes személyes illetékmentességben részesül az egyházi jogi személy.” 
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Hatáskörömet és illetékességemet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés állapította 
meg.  

 

Az igazolást pályázati felhasználás céljából adtam ki. 

 

Nagykőrös, 2015. december 4.                                                      

                                                                                                  

 

       Dr. Nyíkos Sára  

Címzetes főjegyző nevében és megbízásából: 

 

                                                                         Varga Péterné Perneki Anita 

                                                                                     vezető tanácsos 
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