GYŐRI JÁRÁSI HIVATALA
Iktatószám: GY-02B/ÉP/1254-30/2017.

Tárgy: Fertőd, Vasút sor (323/1 hrsz.)

Ügyintéző: Harsányi Eszter

10 tantermes középiskola és tornaterem –

Telefon: (99) 508 830

használatbavételi engedély hirdetménye

E-mail: harsanyi.eszter@gyor.gov.hu

Műemléki törzsszám: M III. 3596, világörökségi
terület
ÉTDR azonosító: 201700049145
ÉTDR iratazonosító: IR-000349692/2017

HIRDETMÉNY
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 80. §
(3) alapján, illetve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján hirdetmény
útján értesíti az ügyfeleket, hogy a Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina út 49., képviseli:
Kovács Norbert, Főigazgató) kérelmére indult, Fertőd, Vasút sor, 323/1 helyrajzi számú, 3596 műemléki
törzsszámú

ingatlanon

álló

Porpáczy

Aladár

Középiskolára

és

tornateremre

vonatkozóan

használatbavételi engedélyezési eljárásban döntést hozott, mely a Hivatalnál megtekinthető.
Az üggyel kapcsolatban érdekeltségük igazolása esetén az ügyiratba (érdekeltségük arányában)
betekinthetnek (ügyfélfogadási időben a Hivatalban, Sopron, Kolostor u. 13.) és jogorvoslati lehetőséggel
élhetnek.
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Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád u. 32.) címzett, de a Hivatalnál benyújtott fellebbezésnek van
helye. A fellebbezést 60.000 Ft-os eljárási illeték, illetve a másodfokú eljárásban szakhatóságok
igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolásával lehet benyújtani.
(Hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon kell közöltnek
tekinteni.)
Fellebbezési jogával csak az az ügyfél élhet, aki az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet
nyújtott be. A fellebbezést indokolni kell, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag
összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy
érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezést elektronikus úton, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus
dokumentációs rendszeren (ÉTDR; www.etdr.gov.hu) is be lehet nyújtani.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
9021 Győr, Káptalandomb 28. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 795-938
9400 Sopron, Kolostor utca 13. - Telefon: +36 (99) 508 - 830 - Fax: +36 (99) 508 - 829
E-mail: epites.gyor@gyor.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

kifüggesztés napja: 2017. szeptember 1.
eljáró hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala, mint első fokú kiemelt
építésügyi hatóság
ügyiratszám: GY-02B/ÉP/1254/2017.
az ügy tárgya: Fertőd, Vasút sor, 323/1 helyrajzi számú, 3596 műemléki törzsszámú ingatlanon álló,
Porpáczy Aladár Középiskolára és tornateremre vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárás
ügyintéző neve: Harsányi Eszter
telefon: (99) 508 830
cím: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala,
9400 Sopron, Kolostor u. 13.
ügyfélfogadási idő: hétfő, csütörtök: 9-15 óráig, szerda 12-15 óráig, kedd, péntek 8-11 óráig

Az ügyiratba való betekintés időpontját kérjük szíveskedjék telefonon előre egyeztetni.

Sopron, 2017. szeptember 1.
dr. Németh Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Harsányi Eszter
műemléki szakügyintéző
Kihelyezés: 2017. szeptember 1.
Levétel: 2017. szeptember 7.
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