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ÉfOn azonosit6: 201700038961 Tàrgy: 2112 Veresegyhà2, FO ùt 58. helyrajzi

ÉfOn iratazonoslto: lR_000323776t20j7 szàm alatti ingatlanon Katolikus Gimnàzium és

Ugyiratszàm : PE-O7|EPIOO747-2112017 az épuletben lift épitesenek epitési engedélye'

Ugyinté26: Koncz Emese
Telefon: +36 28 532-366

A Pest Megyei Kormànyhivatal GÒdÒll6i Jéràsi Hivatala Epitésùgyi OsZély elsofokÉ epitéshat6ségi
jogkÒreben eljérva az alàbbi dÒntést hozom:

H ATA R OZAT

Vàci Egyhàzmegye (képviseli dr. Beer Mikl6s pùspÒk, 2600 Véc, Migazzi Kristof tér 1.) es Veresegy-
hàz Vàros Ònkormànyzata (képviseli Pàsztor Béla polgàrmester 2112 Veresegyhà2, Fo ùt 35.) epit-
tetok kérelmére 2112 Veresegyhà2, FO ùt 58 helyrajzi szàmi ingatlanra Katolikus Gimnàzium valamint
az épùletben lift épitésének epitesi engedélye irénti kérelme alapjén a mellékelt helyszlnrajzok és m[-
szaki tervek szerint -

az épitési enqedélvt meoadom.

Epitesùgyi Osztàly
2100 GòdÒ116, Kotlàn Séndor utca 3.

Telefon: (28) 532-366
E-mail:

teljes terùlet hasznos tertilet

ALAGSOR

AL 1 01 lépcso 36,20

AL 1 02 takarit6szer raktér 10,30

AL 1 03 kòzleked6 90,50

AL 1 o4 raktàr 14,40

AL 1 05 személyzeti ÒltÒ26 17,50

AL 1 06 személyzeti tartozkod6 17,10

AL 1 07 szerver szoba szertàr 17,40

AL 1 08 szémit6gép terem 66,1 0

AL 1 09 szàmitogép terem 59,50

AL 1 10 raktàr 11,80

AL 1 11 karbantarté 24,00

AL 1 12 el6tér 4,20

AL 1 13 kerti raktér 34,30 403,30

AL 2 01 hokÒzpont ll 24,30

AL 2 02 kÒzlekedo 76,30

AL 2 03 raktér 22,60 123,20

AL 2 o4 lépcso 36,80

AL 2 05 takaritoszer raktàr 10,30

AL 2 06 kOzleked6 101,40

AL 2 07 akadélymentes wc 5,30

AL 2 08 fiù wc
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AL 2 09 lény wc 17,50

AL. 2 10 étterem 156,60

AL 2 11 télalo 1 1,80

AL 2 12 melegit6konyha 21,40

AL 2 13 széll.ed.moso 10,10

AL 2 14 raktér 10,10

AL 2 15 raktér 5,40

AL 2 16 el6kszit6 5,40

AL 2 17 kÒzlekedo 16,70

AL 2. 18 iroda 8,10

AL 2 19 el6tér 4,10

AL 2 20 wc 1,40

AL 2 21 szemlyzetimosd6 10,30

AL 2 22 moslék téro16 3,60

AL 2 23 fehér mosogat6 15,40 469,00

AL 2 24 kÒzlekedo 74,90

AL 2 25 fut6pàlya 247,80

AL 2 26 szertér 28,50

AL 2 27 ÒltÒ26 23,50

AL 2 28 Òltòzo 23,50

AL 2 29 ÒltÒ26 15,60

AL. 2 30 orvosi szoba 7,90 421,70

AL 2 K hulladéktàrol6 7,10

ALAGSOR cisszesen: 1424.30 1417.20

FÒLDSZINT

FSZT. 1. 01 lépcso 19,80

FSZT. 1. 02 kÒzleked6 128,90

FSZT. 1 03 el6tér 35,30

FSZT. 1. 04 iroda 22,70

FSZT. 1 05 tanéri 88,30

FSZT. 1 06 igazgat6i iroda 33,40

FSZT. 1 07 titkàrség 21,50

FSZT. 1 08 igazgatohelyettes iroda 23,90

FSZT. 1 09 irattàr 19,00

FSZT. 1 10 nor wc 7,90

FSZT. 1 11 férfiwc 7,90

FSZT. 1 12 leény wc 16,70

FSZT. 1 13 fiù wc 16,90

FSZT. 1 14 tanterem 64,60

FSZT. 1 '15 csoport szoba 31,00

FSZT. 1 16 elokészit6 szertér 26,50

FSZT. 1 17 természettudomànyi el6ad6 75,00 639,30

terasz 5,70



FSZT 2 01 szélfog6 10,40

FSZT. 2 02 porta 7,30

FSZT. 2 03 kÒzleked6, zsibongo 222,90

FSZT. 2 04 ruhatàr 9,60

FSZT. 2 05 bufé 12,10

FSZT. 2 06 raktér 3,50 265,90

FSZT. 2 07 lépcs6 19,70

FSZT. 2 08 zsibong6 44,70

FSZT. 2 09 kÒzleked6 129,40

FSZT. 2 10 tanterem 73,50

FSZT. 2 11 rajzterem 69,50

FSZT. 2 12 szertàr 26,70

FSZT. 2 13 akadàlymentes wc 4,20

FSZT. 2 14 fiù wc 14,70

FSZT. 2 15 leàny wc 15,80

FSZT. 2 16 természettudomànyi el6ad6 72,10

FSZT. 2 17 szertér 23,30

FSZT. 2 18 szertàr 23,00

FSZT. 2 19 labor 83,40 600,00

FÒLDSZINT òsszesen: 1510.80 1505.10

1. EMELET

1EM. 1 01 lepcs6 19,80

1EM. 1 02 zsibongé 82,10

1EM. 1 03 kÒzlekedÒ 87,90

1EM. 1 04 tanterem 64,70

1EM. 1 05 szertàr 20,50

1EM. 1. 06 csoport szoba 42,90
,1EM.

1 07 csoport szoba 42,90

1EM. 1 08 stÉdi6 20,70

1EM. 1 09 not wc 7,90

1EM. 1 10 férfiwc 7,90

1EM. 1 11 leàny wc 16,70

1EM. 1 12 fiù wc 16,90
,IEM. I 13 tanterem 58,60

1EM. 1 14 csoport szoba 29,10
,1EM.

1 15 csoport szoba 29,70

1EM. 1 16 tanterem 60,00 608,30

erkély 5,60

1EM. 2 01 kÒzlekedo 17s,60 175,60

1EM. 2 02 lépcsci 19,60

1EM. 2 03 zsibong6 44,60

1EM. 2 04 kÒzlekedo 69,30
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1EM. 2 05 tanterem 71,90

1EM. 2 06 dràma terem 62,50

1EM. 2 07 szertàr 30,20

1EM. 2 08 akadàlymentes wc 4,20

1EM. 2 09 fiù wc 14,70

1EM 2 10 leény wc 15,80

1EM. 2 11 tanterem 60,00

1EM. 2 12 audioterem 72,10 464,90

erkély 5,60

padléster 1. 60,70

padléstér 2. 37,00

l. EMELET òsszesen: 1357.70 1248.80

2. EMELET

2ÉM. 1 01 lépcsd 19,80

2EM. 1 02 zsibong6 81,80

2EM. I 03 kòzlekedo 49,00

2EM, 1 04 tanterem 62,00

2EM, 1. 05 szertàr 20,40

zEM, 1. 06 csoport szoba 40,50

2EM. I 07 csoport szoba 42,30

2EM. 't. 08 hokÒzpont 19,80

zEM. 1 09 not wc 7,90

2EM. 1 10 férfiwc 7,90

zEM, 1 11 leàny wc 16,70

2EM. 1 12 fiù wc 16,90

zEM. 1 13 tanterem 60,00 4/,5,00

erkély 5,60

padléstér 3. 155,90

2EM, 2 01 kÒzleked6 135,50 119,20

2EM. 2 02 lépcso 19,70

zEM. 2 03 zsibong6 41,80

2ÉM. 2 04 kÒzleked6 52,10

2ÉM. 2 05 tanterem 53,1 0

2EM. 2 06 szerlàr 15,20

2ÉM. 2 07 imaterem - képolna 97,60

2ÉM. 2 08 akadàlymentes wc 4,20

2EM. 2 09 fiÉ wc 14,70

2EM. 2 10 leény wc 15,80

zEM. 2 11 szertàr 18,50

2ÉM. 2 12 tanterem 60,20 392,90

erkély 5,60

2. EMELET òsszesen: 1140.50 957.10

Òsszesen: s433.30 5128.20



Òsszesen hasznos alapterùlel: 5128,20 m2,

Szémitott épitményfiÉk:717 948 000,0 Ft.

Vereseyghàz Vàros Polgàrmesterének 5001 -2120'17. szàmÉ telepiilésképi véleménye:

"TeIepiiIésképi vélemény
Kvadrum Épitész Kft. kérelmére a veresegyhézi 58 helyrajzi szemon nyilvàntartott, F6 Ét 1't7-125.
ingatlanra benyùjtott dokumentécié szerint ingatlanon katolikus gimnàzium épitésének épitéshat6-
sàgi engedélyezéséhez az alàbbi telepùléskepi véleményt adom:

A benyÉjtott dokumentéci6 alapjàn, az eljàràs tàrgyàt képez6 katolikus gimnàzium épitésének
épitéshat6sàgi engedélyezését telepiilésképi szempontb6l iavasolom.
Felhlvom a kérelmez6 fiovelmét, hoqv:

. A telepùléskepi véleményezési eljàràs sorén a benyùjtott tervdokumentàci6t helyi telepulés-
rendezési eszkòzòk eloiràsainak figyelembevételével, telepulésképi szempontb6l vizsgéltam
Az egyéb épitéshatéségi es épitesi kÒvetelményekrOl sz616 jogszabélyok, eléiràsok szerinti
megfeleloseget az épiiesugyi hatosàg vizsgàlja.

. Az épites soràn az egyéb jogszabàlyokban eloirt felteteleket be kell tartani

. Jelen telepùlesképi vélemény épitésl munka végzésére nem jogosit, tovébbà az épitéshez
szùkséges engedélyek beszerzése a16l nem mentesit

. A telepUlésképi vélemény az alap)àl kepez6 épitészeti-moszaki tervdokumentécié zéradékolt
példànyéval egyùtt érvényes.

A telepùlésképi vélemény ellen Ònéllé jogorvoslatnak nincs helye, az csak az épitésùgyi hat6sà9i ùgy-
ben hozott dÒntés keretében vitathatÒ."

Pest Megyei Katasztr6favédelmi lgazgatésàg Gòdòl16 Katasztréfavédelmi Kirendeltség (2100
GÒdÒllé, Szabadsàg u. 28.) 3634011217-212017. élt. szàmÉ szakhat6sàgi àllàsfoglalàs rendelkezé-
sei:

,,Szakhatésagi allàsfoglalàs

A Pest Megyei Korményhivatal Godò 6 Jérési Hivatala Épitésùgyi Osztély (2100 GÒddllé, KotÉn
Séndor u 3 ) megkeresése alapjàn a Veresegyhéz Véros Ònkormànwata (2112 veresegyhéZ, Fé ()t
35 ) és Véci Egyhazmegye (2600 Véc, Migazzi Krist1f tér 1.) épittetÒ kérelmére a 2112 VeresegyhàZ,
FO ùt 117-125. 58 hrsz. alatti ingatlanon a VeresegyhAzi Katolikus Gimn,zium esetéDen a felvonulàsi
teriilet kialakitését a helyi adottségoknak megfelel1en sa/At és segitségny(tjti egységek
gépjérmAfecskend1inknek és kiilÒnleges szereinek paraméterei alapjén az alébbiak szerint hatérozom
meg: a tùzolési felvonulési terùlet hossza az épùlet felvonulési terùlet felé nezé homlokzaténak teljes
hossza; szélessége min. 6m; ives szakészénak ktils1 fordulési sugara legalébb 12,5m; az ùrszelvény
szabad magasséga legalébb 4,7m; lejtése legfeljebb 5?6; teherbiràsa megfelel az ()ttlgyi mùszaki
el6irés szerinti kisforgalm(t utak A1 tervezési osztélyénak. Az épitési engedély megadàséhoz
tUzvédelmi szempontbél az alàbbi

f eltételekkel j é rulok hozzé:

A kivitelezés soràn olyan épitési célÉ anyagok, késztermékek és berendezések épithet6ek be,
amelyek kUlòn jogszabélyban meghatérozott megfeleléség igazolàssal, teljesitmény-nyilatkozattal
rendelkeznek, mely igazolasokat a hasznélatbavételi engedélyezési eljérés soràn be kell mutatni.
A 2. emeleti gepészeti helyiséget (kazenhàz\ tùzgàtlo épitményszerkezettel kell hatàrolni, a
helyiség ajtaja legalébb D El, 30-C tuzéll6sàgi teljesitmenyÉ legyen.
A hasznélatbavételi eljàrés sorén az AK kockàzati osztàlyù épùlet mertékadé tùzszakaszahoz
(2095,9m') szùkséges oltéviz mennyiségnek (2700 Uperc) a vonatkozo .iogszabély szèrinti
tàvolsàgon belùli meglétét és folyamatos biztositàsi idejét (60 perc) igazolni kell
Az épùlet villémcsapésok hatésàval szembeni védelmének megfelel6ségét a hasznàlatbavételi
eljàràs idopontjéig kockàzatelemzési jegyzdkònywel vagy a kialakitott villémvédelmi
berendezés16l készult feli.ilvizsgàlati jegfz6kÒnywel igazolni kell.
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5. Az épùlet villamos rendszerének megfeleloségét tÉzvédelmi felirlvizsgàlati jegyzokònywel a
hasznAlatbavételi eljérés idOpontjàig hitelt érdeml6en igazolni kell.

6. Az épiiletben a tÉzeseti fogyasztdk (menekùlési ùtirényjelzé rendszer stb.) megfelelosegét és az
àramtalanitést kòvet6 m0kÒdtethetosegének biztositését, a kivitelezést végz6 àltal kiàllitott
nyilatkozattal hitelt erdeml6en igazolni szùkséges.

7. Afali tuzcsapok hasznàlatbavétele el6tt a kivitelezé kÒteles nyomàsprébét, és teljesitménymèrest
végezni, vagy végeztetni és annak eredményét a tÉzvédelmi szakhatéség részére igazolni.

8. A h6- és fùstelvezetés, valamint légpétlés tényleges helyét Égy kell megvélasztani, hogy ne
idézzen el6 màsodlagos gyÉjtàsi veszélyt, valamint a fùst az épùletbe ne kerulhessen vissza. A
pontos kialakitàst a kivitelezés megkezdése elétt a tUzvédelmi hatésàggal igazolt m6don
egyeztetni szùkséges.

9. A hé- és ftistelvezetés megfelel6ségét a hasznàlatbavételkor a megvalésult éllapotnak megfelelé
szàmitàssal, valamint a beépitésre kerù16 h6- és fijstelvezet6 szerkezetek Atfolyàsi tényezojét
alàtàmaszté dokumentàciéval kell igazolni.

10. Az epùlet terùletére tervezett automatikus tuzjelzo berendezés létesitését és hasznàlatbavételét -
az epUlet hasznàlatbavételét megel6zoen- engedélyeztetni kell.

A szakhatésàgi Allésfoglalés ellen ònàllé fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljàrÒ hat6sàg hatà-
rozata, ennek hiànyàban az eljàràst megszùntet6 végzése elleni fellebbezésben tàmadhatÒ meg."

Pest Megyei Kormànyhivatal Gòdòlldi Jàràsi Hivatala - Népegészségiigyi Osztàly (2100 Gòdòl-
16, Ady E. sétàny 56.) PE-07/NEO/03374-2120'17 szemt szakkérdésben adott àllàsfoglalàs ren-
delkezései:
,,1. Szakkérdésben adott àllàsfoglalàs rendelkezései:
Az épitési engedély kiadàsànak jogszabàlyi akadàlya nrncsen.
Felhivom a fiovelmet az alàbbiakra is:
A mrikÒdés megkezdése el6tt akkreditélt laboratérium àltali negativ bakteriolégiai vizminta eredmény
szùkséges, amelyet Osztàlyom részére meg kell kuldeni. A vizmintét akkreditélt médszerrel kell ven-
n i.'

Pest Megyei Kormànyhivatal Gddtilloi Jàràsi Hivatala - Élelmiszerlànc-biztonsàgi és Àllat-
egészségugyi (2100 Gòdò116, Kotlàn Sàndor u. 1.) PE-07/ÉÀO11OO75O-A2017 szàmÉ szakkér-
désben adott éllàsfoglalàs rendelkezései:

,,Vàci Egyhàzmegye (székhelye: 2600 Vàc, Migazzi Kristéf tér 1 ) és Veresegyhéz Vàros Ònkor-

menyzata (2112 Veresegyhàz, F6 Ét 35.) epittet6k àltal a 2112 Verèsegyhà2, F6 itl58. szém alatt

kialakitÉsra kerù16 Katolikus Gimnàzium tekintetében, a GòdÒlléi Jàràsi Hivatal Élelmiszerlénc-

biztonsàgi és Allategészsegùgyi Osztàlyàra 2017. jùlius 17. napten ÉTDR rendszeren (azonosité:

201700038961) érkezett épitési engedelyezés 0gyével kapcsolatban az alébbi

SZAKHATOSAGT Àr-UÀSrOClAlASr

adom.

Az egység épitési engedélyének kiadàsàhoz h ozzdjàrulok az alàbbi kikiitéssel:

- a mosogat6medencék méretét akkoràra kell tervezni, melyben az ott mosogatand6 leg-

nagyobb méretÉ edényzet, eszkòz is teljesen èlmerùlhet.

Jelen szakhatéségi éllésfoglalàs ellen ònéllé fellebbezésnek helye nincs, az csak a hatàrozat, illetve

az eljàrest megszùntet6 végzés ellenijogorvoslat keretében tàmadhaté meg."

Budapest F6véros Kormànyhivatala Xll. Kerùleti Hivatala, Mùszaki Engedélyezési F6osztàly,
Muszaki Biztonsàgi Osztély ('l'124 Budapest, Xll. ker., NémetvÒlgyi Ét 37-39.) BP-121203102592-
a2u7 szakkétdésben adott àllàsfoglalàs rendelkezései:
,,|/a. Szakkérdésben adott àllésfoglalés rendelkezése:
1. Foosztàlyomat a létesitmény hasznàlatbavételi engedélyezesi eljàràsa sorén mÉszaki biztonségi
szakkérdésben meg kell keresni



2. Az ùj felvoné berendezés hasznélatbavételi dokumentàci6jàhoz csatolni kell a Felvoné rendelet
szerinti hasznàlatbavételi alkalmassàgi nyilatkozatot.
3. A felvono hasznélatbavételi dokumentéciéjàhoz csatolni kell a berendezés karbantartàsàra kòtÒtt
érvényes karbantartési-, javitàsi szerzodés mésolatàt.

l/b. Szakkérdésben adott àllàsfoglalàs rendelkez6 részeben tett f igyelemtelhivàsa:
1. Az elkészult felvon6 berendezést hasznélatba venni csak az engedélyezo hat6sàghoz benyÉjtott
kérelem
alaplàn megszezett hasznàlatbavételi engedély birtokéban lehet. A nyilvàntartott szervezet àltal kiélli-
tott alkalmasségi nyilatkozat keltetol szémitott 60 napon belùl a tulajdonos (vagy meghatalmazottja)
kòteles a hasznélatba vétel engedélyezését az eloirt mellékletekkel, az épitesi engedelyt kiadé haté-
sàgtél irésban kérelmezni. A hasznélatbavételi engedélyezési eljàrésban Hat6sàgom szakhatòség-
ként részt vesz. A berendezés a hasznàlatbavételi eljàràs lez esàig ideiglenes jelleggel hasznélhatÒ.
2. Az engedélyezesi zeradekkal ellàtott teM6l eltérni csak el6zetes engedélyem alapjén szabad.
3. A létesitmény hasznàlatba vételekor a vonatkozé jogszabàlyok és szabvànyok el6iràsain kivùl a kù-
lon rendeletben eloirt mÉszaki biaonsàgi engedélyezesi és vizsgàlati eljérésok lefolytatàsàt kell Hat6-
sàgomtél kérelmezni!"

Pest Megyei Kormànyhivatal Érdi Jérési Hivatala Hat6sàgi Foosztàly - Épitésùgyi és Òròkség-
védelmi Osztély (1052 Budapest, Véroshàz utca 7. mfszt. 4.) PE-06/OR/370412017 szàmt szak-
kérdésben adott Éllàsfoglalàsa:

,,A térgyi megkeresésérc a kulturélis ér6kség védelmével kapcsolatos szabàlyokr6l szélé 496/2016.
(Xll 28)Korm rendelet 3. §(1)bekezdésea( pontja ertelmében az aÉbbt szakvéleményt adom.
A tàrgyi beruhàzàs òròkségvédelmi szempontb6l az alàbbi kikòtésekkel engedélyezhet6:
- A kivitelezés fÒldmunkàit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni.
- A régeszeti megfigyelést 5 nappal koràbban a kulturàlis drokseg védelmével kapcsolatos szabélyok-
16l sz6l6 49612016. (Xll. 28.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Korm. rendelet) 4 sz. melléklete szerinti
tartalommal be kelljelenteni, annak elvégzését jegyz6kÒnyvben kell rÒgziteni.
- Amennyiben a régészeti megfìgyeles soràn a régészeti dokumentàlàs régeszeti bontémunkàt igé-
nyel, akkor a régészeti bontÒmunkàt régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni A régészeti bon-
tomunka megkezdését Hivatalomnak be kell jelentenr.
- A fenti szakfeladatok elvégzésére a Tragor lgnàc MÉzeum (2600 Véc, Ztinyi u 41la.) jogosult.
- A régészeti szakfeladatok elvégzésére Beruhàz6nak a feltàràsra jogosultsàggal rendelkezÒ intéz-
ménnyel szerzodést kell kòtnie
- A szakfelùgyeletek16l szélé jegyz6kÒnyvet Hivatalomnak meg kell kùldeni

A kérelmez6 illetékmentességé16l nyilatkozott
A Vàci Egyhàzmegye (képviseli dr. Beer Mikl6s pùspòk, 2600 Véc, Migazzi Kristéf ter 1.) és Veres-
egyhàz Vàros Ònkormànfzata (képviseli Pàsztor Béla polgàrmester, 21'12 Veresegyhà2, Fo ùt 35 )
épittetok az illetékes epitésugyi hatdsàgtol kérték az épitési engedély megadését a 2112 Veresegy-
hé2, FO ùt 117-125 (htsz..58) ingatlanon epitend6 Éj katolikus gimnàzium épùlet és lift tekintetében
Hat6sàgom az epitésùgyi es épitésfelùgyeleti hatÒsàgi eljéràsokr6l és ellen6rzésekré|, valamint az
épitesùgyi hat'sàgi szolgéltatàsrél szÒ16 31212012 (xl. 8.) Korm. rendelet (a tovàbbrakban: R.) 6. mel-
léklet L teblàzat 35 pontja alapjén òròkségvédelmi szakkérdésben érintett.
Az épitéssel érintett ingatlanon talàlhat6 a kòzhiteles hatésàgi nyilvéntartésban'12389. azonositészà-
mon szerepl6, ,,Veresegyhàz - F6 utca' nevu régészeti lelohely, ezért hozzàjàrulàsomat krkÒtésekkel
adtam meg, és a kivitelezés fòldmunkàinak végzése sorén regészeti megfigyelést irtam el6.
A kulturAfis 6rÒkség védelmer1l szélé 2001. evi LXIV. tÒrvény (a tovàbbiakban: Kòlv.l.22. § (1) be-
kezdés értelmében a nyilvéntartott régészeti lel6helynek a beruhàzàshoz kapcsolédé fòldmunkàval
érintett részén az ÒrÒkségvédelmi hat6sà9 àltal el6irt mòdszerekkel megel6z6 (régészeti megfigyelés,
pr6ba-, és teljes felùletÉ) feltàrést kell végezni. A Kòtv.22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, a
mege1620 feltéràs keretében, régészeti megfigyelést kell eléirni, ha a tervezett tevékenység nem, vagy
csak csekély mertékben érinti a nyilvéntartott régészeti lelohelyet és a régészeti ÒrÒkség elemeit, va-
lamrnt, ha a régészeti ÒrÒkség elemeinek eldfordulàsa szérvànyos. A fÒldmunkék kòzben végzendò
régészeti megfigyelés (KÒtv. 7. § 36. pont) célja a beruhézàs fòldmunkàjànak régész àltal a helyszi-
nen tÒrténé folyamatos figyelemmel kisérése, szùkség esetén a régészeti bont6munka elvégzése és
dokumentàlàsa A kulturélis Òrdkség védelmével kapcsolatos szabélyokrÒl szélò 496/2016 (Xll 28.)
Korm rendelet (a tovébbiakban Korm.) 19 § (1) bekezdese szabàlyozza a régészetr megfigyelés ke-
retében végzett régészeti bontémunkàt A régészeti bontémunka megkezdését hivatalomnak be kell



.,elenteni. A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményrol a Kotv. 20 § (4) bekezdése és
a Kòlv. 22. § (5) bekezdesének b) pontja rendelkezik.
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézmény a Kolv 22. § (5) bekezdes a) pontja ertel-
mében a gyùjt6terùletén érintett, régészeti gyÉjt6kÒrrel rendelkez6 teri.rleti mÉzeum (Tragor lgnàc Mù-
zeum) A KÒtv. 22. § (6) bekezdése alapjén a terùleti mÉzeum a beruhàzé megkeresését kòveto nyolc
napon belùl nyilatkozni kÒteles a kapacitàs rendelkezésre éllàsàr6l Amennyiben a terùleti mÉzeum
kapacitàsa nem teszi lehet6vé a feladatellétàst, a régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kòtv. 22. §
(5) bekezdesenek bb) pontja alapjen a gyùjt6tèrùletén érintett megyei hatékÒrÉ vérosi muzeum (Fe-
renczy MÉzeumi Centrum, Régészeti Titkàrsàg, 2100 Gòdò116, Kiss. J. u. 2.)jogosult
A beruhà26 kÒltsegviselesét a KÒtv. 19. § (3) bekezdése irja elé. A régészeti szakfeladatokra a KÒtv.
22. § (10) bekezdése szerint a feltàràsra jogosult intézmenynek és a beruhézénak szez6dést kell kÒt-
nie. A szerz6dés taialmazza a feltàràs m6djàt, idétartamàt, a feltérésra Jogosult intézmény àltal vé9-
zend6 régészeti feladatellàtàs kÒltséget, valamint a jogszabélyban meghatàrozott egyéb szakmai fel-
tételeket Hozzejàrulàsomat a Korm. rendelet 72. §-ben foglalt szakkérdések érvényesùlése érdeke-
ben kikòtésekkel adtam meg.
Budapest, 2017 augusaus 'l."

Pest Megyei Korményhivatal Érdi Jàràsi Hivatala Kòzlekedési és Fogyasztovédelmi Foosztàly -
Utùgyi Osztàly (1141 Budapest XlV. kerùlet, Kom6csy utca 17-19.) UT116051312017. szémÉ szak-
kérdésben adott àllàsfoglalàs rendelkezései:
,,Pest Megyei Kormànyhivatal Gòdòll6i Jàràsi Hivatala Épitésùgyi Osztàly - mint ùgygazda - ré-
szére ETDR azonosité: 201700038961 elektronikus megkeresésére, valamint az annak mellékletèként
elérhetové tett, a tervezo Kvadrum Epitész Kft. ('1034 Budapest, Kecske utca 25.), mint tervezo àltal
készitett, 2017 jÉnius havi keltezésù azonosit6szàm nélkùli tervdokumentàcìét étvizsgélva, Verès-
egyhàZ,F6 Ét 58 hrsz.-ri ingatlanon Katolikus Gimnazium épitesi engedélyezesi eljàrésàhoz Étùgyi
szempontb6l az alàbbi
szakvéleményt adom.
Térgyi épitési engedély kiadésa az Étugyi szempontokat az alàbbiak figyelembe vételével nem sérti
A dòntés rendelkez6 részében rògziteni szùkséges az alàbbiakat:
1. A Magyar KòzÉt Nonprofit 2n.2017. augusztus 8 napjàn kelt, PES-3345/3/2017 szàmon kÒzÉt
kezeléi hozzàjàtulàsét megadta, amelyben foglaltak betartését - a kÒzùti kòzlekedésr6l sz6lé 1988.
évr L tÒrvény 42lA. § (1) bekezdese alapjàn - az Epitteto részére kòtelezoen el6irom.

2. A Veresegyhàz Vàros Ònkormànyzala 2017. jÉlius 6. napjén kell, 5189-212017. szàmon kÒzùtke-
zel6i hozz1etulàsét kikÒtés nélkUl megadta.

3. A kialakitandÒ parkoléhelyek szàmànak meghatérozésa sorén - elté16 helyi Ònkormànyzati rendelet
hiényàban - az orszàgos telepulésrendezési és épitési kòvetelményekrol szélé 253/1997. (Xll 20.)
Korményrendelet (OTÉK) 42. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni A parkoléhelyek és az azok
hasznalatéhoz szùkséges kiszolgàlé (Ét)terUlet méreteinek meghatàrozàsénàl ,,A parkolàsi létesitmé-
nyek geometriai tervezése" e-UT 03 02 31 (UT 2-1.2102005) szàmÉ Utùgyi M0szaki Eldiràsban fog-
laltak betartàsét kòtelez6en el6irom.

4. Az orszàgos telepùlésrendezési és épitési kòvetelményekrol 25311997 (Xll 20.) Kormànyrendelet
47.§ 8-10. pontja alapjàn, a kialakitand6 parkoléhelyek terùletére hullé csapadékviz nem veszélyez-
tetheti a szomszédos ingatlanokat, a kÒzÉt vizelvezet6-rendszerébe pedig csak az érintett kÒzÉtkezelo
elézetes hozzàjerulàsa alapjàn vezethel6.

5. Az 1988. évi l. tÒrvény (tovàbbiakban: Kkt.) 29. § (9) bekezdése alapjén a bàrki àltal igenybe vehetò
létesitményhez vezeto utakat, valamint az azokhoz tartoz6 belsé Éthélézatot (ide értve a park016kat is)
a kÒzlekedési hatésàg engedélyével kÒzùtként (orszégos kozÉtként, helyi kòzÉtként) vagy kÒzforga-
lom el6l el nem zàrt magànÉtként kell megépiteni Erre val6 tekintettel:
a. a tervezett kÒzÉti vagy kÒzforgalom szàmàra megnyitott kòzlekedési létesitményekre Hatésàgomtél
epitési engedélyt kell kérni az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megszuntetésének en-
gedélyezesérol sz'l6 9312012. (V.10.) Korményrendelet tartalmi eldiràsainak megfelelo kérelem be-
nyùjtàsàval Felhivom a figyelmet, hogy a Kkt. 29. § (8) bekezdese alapjàn, aki hatosàgi engedély nél-
kùl epit utat, vagy az engedélyben foglaltaktél eltér, azt a kòzlekedési hat6sàg az eredeti àllapot hèly-
reàllitàsàra vagy - amennyiben az ùt a kùlÒn jogszabàlyban foglalt feltételeknek megfelel vagy megfe-
lel6ve alakithat6 ét - a fennmaradàshoz szùkséges intézkedések megtételére kÒtelezi Jglgls4bhÈ

telezés nem kezdhèt6 meq.

b. a tervezett kÒzforgalom el6l elzàrt bels6 utakat és parkol6kat egyértelmù jelzésekkel (kapu, sorom-
p6, ,,mindkét rrenybél behajtani tilos" telzotàbla alatta a kivétel jellegére utal6 kiegészit6 tébléval stb )
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el kell kùlòniteni a kÒzùthàlézatté1. A parkolék rendeltetésszer0 hasznélatàt és megkÒzelithetdséget a
nyitva tartàs ideje alatt folyamatosan biztositani kell. Felhivom a figyelmet, hogy az utak épitesenek,
forgalomba helyezésének és megszuntetésének engedélyezésérÒl sz616 93/2012. (V.10.) Kormàny-
rendelet 4. § (2) bekezdes ertelmében, a kÒzlekedési hat6sàgi engedély mellozése a munkavégzéssel
kapcsolatos egyeb engedélyek beszerzésének szljkségességét nem érintì és nem mentesit a munka-
végzés szabàlyszerÉségért valé felelosség a16l.

6. A Kkt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kivitelezési munka soràn a k6zùt terù-
letét igénybe venni, illetve a kòzÉton forgalomkorlétozàssal jà16 tevékenységet végezni, csak az érin-
tett kòzÉtkezelo elozetes hozzàjàrulàsànak birtokéban szabad.

7

El6iràsaim és feltételeim a ktivetkez6k:

A mÉszaki leiràsban foglaltakat be kell tartani.
A telek csapadékviz-elvezetési rendszerét Égy kell kialakitani, hogy a viz a terepen és az
épitményekbèn, tovàbbà a szomszédos telkeken és épitményekben, valamint a kòzterùleten
kàrt (àtézàst, kimosést, er6zi6t stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerù hasznélatot ne
akadàlyozza. A csapadékviz a telken belul elszivérogtathaté, ha ez a telek és a szomszédos
telkek, tovébbà épitmények éllékonységét és rendeltetésszerU hasznàlatét nem veszélyezteti.
A telekrOl csapadékvizèt a kòzterùleti nyllt vizelvezeté érokba csak zàrtszelvény0 vezetékben
és az utcaijérdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a v[zelvezelé érok a kòzut tartozéka,
Égy abba a kòrnyezetébél - a telkekrél - csapadékviz bevezetése csak az ùt kezeléjének
hozzéjàrulàséval tÒrténhet.
Ha az épitmény rendeltetésszeru és biztonsàgos hasznàlatra alkalmassà vàlik - annak
hasznàlatbavétele el6tt, de az épitési engedély hatàlyén belùl - a hasznàlatbavételi engedélyt
meg kell kérni
Épittet<i az épitési, illetve a bontàsi tevékenység befejezését kÒvetéen, a hasznàlatbavételi en-
gedély kézhezvételét kÒveto 30 napon bèlùl (de legkésobb a kikòtések telJesitesekor) - a
4512004.(Vll26.) BM-KvVM egyUttes rendeletében meghatàrozott min6ségU és mennyiségù
hulladék keletkezése esetén - kÒteles elkészitèni az épitési tevékenység soràn ténylegesen
keletkezett hulladékrél az épit6ipari kivitelezesi tevekenységekrél szélé korményrendelet sze-
rinti épitesi hulladék nyilvàntart6 lapot, illetve a bontàsi tevékenység soràn ténylegesen ke-
letkezett hulladék16l az épit6ipari kivitelezési tevékenységek16l sz6lé korményrendelet szerinti
bontàsi hulladék nyilvéntart6 lapot. Amennyiben a keletkezett hulladék a 45/2004.(V11.26.) BM-
KWM egyùttes rendeletében eloirt mennyiségi kùszòbÒt meghaladja, a hulladék nyilvàntarté
lapot és a hulladékot kezel6 àtvételi igazolését az épitteté koteles a terUletileg illetékes kòrnye-
zetvédelmi hatésàghoz benyùjtani.
Az épitménybe csak teljesitménynyilatkozattal ellétott épitesi terméket, berendezést, szerkeze-
tet lehet beépiteni.

1

2.

4.

Tàiékoztatom a kòvetkez6krOl:

Épitesi tevékenységet végezni - ha jogszabély eltéroen nem rendelkezik - csak a joger6s
epitésugyi hat6sagi engedélynek, tovébbé a hozz{uk tartoz6, .ldvàhagyott engedélyezési
zéradékkal ellétott epitészeti-mùszaki dokumentéciénak, valamint az ez alapjen készitett kivi-
telezési dokumentàci6nak megfelel6en szabad. Az engedélyezett helyszinrajztol és épitésze-
ti- mUszaki tervektél eltérni csak az épitesùgyi hat6ség Éjabb el6zetes engedélyével lehet
kivéve, ha az eltérés Ònmagéban nem engedélyhez kÒtÒtt épitési tevékenysé9.
Az épitesi munka csak e hatàrozat jogerore emelkedése utén és az épitési engedély hatélyà-
nak id6tartama alatt kezdheto meg. Az engedély joger6re emelkedésérdl a jogerés hatàrozat
megkùldésével értesneni fogom. Felhivom figyelmét, hogy jogeros és végrehajthat6 épitési
engedelytél és a hozzà tartozÒ engedélyezési zàtadékkal ellàtott épitészeti-m0szaki doku-
mentéciéban foglaltaktél a kivitelezés soràn eltérni csak az épitésù9yi hat6ség Éjabb engedé-
lyével, m6dositott épitési engedellyel lehet, kivéve, ha

a) az eltérés épitési engedélyhez kÒtòtt, a jogszabélyi el6iràsoknak megfelel, és nem
véltozlatja meg az épitmény

- tÒmegét, befoglalé méreteit, magasségàt, alaprajzi kontÉrjàt,

,|



3.

. helyét, telepitési paramétereit, és a telek beépitési paramétereit,
- helyi épitészeti ÒrÒkségvédelem alatt all6 epùlet eseten - telepUlésképet meghatàroz6

homlokzati elemeit,
b) az eltérés épitesi engedélyhez kÒtÒtt, a jogszabélyoknak megfelel és nem vàftoztatja

meg az épitmény a) pontban foglalt jellemzoit, elemeit, de az épitmény teherviselési
tulajdonsàgait, kepességét érinti, de az épitési napl6val igazoltan az épitmény teher-
viselési tulajdonsàgai tovébbra is megfeleloek, vagy

c) az eltérés tartalma ònmagaban nem épitési engedélyhez kÒtÒtt épitési tevékenység.
Az épitési engedély a.ioger6ssé és végrehajthatévà vàlàsànak napjétòl szàmitott hàrom évig
hatélyos A hatélyosséga alatl, ha az épitési tevekenységet - az épitési naplé megnyitésàval
igazoltan - megkezdték, akkor az épitési tevékenység megkezdésétél szàmitott Òt éven belùl
az epitménynek hasznàlatbavételi engedély megadéséra vagy hasznàlatbavétel tudomésulvé-
telére alkalmassà kell valnia.
Az epitesi engedély haléVel az épittet6 kérelmére az épitesUgyi hat6ség az épitésùgyi és épi-
tesfelùgyeleti hat6sàgi eljAràsokrél és ellen6zésekré|, valamint az epitésugyi hatéségi szol-
gàltatésokrél sz6lé 312120'12. (X1.8.) Korm. rendelet 52. §-ban meghatàrozott feltételek teljesU-
lése esetén hosszabbitja meg. A 31212012. (Xl. 8.) Korm. rendelt 52. § (4) bekezdés ertelmé-
ben az épitésugyi hatéség az épitési èngedély hatàlyàt annak lejàrata el6tt kérelemre, a (6)
bekezdésben foglalt feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, egy-egy éwel hosszabbitja
meg

a) az épitési tevékenység megkezdése el6tt, valamint
b) megkezdett epitesi tevékenyseg esetén

A 31212012. (Xl. 8.) Korm. rendelt 52. § (6) bekezdése alapjàn az épitésùgyi hatéség az en-
gedely hatàlyàt annak lejàrta elott

a) a (4) bekezdés a) pontja, és az (5) bekezdés szerinti esetben akkor hosszabbitja meg,
ha az engedélyezett épitési tevékenységre vonatkozé, az engedély megadàsakor ha-
tàlyos jogszabàlyok nem véltoztak meg, vagy megvàltoztak, de a jogszabélyvàltozés
az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a .iogszabélyvàlto-
zàsb6l ered6 Éjabb kÒvetelmények - kivéve, ha azok tartalma épitési engedélyhez kÒ-
tòtt épitési tevékenységet érint - az engedély feltételekent eloirva teljesithet6k,

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben akkor is meghosszabbitja, ha az épitési te-
vékenységre vonatkozé, az engedély megadàsakor hatàlyos jogszabàlyok id6kÒzben
megvéltozat, feltéve, ha az engedélyezett épitési tevekenység - a bontàs kivételével-
legalàbb tartészerkezet kész, vagy azt meghalad6 àllapotban van, és az elkészùlt
epitmény, épitményrész, az elvégzett épitési tevékenyseg szabélyos, és az engedé-
lyezési zéradekkal ellétott épitészeti-m0szaki dokumentécié, valamint a kivitelezési
dokumentéci6 legfeljebb tiz éven belùl készùlt, és a 20'16. janvàr'l-jét megelozoen
benyÉjtott kérelem alapjén engedélyezett, az épùletek energetikai jellem26inek meg-
hatérozàsàr6l szé16 miniszteri rendelet hatélya alà es6 ùj, nem kÒzel nulla vagy annél
kedvez6bb energiaigényÉ épùlet esetén a meghosszabbitott hatély hatérnapja nèm
haladhatja meg a 19.§ (4) bekezdés i) pontiàban meghatérozott hatérnapot vagy az
engedélyezett bontàsi tevékenység végzésének kesztiltségi foka meghaladja az 50%-
ot.

Az épitteto kòteles a kivitelezési dokumentécié meglétér6l gondoskodni a 191/2009. (lX 15.)
Korm. rendelet 22. § -ban foglaltak szerint.
Felhivom epitteté figyelmet, hogy a 191/2009. (1X.15.) Korm rendelet 12. § alapjén a vàllal-
koz6 kivitelezo az éltala vàllalt tevékenysé9b61 olyan épitéipari kivitelezési tevékenységet
végezhet, amelyhez

a)
aa) - a 13. § (8) bekezdésében meghatarozottak kivetelével - rendelkezik az épil6ipati

kivitelezési tevékenység jellegének megfelelo jogosultséggal rendelkez6 - vele
tagsàgi, munkavàllaléi vagy munkavégzésre irényu16 egyeb jogviszonyban à116 -
felelos mÉszaki vezetovel,

ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenysegnek megfele16 szakképesitéssel, vagy
elegendé szàmÉ és tevékenység jellegenek megfeleld szakképesitésÉ - vele
tagségi, munkavàllal6i vagy munkavégzésre irànyulò egyeb jogviszonyban éllé -
szakmunkàssal,

ac) rendelkezik a 35. § (2) bekezdése szerinti alkalmas telephellyel,
adJ a kivitelezési dokumentàci6 készitési kòtelezettség esetén a kivitelezési doku-

mentàcié az épitési munkaterùleten rendelkezésre àll, és

4
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ae) az épitési napl6 vèzetési kòtelezettség esetén az épitési naplét megnyitottàk és az
el6irésoknak megfeleloen vezetik,

b, amelynek megkezdéséhez és végzéséhez
ba) - ha jogszabàly kÒtelezové teszi - rendelkezésre àll az épitésùgyi és epltésfelùgye-

leti hatésàgi eljéràsokrél és ellenorzések16l, valaminl az épitésUgyi hatésàgi szolgàl-
tatésrél szélé 31212012. (Xl. 8.) Korm. rendelet szerinti hatéségi engedely, vagy

bÒ) megtÒrtént az Étv. 33fn. §-a szerinti egyszerù bejelentés,
c.) amelynek végzésére vonatkozéan az épittetovel vagy - alvéllalkozéi kivitelezési

szerzodés esetén - a megrèndel6 véllalkoz6 kivitelezovel a 3. § (1F(3) bekezdése
szerint irésban szerzddést kòtÒttek, és

d) amelynek végzését az épitésùgyi vagy épitesfelUgyeleti hatésàg nem tiltotta meg.
6. Felhivom épittet6 figyelmét, hogy trzletszerU gazdasà9i tevékenységkent épit6ipari kivitelezési

tevékenységet (a tovàbbiakban: vàllalkoz6i kivitelezdi tevékenységet) az folytathat, aki az erre
irànyu16 szàndékAt a névjegyzéket vezet6 szervnek bejelenti

7 Az épit1ipai kivitelezési tevékenység megkezdését6l annak befejezéséig - az épitéipai kivite-
lezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (lX. 15 ) Korm. rendelet el1irésainak megfelel1en - épi-
tési napl6t kell vezetni. Az épitéipari kivitelezesi folyamat résztvevÒi az el6id épitesi naplé -
vezetési, - ellenbzési és -bejegyzési kÒtelezettségùket az epitesi beruhézéshoz rendelt, az
épitéstlgyen febl1s miniszbr eltal mlkiidtetett internetes alap(t e-épitési napl6 segitségével
kòtelesek teljesiteni.

8 Az épitteté az e-épitési napté készenlétbe hetyezését elektronikusan az OÉNY e-épitési
naplé alkalmazàsi fetiiletén keresztiil kezdeményezi az Azemeltetési szabelyzatban fog-
laltak szerint.

9. Az épitési beruhàzés épitési tevékenységének befejezésekor mùszaki etadés-étvételi eljé-
ràst kelt lefolytatni. A mùszaki àtadàsi-étvételi eljérés résztvev1it a f1vàllalkozÒ kivitelezÒ e-
f1naploban jelzett kezdeményezésére az épiftet1 hivja Òssze. Az épittet1 az eljérés meghatà-
rozott idépontjénak, az épitési engedély szémànak és az epités helyszinének az e-f5napl1ba
tÒdénO bejegyzésével éiesiti az illelékes épitésteltrgyeleti hatÒsàgot, a fÒvéllalkoz1 kivitelez5t
és egyéb érdekelteket. A mùszaki àtadàs-étveteli eljérésr1l elektonikus jegwékdnwet (a
tovébbiakban: e-jegyzÒkdnwet) ke késziteniés azt az e-f1napléhoz mellékletként csatolni.

'10.4 kòzmuvek àltal eloirtakat be kell tartani! KÒzmÉbekÒtési munkélatok el6tt a kòzterillet fel
bontàsàhoz a kòzterùlet kezel6jétél kùlÒn engedelyt kell kérni.

11Az épitési munka soràn el6kerù16 moemléki, vagy régészeti leletet (faragott, illelve feliratos
kÒvek és egyéb tàrgyi emlékek stb.) az engedélyes kÒteles haladéktalanul bejelenteni hat6sé-
gomhoz és a lelohelyet a hatéségi intézkedésig érintetleni.il hagyni. Az épitkezés kòzben elo-
kertr16 régészeti leletek bejelenteséért a kivitelez6 és az épitteto is felel6s.

12 Az épUlet àllagànak megévàsérél szùkség szerint gondoskodni kell!
13 A letrehozott épltmény csak jogerds hasznàlatbavételi engedély birtokàban hasznélhaté.
14.Uj épùlet épitése vagy meglev6 épi.ilet - az ingatlan- nyilvàntartàsban vàltozàst eredményezo

- bovitése èsetén a hasznàlatbavételi engedély irànti kérelem eloter.iesaésevel egy id6ben az
ingatlanugyi hatàskÒrben eljàr6 jàràsi hivatal éltal hatélyos zàradékkal ellétott, a véltozàs in-
gatlan-nyilvéntartési àtvezetéshez ki.ilÒn jogszabélyban el6irt vàltozàsi vàzIqzol az Orszégos
Epitésùgyi Nyilvàntartàsba (a tovébbiakba r: OÉNY) elektronikusan fel kell tòtteni

154176/2008 (Vl 30.) Korm. rendelet hatàlya ale tatloz' épùletek esetén a tanÉsitvàny elkè-
szittetésérél az épitteto gondoskodik a hasznàlatbavételi engedélyre vagy hasznàlatbavétel
tudomàsulvételére lrànyu16 kérelem benyÉjtésàt megel6z6en.

16.Jelen épitési engedely nem mentesit az épitesi munka végeztével kapcsolatban esetleg szùk-
séges més hatéségi engedélyek megszerzésének kòtelezettsége alé1.

17.42 épitesi engedély polgàrijogi igényt nem dÒnt el.
18.42 épittet6 az épitesi engedely alapjén csak a sajét felelosségére és veszétyére, a tényteges

birtokos birtokànak megfosztàsa vagy birtoklésénak zavarasa nélkùl épitkezhet.
19 Az épitesi engedélyt az épitteto jogutédja csak akkor hasznélhatja fet, ha a jogutédlàst hato-

ségom vé92ésben engedélyezte.
20 Az épitési hatéségi eljàràs sorén nem jelentkezett olyan eljéràsi kòltség, amelyet kérelmezo-

nek meg kellene téritenie hat6sàgomnak
21 Az érdekelt felek az engedélyezett terveket a GÒdÒllor Jàràsi Hivatal Épitesùgyi Osztàtya 21OO

GÒdòll6 Kotlén Séndor utca 3 szàm alatti epùlet ll. emelet 214 szàmÉ irodélàban megtekin-
thetik.

Dòntésem ellen a PMKH Hatoségi Foosztàly Epitésugyi Osztàtyàhoz (1051 Budapest, Sas u. 19)
cimzett, 30.000 Ft illetékkel ellétott Ònàll6 fellebbezésnek van helye. A fellebbezési illeték befi-
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zethèt6 postai Éton készpénz étutalàsi megbizéson, vagy àtutalàssal a 10032000-01012107 szàmù
Magyar Allamkincstar Eljàrési illeték bevéteti szàmlàra. A fellebbezést az illetek megfizetesének igazo-
làsàval az elséfokÉ hatésàgomhoz kell eljuttatni a dòntésem kòzlésétél szàmitott'l 5 napon belù1. A
fellebbezés benyÉjthaté az integràlt ùgyfelszolgàlaton az Épitésùgyi Szolgàltatàsi Pontnà1, vagy ajén-
lott kUldeményként postàra lehet adni, de ezen esètekben is hivatalunkhoz kell èls6dlegesen eljutatni
a beadvànyt.

Ha a fellebbez6 fellebbezése benyÉ.itàsakor màr rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tAr-
hellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelòlnie, hogy az elektronikus térhelyén térolt dokumentumok
kòzùl melyeket mellékeli fellebbezéséhez, valamint hozzàférést kell bizlositania az els6- és màsodfo-
kon eljàrÒ hatésàgnak a megjelòlt dokumentumokhoz.

Az ùgyfél a fellebbezését indokolni kÒteles, a fellebbezésnek a megtémadott dòntéssel tartalmilag
òsszefuggonek kell lennie és a fellebbezésben csak a dÒntésb6l kÒzvetlenùl adéd6 jog- vagy érdekse-
relemre lehet hivatkozni.

INDOKOLAS

Vàci Egyhézmegye (képviseli dr Beer Miklés pùspòk, 2600 Véc, Migazzi Krist6f tér 1.) és Veresegy-
hàz Véros Ònkorményzata (képviseli Pàszor Béla polgàrmester 2'112 Veresegyhéz, Fd Ét 35.) épitte-
t6k 2112 Veresegyhàz, F6 Ét 58 hrsz-É ingatlanon Katolikus Gimnàzium valamint az épuletben lift épi-
tésére épitési engedély kérelmet nyÉjtott be a Pest Megyei Kormànyhivatal GòdÒlléi Jàràsi Hivatal

Épitési Osaàlyéhoz. A kérelem ÉTOR felUleten 2017. jÉlius'lO-én lett benyÉjtva, az épitési engedé-
lyezési eljàràs 2017. jÉlius 11-én indult az ùgyben.

A tervdokumentàci6 és a csatolt dokumentumok alapjén megàllapitottam, hogy az épitési engedélye-
zési eljàràssal érintett ingatlan a Veresegyhàz Vàros Ònkormànyzat Képviselo{esttiletenek 30/2013
(Xl. 11.) Ònkorményzati rendelete Veresegyhéz véros helyi épitési szabàlyzatér6l (tovébbiakban

HÉSZ) és a szabélyozàsi terv szerint Vt-2 jelÉ telepi.lléskòzpont vegyes épitési òvezetbe tartozik.

HÉSZ szerint a Vr2 épitési òvezetben zértsorrl beépités van el6irva, de HÉSZ 39. § (4) bekezdése
szerint kivételes èsetben szabadonéllé beépités is alakalmazhat6, ha biztositott a szukséges telekmé-
ret, legalàbb 25 m telekszélesség A megengedetl legnagyobb beépitettség terepszint felett: 55%, te-
repszint alatti megengedett legnagyobb beépltettség: 55%, megengedett legnagyobb szintterùleti mu-

lalo 2,2, a legkisebb kialakltandé zÒldfelùlet: 20%, megengedett legnagyobb epitménymagassàg: 8,5

m.

Az Éjonnan kialakitott 58 hrsz-É telek mérete 10.125 nm, telek utcafronti szélessége 88,74 m, a telek

alkalmas szabadonél16 beépitésre. A benyUjtott dokumentàcié tervezett beépitési adatai: tervezett be-

epitettség 26,21yo, kialakilandé zÒldfelùlet 35,26%, épitmenymagassàg 8,01 m, brutté szintterÙleti

mutaté: 0,68. A tervezett épulet teljesiti a Vt-2 epitési òvezet paramétereinek eloiràsait, ezeknek meg-

felel.
Épitész tervez6 Zsigmond Làsz16 a Magyar Épitesz Kamarànàl vezetett nyilvàntartàsban É1-01-2416

szàmon tervez6i jogosultsàggal rendelkezik.
Tart6szerkezeti tervez6 Donàczi Péter Mérnòk Kamarénél T 01-1954 szàmon tervezoi jogosultsàggal

rendelkezik.
Épuletgepesz tervezo Szabd Péter a Magyar Mérnòk Kamarànél G 16-00921 szémon tervezoi iogo-
sultseggal rendelkezik.
Épitményvillamossàgi tervezo Szelik Zsolt a Magyar Mérnòk Kamarànél V 13-15951 szàmon tervez6i
jogosultsàggal rendelkeztk.
Kiss Balàzs kÒzùti épitmények tervezésére a Magyar Mérnòk Kamarànél KE-K 13-'11580 szémonjo-
gosultséggal rendelkezik
T(zvédelmi fejezetet Bihari Jercs 123012011 szémÉ jogosultséggal rendelkez6 tÉzvédèlmi szakérto

készitette.

Vereseyghàz Véros Polgàrmesterén ek 5oo1-212017 - szemÉ telepùlésképi véleményének indoko-
làsa:
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,,Kvadrum Épitész Kft. (szekhelye: 1034 Budapest, Kecske utca 25.)telepùlesképi véleményezési el-
jàrés lefolytatàsa irénti kerelmet nyùjtott be a veresegyhàzi 58 helyralzi szàmon nyilvéntartott, F6 rit
117-125. ingatlanon tervezett katolikus gimnézium épùlet épitésének épitésùgyi engedélyezésre
vonatkoz6an
A kerelmehez mellékelte a Veresegyhàz Vàros Ònkormànyzat Képvisel6lestùletének a telepulesképi
véleményezési el.làràsr6l sz6l6 412013. (ll. 20.) ÒR. sz. rendelet (a tovàbbiakban: telepillésképi véle-
ményezési rendelet) 6.§ (1) bekezdésében részletezett tartalmù dokumentàciét.

. A telepuléskepi véleményezéssel erintett ingatlan a Veresegyhàz Vàros Ònkormény-
zaténak tÒbbszòr médosltott, a helyi épitési szabàlyzatàrdl sz6l6 30/2013. (Xl.1 1 .) Òk.
rendelet (a tovàbbiakban: HÉSZ) szerint Vt-2 jelÉ, ,,telepùléskÒzpont vegyes" épitési
Òvezetbe tartozik

. A gimnézium épulet elhelyezése és kialakitàsa nem ellentétes a HÉSZ éltalànos el6-
irésokra vonatkozé 5 § - 9.§-ban, a telèpùléskòzpont vegyes Òvezetek Aftalànos òve-
zetire vonatkozé 35.§-ban foglalt el1lràsaia, valamint a Vt-2 Òvezetre vonatkozé 37.§-
ban foglaltakkal.

. Az eljéràs sorén a helyszlni bejàràs megtÒrtént. A helyszini szemle soràn megéllapi-
tottam, hogy a véleményezés tàrgyàt képezo gimnàzium épùlet epitése telepùlésképi
és utcaképi szempontb6l elfogadhaté.

Megàllapithaté, hogy az épùlet kialakitàsa és telepitése a HESZ àltalénos és az òvezetre vonatkozé
épitési eléiràsoknak megfelel. A telepùlésképi véleményezési eljàràs térgyàt kepezé épUlet telepùlés-
képi és utcaképi erdeket nem sért.
A fentiekre valé tekintettel az épitésùgyi hatésàgi eljàràshoz a rendelkez6 részben foglalt telepùléské-
pi véleményt adom.
A jogorvoslat lehetosegét a Kormàny telepùlésfejlesztési koncèpci6r6l, az ìntegràlt telepùlésfejlesztési
stratégiérél és a telepUlésrendezési eszkòzÒkrol, valamint egyes telepùlésrendezesi sajétos jogintéz-

mények16l sz6l6 31412012. (Xl. 8.) Kormény-rendelet 22.§(8) bekezdése szabàlyozza.
TelepUlésképi véleményemet a f6épitész javaslata alapjén, a telepiilésképi véleményezési rendelet, a
HÉSZ, valamint a telepùlésfejlesaési koncepcié16l, az integràlt teleptrlésfejlesztesi stratégiàr6l és a te-
lepùlésrendezési eszkòzòkré1, valamint egyes telepùlésrendezési sajàtos jogintezmények16l szélé,
31412012. (Xl. I ) Korm. rendelet 2'l. és a 22.§-ban foglaltak f igyelembevételével hoztam meg.
Veresegyhàz, 20'17 jùlius 6."

Pest Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésàg Gtidòll6 Katasztr6favédelmi Kirèndeltség (2100
Godòllé, Szabadség u. 28.) 3634011217-212017. àlt. szàmÉ szakhatésàgi àllàsfoglalàsànak indo-
kolàsa:
,A Veresegyhàz Vàros Ònkormànrzala (2112 Veresegyhàz, Fé ùt 35.) és Véci Egyhézmegye (2600

Vàc, Migazzi Krist6f tér 1.) epittetok kérelmére indult épltési engedélyezesi Ugyben a Pest Megyei
Kormànyhivatal GÒdÒlt6 Jàràsi Hivatala Épitesùgyi Osztély, mint engedélyez6 hatéség megkerèste a
Pest MKI GòdÒll6 Katasztréfavédelmi Kirendeltséget, mint elsé fokÉ tUzvédelmi szakhat6sàgot szak-
hatéségi éllésfoglalés kiadésa céljàbOl.

A megkeresd hat6sà9 àltal csatolt iratok, 2912017 leNszàmÉ t0zvédelmi tervdokumentàciò és nyilat-
kozalok alapjén 2112 Veresegyhéz, F6 ()t 117-125. 58 hrsz. alatti ingatlanon Veresegyhàzi Katolikus
Gimnézium (szabadon é1t6, alagsor + f1ldszint + 2 emelt, oktatési alaprendettetesù, 5144,5 m2 alapte-
rùletù, AK kockézati osztétyù, 4 tùzszakaszb1l éttÒ épùlet: DK-i oktatési szémy, ÉNY-i oktatési szàrny,
zs ibongo, spoile rem) épitési engedélyének megadàsàhoz hozzejàtullam
A feltételeket az alàbbi jogszabélyi rendelkezések alapjàn àllapitottam meg:
ad.ll Az ìratok bemutatésa az Orszàgos TÉzvédelmi Szabàlyzatr6l sz6l6 5412014 (Xll 05.) BM

rendelet (tovàbbiakban: OTSZ) 13 § (4) bekezdese alapjén, valamint a tÒbbszòr médositott
1996 évi XXXI. tÒrvény 13.§ (1) bekezdese alapjàn rendeltetésszerù és tÉzvédelmi
szempontb6l biztonségos hasznàlatra va16 alkalmassàg megéllapitàsa, tovébbà a t(zvédelmi
kÒvetelmények érvényesitése érdekében szùkséges.

ad.l2. A lùzgàll6 épitményszerkezet az OTSZ 33.§ (7) bekezdese alapjàn szùkséges.
ad./3 A fold feletti tr.izcsap '100m-es kÒrzeten beluli meglétének és az el6irt oltoviz mennyiség

meglétenek igazolàsa az OTSZ 270.§ (1) bekezdése, valamint az olt6anyag biztositésa a 72.§
(3) bekezdése alapjén.

IJ



ad.l4. A villàmcsapàsok elleni védelem az OTSZ 140.§ (1) bekezdése, 141.§-ban foglaltak, valamint
a 281. § (1) bekezdése alapjen szùkséges.

ad./s. A villamos berendezések megfelelésége az OTSZ 277.§ (b) bekezdése és az MSZ HD 60364-
6. szàmù szabvàny 61 .1.1. valamint a 61 .4 1 pontjéban foglaltak alapJàn szùkséges.

ad./6. A tuzeseti fogyaszt6k megfelelosége az OTSZ 135.§ és 137.§-ban eloirtak teljesulése,
valamint a rendeltetésszerri és biztonsàgos hasznélatra valé alkalmassàg megéllapitàsa miatt
szUkséges.

ad.n . A fali tÉzcsapok nyomàsprébàja és teljesitménymérése az OTSZ 80.§ (3) bekezdése alapjàn
szùksé9es.

ad./8. A h6- és fùstelvezeté szerkezetek beépitési helyenek vizsgàlata az OISZ 96.§ (1) b) és (2)
bekezdése alapjàn sziikséges.

ad./g. A h6- és fùstelvezeté szerkezet étfolyési tényezojének vizsgélata az OTSZ 91.§ (4)
bekezdése alapjàn szokséges.

ad./'I0. A beépitett tÉzjelz6, illetve tÉzolté berendezések létesitésének, hasznélatbavételének és
megszùntetésének engedélyezésére irényu16 hatdsàgi eljàràs részletes szabàlyairél szélé
73120'15. (X11.21.) BM rendelet 1.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapJàn szùkséges.

Dòntésem a fenti jogszabàlyi rendelkezések alapjén hoztam.

SzakhatÒsàgi àllésfoglalàsom a kòzigazgatési hatésé9i eljàrés és szolgàltatàs àltalànos szabélyairél
sz6l6 2004. évi CXL. tÒrvény (tovàbbiakban: Ket ) 44. § (1) bekezdésén alapul.
Hatàskòròmet az épitésu9yi és épitésfelùgyeleti hat6ségi eljàràsok16l és ellen6rzésekrOl, valamint az
épitésùgyi hat6sàgi szobAltatàsr6l sz6l6 31212012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, a tÉz-
védelmi hatésàgi feladatokat ellàté szervezetekré1, a tÉzvédelmi birsàg16l és a t0zvédelemmel foglal-
kozék kÒtelezé elet- és balesetbiztositésérél szélé 259/201 1. (Xll. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdé-
se, illetékességemet a katasaréfavédelmi kirendeltségek illetékességi terùletér6l szélé 43/2011. (Xl.

30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete halerczza meg.
Az ÒnAllé fellebbezés lehetéségét a Ket 44. § (9) bekezdése alapjàn zadam kl.

Gòdòllé, 2017. augusaus 08.'

Pest Megyei Kormànyhivatal Gitdftll6i Jàràsi Hivatala - Népegészségugyi Osztàly (2100 GÒdòl-
16, Ady E. sétàny 56.) PE-07/NEO/03374-212017 szemi szakkérdésben adott àllàsfoglalàsénak
indokolàsa:
,,11. Az àllàsfoglalàs kiadàsàt megalapozé jogszabélyhelyek megielòlése és részletes szakmai
indokolàs:
Vàci Egyhàzmegye (2600 Véc, Migazzi Kristéf tér 1.) és Veresegyhàz Vàros Ònkormànyzal (2112
Veresegyhéz, FO Ut 35.) épittetoknek a 21'12 Veresegyhà2, F6 tt 58 hrs . alatti ingatlanon Katolikus
Gimnàzium valamint az épùletben lift épitésè tervdokumentàci6jànak vìzsgàlata soràn megàllapi
tottam, hogy megfelel az alàbbi jogszabàlyokban foglalt kòvetelményeknek:
- az orszàgos telepùlésrendezési es épitesi kÒvetelményekrÒl szélé 253/1997. (Xll. 20.) Korm. rende-
let,
- a nevelési-oktatàsi intézmények mùkòdésérol és a kòznevelési intézmények névhasznàlatàrél szélé
2ol2o'12. lYlll. 31.) EMMI rendelet,
- az iv6viz min6ségi kÒvetelményeir6l és az ellen6rzés rendjér6l szé16 20112001. (X. 25.) Korm. ren-
delet,
- a kémiai biaonségrél szélé 2000. évi xxv. tòrvény,
- a telepùlesi szilérd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos kòzegészségUgyi kÒvetelményekr6l sz6l6
16/2002. (|V.10) EoM rendelet."

Pest Megyei Kormànyhivatal Gòdttlldi Jàràsi Hivatala - ÉlelmiszerlÉnc-biztonsàgi és Allat-
egészségùgyi (2100 Gòd6ll6, Kotlàn Sàndor u. 1.) PE-o7/ÉAO 1IOO75O-2120'17 szàmù szakkér-
désben adoft àllàsfoglalàsànak indokolésa:
,A hat6ségunk rendelkezésére bocsàtott dokumentàcié alapjén megàllapithat6, hogy a 2112 Vercs-

egyhàZ, Fo ùt 58. szam alatt épul6 Katolikus Gimnàzium tervezett kialakitàsa megfelel a 852l2O04lEK

rendelet, illetve a 6212011 (Vl.30.) VM rendelet e16irésainak.

A fentiekre tekintettel a rendelkezo részben foglaltak szerint dÒntÒttem.

Szakhat6sé9i àllàsfoglalàsomat a 3'1212012 (Xl. I ) Korm rendelet 12. § (1) bekezdesében biztositott

jogkòròmben eljérva, valamint a KeL 44 § (6) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfeleloen

hoztam
't4



Hatésàgom hatéskÒrét es illetékességet a ,ÒldmUvelésùgyi hat6sà9i és igazgatàsi feladatokat ellàt6

szervek krjelòlésérol szélé 383/2016 (Xll.2.) Korm rendelet 13 § f) és 14. § (6), valamint az élelmi-

szerléncrél és hatéségi felùgyeletér6l sz6l6 2008. evi XLVI. tòrvény 25.§ (1) bekezdése, 26. § (1) be-

kezdés d) pontja, 27.§ (1) bekezdés d) pontja, 35. § (3) bekezdése c) pontja hatàrozza meg.

A jogorvoslal lehetoségét a Ket. 44. § (9) bekezdés alaptén zéiam ki.

GÒd6ll6, 2017. jùlius 21 ."

Budapest F6vàros Kormànyhivatala Xll. Keriileti Hivatala, M[szaki Engedélyezesi Fdosztàly,
Miiszaki Biztonsàgi Osztàly (1124 Budapest, Xll. ker., Nemetvòlgyi Ét 37-39) BP/12/20UO2592-
212017 szakkétdésben adoft àllàsfoglalàsànak indokolàsa:
,,ll Az ellàsfoglalàs kiadàsàt megalapoz6 .logszabàlyhelyek meglelÒlése és részletes szakmai indoko-
làs:
KrkÒtéseimet az alàbbi jogszabàlyhelyek rendelkezései alapjàn tettem.
14612014 (V.5) Korm. rendelet 2. § 10. pontja.
A figyelemfelhivést az alàbbiakban indokolom.
14612014 (V.5) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése.
A kùlòn rendelet a 32012010 (xll 27.) Korm. rendelet.
A.32112010. (X11.27.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdes a) pontja az alébbiak szerint rendelkezik.
,,(3) A mùszaki biztonségi habseg a e) bekezdés szerinti letesitmények, berendezések, valamint az
(1)
bekezdés szerinti szervezetek vonatkozésàban:
a) engedélyezési és habsegi ellen5nési jogkùt gyakorol, a villamos berendezésekre vonatkoz'
szakhatdségi é ésfoglalését és az épitesi.igyi hat'ségi hatéskÒrebe taioz1 sajétos épilményfajtàk
hasznàlatbavételi engedélyet megalapoz, villamos biztonségtechnikai e enArzést folytat le a khlÒn
jogszabélyban meghatérozott igazgatési szolgàltatési dij ellenében,"
A 31212012. (lX 8.) Korm. rendelet 5. mellékletének lV. 2 pontja az atàbbiakban halàtozza meg a
hasznélatbavételi szakhatésàgi éllàsfoglalàs, illetve szakkérdés irànti kérelem mellékleteit
2. A hasznehbavételi és a fennmaradési engedélyezési eleràs esetén
2.1. Az épilmény, letesitmeny, villamos berendezés helyének meghatérozésa lcim, helyrajzi szém,
egyéb
azonosi té ( tizem, csarnok, stb. )1.
2.2. A beépitett dsszes y,/,/amos berendezés teljesitmenye IkVA] és a névleges villamos feszùltség-
szint Nl.
2.3. A kijzcel() villamos hélÒzat és a villamos felhasznéléi berendezés csatlakozàsi pontja.
2.4. A vi émvédelmi és éintésvédelmi dokumentàci1 mAsohta.
2.5. A mùszaki-biztonségi hatÒségi lelagyelet ab tadozÒ berendezések alengedélyeinek szàma
2.6. Nyilatkozat az épittet1tél a nem megval1sitott berendezésekr1l (més berendezések beépitésé-
16l)."

Pest Megyei Kormànyhivatal Érdi Jàràsi Hivatala Kòzlekedési és Fogyaszt6védelmi F6osztàly -
Utùgyi Osztaly (1141 Budapest XlV. kerolet, Komécsy utca '17-r9.) Uf n605l3l20,t7. szàmÉ szak-
kérdésben adott àllésfoglalàsànak indokolasa:
,,Az indokolàsi részben rògziteni szilkséges az alébbiakat:
A tàrgyi létesltmény épitése jelen feltételek betartàsa esetén kÒzÉti érdeket nem sért
Szakvéleményemet az épitesùgyi és épitésfelùgyeleti hatésàgi eljàrésok16l és ellenOrzésekrol, vata-
mint az épitésUgyi hatéségi szolgéltatés16l sz6lo 31212012. (Xl. 8.) Korményrendelet 6. szémÉ me ek-
letében eljérva adtam meg A Pest Megyei Korményhivatal Erdi Jéràsi Hivatala Étiigyi kòzlekedési
hatésàgi hatéskòret és Pest megye terùletére kiterjed6 illetékesseget a kòzlekedési igazgatàsi fel-
adatokkal Òsszefùggo hatdsàgi feladatokat ellàt6 szervek kijelÒlésér6l sz6lo 382120'16 (Xll. 2.) Korm.
rendelet illetve a fovérosi és megyei korményhivatalokré1, valamint a jérésl (fdvérosi kerùleti) hivatalok-
16l szélé 66/2015. (111.30.) Korm. rendelet àllapitja meg.
Kérem, szakvéleményem dòntésénel figyelembe venni, dÒntését szàmomra elektronikus Éton meg-
kUldeni sziveskedjen.
Budapest, 2017. augusztus 11."
2017 augusztus 14-én megtartott helyszini szemlén megétlapitàst nyert, hogy az épitkezést nem
kezdték el

Az illetékekrol szélé 1990 évi Xclll. tv. 5 § (1) bekezdés c) pontja, vatamint (2) és (4) bekezdesei
szerint személyes illetékmentességnek a feltételeiJennàllnak.



Mindezek figyelembevételével az 1997. évi LXXV|ll. tòrvény (Étv.), az OTÉK 253/1997.(Xll. 20.) Kor-
ményrendelet, a 19112.009. (lX. 15.) Korményrendelet, a 31212012.(X1.8.) korményrendelel valamint
Veresegyhàz Vàros Ònkorményzat Képvisel6-testùletének 30/2013. (Xl. 11.) ònkormànfzati rendelete
alapjàn a rendelkezé részben foglaltak szerint hatàroztam.

A bontésbél és az epitésbél szemaz1 epitési tòrmelék, maradék épitoanyag stb. elszàllitàsàra vo-
natkozéan a 1997. évi LXXV|ll. tv. (Étv.) 43. § (2) bekezdése alapjàn rendelkeztem, egyùttal az épitési
és bontàsi hulladék kezelésének részletes szabàlyairél szÒlé 45/2004.0/11.26.) BM-KWM rendelet
e16irésainak betartésàra felhivtam az épitteté figyelmét.

A fellebbezés lehet6ségét a kòzigazgatàsi hatéségi eljàràs és szolgàltatàs àltalànos szabélyairél sz6lo
2004. évi CXL. tv. 98. § (1), valamint a 99. § (1) bekezdése alapjén biztositoftam.

A fellebbezés indoklàsàrél az épiteft kÒrnyezet alakitésàr6l és védelmérol szélé 1997. évi lxxvlll. tòr-
veny (tovébbiakban Étv.1 sslc. § (12) bekezdese rendelkezik.

A fellebbezési illeték mértékét a '1990. évi XClll. tv. XV melléklet lll. pontja alapjàn éllapitottam meg.

Hatàrozatomat a 2004. évi CXL. tv. 21. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a médositott
343/2006 (X|1.23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés (0 pontja éltal biztositott jogkÒrÒmben eljàrva hoz-
tam meg.

Gòdò116, 2017. augusàus 15.

Dr. Urbanics Gàbor iàresi hivatalvezet6
nevében és megbizàsàbél:
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