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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
Penészlek Község Önkormányzata (4267 Penészlek, Szabadság tér 5. szám) megbizásából eljáró Haklik
József (4800 Vásárosnamény, Táncsics M utca 16. szám) kérelmére igazolom, hogy a Penészlek, Vasvári
Pál utca 47. szám, 798 helyrajzi számú ingatlanon meglévő óvoda rendeltetésű épületnél tervezett alábbi
beruházások megvalósítása:













utólagos falszigetelés,
homlokzat,- lábazat, födém hőszigetelése,
teherhordó szerkezetet nem érintő héjazat, lécezés cseréje,
nyílászárók cseréje az eredetivel megegyező méretben,
utcafronti kerítés cseréje,
5 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése,
villamoshálózat felújítása,
fűtési rendszer felújítása,
telekhatáron belüli parkoló építése,
épület akadálymentesítése,
előtető építése,
padló és falburkolatok cseréje.

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési engedély nélkül
végezhető építési tevékenység.
Hatósági bizonyítványomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL tv (továbbiakban Ket.) 83. § (1) pontja, ellenérdekű ügyfél hiányában a 72. § (1) és (4)
pontjaiban előírt formában hoztam az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(Xl.8.) Kormányrendelet 1. melléklete
alapján.
Az ügyben a Járásközponti Települési Önkormányzat jegyzője építésügyi hatáskörét és illetékességét a
Ket.19. § (1) és a 21. § (1)b pontjaiban, az építésügyi és építés felügyeleti hatóságok kijelöléséről és
működési feltételeiről szóló 343/2006.(Xll.23.) Kormányrendelet 1. § (1) pontjában valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III.30) számú Kormányrendelet 1. mellékletében foglaltak
rögzítik.
A döntést a Ket. 78. §-ban foglaltak szerint közöltem

A Ket. 153. § 1. pontja szerinti eljárási illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban Itv.)
29. § (1) bekezdése határozza meg. Az Itv. 5.§ (1)b pontja értelmében a helyi önkormányzatok teljes
személyes illetékmentességben részesülnek.
N y í r b á t o r, 2016. szeptember 26.
Pappné dr. Fülöp Enikő jegyző megbízásából
Bartuczné Szalóczi Ágnes
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