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Nyírbátori Járási Hivatal 

 

Végzés 

 

Hatóságom által az Ömböly Község Önkormányzata (4373 Ömböly, Szabadság tér 10. sz.) építtető 

részére 2017. október 06-án kelt, SZ–09/94/00254-20/2017. ügyirat számú határozattal kiadott építési 

engedély 2017. október 27-én, fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett. A jogerős határozatot és a 

záradékolt tervdokumentációt építtető részére megküldöm. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73/A. 

§ (1) bekezdése értelmében „a hatóság első fokú döntése jogerőssé válik, ha 

a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 

b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, 

c) a fellebbezésnek – ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést – nincs helye, vagy 

d) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta.” 

Utolsóként kézhez vett tértivevény időpontja:2017. október 11. 

Értesítési kötelezettségemnek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 20. § (3) 

bekezdésére figyelemmel tettem eleget.  

Hatóságom hatáskörét az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontja, illetékességét ugyanezen 

Korm. rendelet 1. melléklet 15.1. sora, valamint a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg. 

Nyírbátor, 2017. október 27. 

Tisztelettel: 

Dr. Éliás Tünde 

hivatalvezető 

nevében és megbízásából 
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Értesülnek 

Postai úton tértivevénnyel: 

1. Ömböly Község Önkormányzata 4373 Ömböly, Szabadság tér 10. sz. (kérelmező, tulajdonos) 

 

Tájékoztatásul 

Elektronikus úton ÉTDR felületen: 

2. Marinkás Kálmán Györgyné (meghatalmazott) 

3. Irattár 
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