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HATAROZAf
Annamajori Mezfigazdasfgi 6s Kereskedelmi Kft (Baracska, Annamajor 1.) k6relm6nek
helyt adok, 6s a tulajdoniiban l6v6 Baracska, Annamajor,0T2ll helyrajzi szirm'6 ingatlanon a
PHl155-212012. (kelt: Martonv6sdr,2012.janurir 3.) sz6mon kiadott 6pit6si enged6ly alaplin
,,megl6v6 ipari csarnok6piilet 6t6pftdse, siit6iizem kialakftrisa" tiogp 6piiletre a v6gleges
hasznillatbav6teli enged1ly5t- az alfibbi kikot6ssel

-

megadom:

1. FEJER MEGYEI KO

YHMTAL Elelmiszerlinc-biztonsigi 6s Alateg6sz=
s6gtigyi lgazgat6sitga (8000 Sz6kesfeh6rvrlr. Csikv6ri u. 15.) 16.1/ 00085- 3 12011. (kelt:
S z6kes feh6rv 6r, 20 | 2. m 6j us 0 9. ) sz 6mri szakhat6 s 6gi hozzilj 6ruI5s a al apj 6n :
Az

elozetes szakhat6stigi till6sfoglalils2}l2.rovember 09. - ig haszn6lhat6 fel az
epit6siigyi hat6s6g elj6r6s6ban . Ezenhozziljflrulils a mrikdd6s megkezd6s6re nem jo-

gosit.
Az ingatlan adatai (viltozatlan):
f
ingatlan alapteriilete:
beepit6si sz{zal5k:

.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I Ha2409 m2
33,94 yo

Gip (gazdas6gi tertilet - ipari)

6pit6si Svezet:
be6pit6si m6d:
el6kert m6rete:
oldalkert m6rete:
6pitm6nymagass6g:
szintsz6m:

szabadon 6116
29,80 m
32,70 6s 66,30 m
4,50 m

foldszint

tet6idom:

utc6val p6rhuzamos nyeregtet6

10. tet6hajl6ssz0g:

150

Helys6gek:
Fcildszint:
5 fti 6rs6g Ffi feh6r olt6z6 (17,40 m2),5 fci Ffi fekete 6lt6z6 (26,73 m2), 50 f6s

Ffi feh6r 6lt6z6 (44,63

m2), 50 f6s Ffi fekete 6lt0z6 (44,63 m2), adminiszh6ci| (2,76 m2), alapanyag ral<t6r Q6,91 m2), dohfinyz6 (17 ,27 m2), elektromos krizpont (I3,90 m2), eszkOzmosogal6 (27 ,16 m2), el6tdr (7 ,35 m2), folyos6 (14,25 m2), g6zfogad6 (22,78 m2), htitott t6rol6 (8,41 m2), iroda l. Q3,96 m2), iroda 2. (23,96
m2} kazfinhilz (20,52 n2), k6sz6ri ral<tAr l. (193,81 m2), k'sz6r6 rakt6r 2. (132,21 m2), k0zleked6
zsilip (389,45 m2), mosd6 (45,04 m2), oktat6 terem (56,67 m2), sz6lfog6 el6t€r (17,78 m2), TMK
(24,32 m2), iizemcsarnok 1. - sUt6iizem (893,16 m2), tizemcsarnok2. (988,80 m2), Uzemcsarnok 3.
(976,29 m2), WC (8,11 m2), nrhanyz6 (40,59 m2)

-

-

Kirjiik, hogt vrilaszukban
Telefon: Q2)
Telefax: (22)

569-208

460-229

Honlap : http://www.martonvasar.hu/

E.mail cim:

hivatkozzanak az iktaaiszdmunkra

Martonvis6r, Budai ft 13.
Lev6lcim: 2462Martonvhxi'r, Budai

ft

!
Ugyint6z6: Q2) 569-209

13.

Ugyfdlfogadaisi id6:
Szerda: 8@-12@: l3@-17

oo

Pentek: 8@-124

B edp

itett nett6

a I apterill et :

4 I18,85 m2

Felelds miiszaki v ezetfikz
Marjanek J6zsef 2484 Agard,Mez6 u. 10/a
Tan6rki Gy<irgy
8000. Sz6kesfeh6rvar. Huszti u.
Ors6 Siindor
Nagyat6d, J6kai u.

7.

MV-Ep/A-MEK

07 -10025 12015

16 Eptnv - 07-50926 12016
fpt6c - 14-5035512016

Felhivom az enged5lyes figyelm6t, hogy koteles azingatlan-nyilvantarthsi fiNezetfls c6lj6b61 a
megval6sult 6llapotr6l ftjldm6ro iltalklszitett 6piiletfeltiintet6si viltozisi vfzfajz k6t p6ld6nyht a Korzeti Frildhivatalhoz benffitani a hatftrozatomjoger6re emelkedds6t krivet6 30 napon beliil.
Felhivom az enged6lyes figyelm5t arra,hogy az 6piiletet - helyis6get,berendezfst - csak az
enged6lyezett mriszaki tervekben, tovdbbh az 9pitdsi 6s haszn6latbavdteli engeddlyben megjel6lt, illet6leg a jogszab6lyok szerint megengedett c6lra 6s csak rigy szabad hasznillni, hogy a
hasznillat 6let- 6s kozbiztonshgot,valarrint az eg6szs6getne vesz6lyeztesse.
Ha enged6lyes az 6piiletet - helyis6get az enged6lyt6l tart6san eltdro c6lra kivrlnjahasznSlni,
erre rendeltet1s villtozhsi enged6lyt kell k6mie.
Felhivom az engedelyes figyelm6t, hogy az 6pit6si tev6kenys6g befejez6s6t krivet6en, ahasznilatbaveteli enged6ly k6zhezv6tel6t kcivet6 30 napon beltl (de legk6s6bb a kikcit6sek teljesit6sekor) - jogszabfilyban meghatfrozotl min6s6gri 6s mennyis6gri hullad6k keletkez6se eset6n
- k<iteles elk6sziteni az epitlsi tev6kenys6g sorfn t6nylegesen keletkezett hullad6kr6l az eloirt
epit6si hulladdk nyilvSntart6 lapot, melyet a k<irnyezetv6delmi hat6sdghoz kell benyfjtania.
Hatfrozatom ellen aklzheneteltlI sz{rritott 15 napon beliil a Fej6r Megyei Kormdnyhivatalhoz - 800OSz6kesfeh6rvilr, Szent Istvfn t6r 9.-- cimzett Martonv6s6r V6ros Polg6rmesteri Hivatalifl' z 2 p1ldhnyban benyujtand6, 30.000 Ft illet6kb6lyeggel ell6tott fellebbez6ssel lehet
61ni.

Indokl6s
AnnamajoriMezfigazdasigi 6s Kereskedelmi Kft (Baracska, Annamajor 1.) haszn6latbav6teli enged6ly k6relemmel fordult az els6foku 6pit6stigyi hat6s6ghoz a tulajdon6ban l6v6 Baracska, Annamajor, 0721I. helyrajzi szimfi ingatlanon PHll55-212012. (kelt: Martonv6s6r,
2llz.janutlr 3.) szilmt 6pit6si enged6ly alapjrin ,,,,megl6v6 ipari csarnok6ptilet 5t6pit6se, siitdiizem kialakit6sa" tir gy irb an.

A megtartott helyszfni szemle sor6n megrillapitottam, hogy a terven szerepl6 adatok a val6s6gnak megfelelnek.

Azingatlanaszf altozottakozvetleniilmegk<izelitheto.
Az ingatlan Gip (gazdas6gi tertilet - ipar) epit6si <ivezetbe tartozlk.

Az ovezetben szabadon

6piilet l6tesfthet6 10,00 elokert,2,75 m oldal- 6s 6,00 m h6ts6kert
m6rettel, 5,5 m epitm6nymagass6ggal. A tertilet 30 % - a 6pithet6 be.
6116

Az ii;gy kivizsg6l6sa, 6s a megtartott helyszini szemle sor6n meg6llapitottam, hogy a k6relmezett 6ptilet a Baracskai Biintet6s - v6grehajt6si Int6zet teriilet6n van, meg16v6 6piilet, melynek
be6pitetts6gi jellemz6i nem v6ltoznak. Az 6ptiletben kor6bban g6pgyrlrtSs folyt.
2. oldal. cisszesen: 4

Az epiilet egy6b param6terei

a hatSlyos

HESZ 6s a kiilteriileti szab6lyoz6si tervben foglaltak-

nak megfelelnek.

Meg6llapitottam, hogy az el6z6 bekezd6sben foglaltakat figyelembe v6ve, a tewezett 6piilet
megfelel a hatillyos el6ir6soknak.

Uj k6m6ny nem l6tesiil, az ingatlan jelenleg is vezet6kes viz-, giz- 6s elektromos Sram bek6t6ssel rendelkezik.

Az 6piilet a joger6s 6pit6si enged6ly illetve a mell6kletetkepezo tervek alapjfin elkdsziilt, elt6r6s nincs.

A helyszini

szernl6n meg6llapitottam, hogy az ingatlan k<izvetlen kozfuti kapcsolattal, g6pko-

csival megk<izelithet6.

Az 6pit6s sor6n felvonul6si 6piilet nem 6pii1t.

Az

-

biztons6gi 6s Allateg6szs6gidrgyilgazgat6shga 16.1/ 00085- 3 /2011. (kelt: Sz6kesfeh6rv6r,2012. mSjus 09.) sz6mri szakhat6s6gi hozzhjltrulils6t kikot6sekkel, a Fej6r ldegyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6gtigyi Szakigazgatilsi Szerv Dunarijvrirosi, Adonyi, Ercsi, S6rbog6rdi Kist6rs6gi N6peg6szs6gugyl Int6zete VII-R-044101805-312012 (kelt: Dunairjvdros, 2012. m6jus 4.),6s a Sz6kesfeh6rv6r Megyei
Jogu V6ros Hivat6sos Onkormrinyzati Tinolt6srlga Bll5-5l20l2lSZFY-SZHAT. (kelt: 5z6kesfeh6rvar, 2012. m6jus 3 1 .) szakhat 6shgS hozzhjSrulilsilt kik<it6s n6lkiil megadta.
elj6rSs soriin Fej6r Megyei Kormrinyhivatal Elelmiszerl6nc

A szakhat6sdgi SllSsfoglalisokat akdrelmez6 el6zetes szakhat6s6gi e1j6r6s keret6ben szerezte
be.
A kivitelez6si munkSkat szakilgS felel6s mtiszaki vezet<ik ir6nltott6k, akik a jogszabillyszeri
nyilatkozatukat megtett6k.
Az 6pi.iletben bels<i l6pcs6 nem l6tesi.ilt.
Az 6ptilet elhelyez6se az illeszked6si szab6lyokat kiel6giti.

A fentiek, a megtartott helyszini szemle, illetve az alrra jogosultak nylatkozatai alapjan meg6llapitottam, hogy az epilet az engedllyezelt terveknek megfelel6en, a biztons6gos hasznilIatot akad6lyoz6hiiny n6lkiil elk6sztilt. A rendeltet6sszeni hasznillatrabiztons6gosan alkalmas.
Fentiekre tekintettel a rendelkez6 r6szben foglaltak szerinti v6gleges haszn6latbav6teli enged6lyt megadtam.
Fentiekre tekintettel a rendelkez<i r6szben foglaltak szerint d<intdttem.

15. - 6n keriilt beny0jt6sra. A k6relmezo a k6relmet hi6nyalanul
2012. m6jus 31. - 6n ny(rjtotta be. A drint6s meghozatalfunakirinyad6 iigyint6z6si hat6rideje
30 nap. Az tigyint6zlsihatfrrd6be be nem szilmit6 esem6ny k<ivetkezett be. A fenti hat6rid6kre tekintettel d6nt6semet a l. napon meghoztam. Az eljhrhs elm6leti lejhratinakhatflrnapja
2}l2.jrinius 30. - 6n jar le, hat6rid6 tull6p6s nem t<irt6nt.

A k6relem 2012. m6jus

3. oldal,6sszesen: 4

Haflrtrozatom

j o galapj a:

magyar joghat6sdgr6l: ,,a kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6s 6s szolgtlltat6s rlltaliinos
16l" sz616 2004.6vi CXL. tdrv6ny (tovSbbiakban a Ket.) 18. $ (1) bekezd6se, /AO

a hatdskrinSl: aKet. 19. $ (1) bekezd6se, ,,az lpitett kdrnyezet alakitasht6l
sz6I6 1997. 6vi LXXVII. tdrvdny 52. $ (l) bekezd6se, valamint ,,az e4litlsij
feltigyeleti hat6s5gok kijelol6s6r6l 6s mtiktid6si felt6teleir6l" sz6I6 34
Korm. rendelet 1. $ b) bekezd6se alapj6n.
illetdkessigrdl: aKet.20. $ (1) b), c) pontja, valamint ,,,,a2 fiitlsiigyi 6s az 6pit6sfeliigyeleti
hat6s6gok kijel<i16s6rot 6s mrik<id6si felt6teleir6l" sz6l6 34312006. (XII. 23.) Korm. rendelet l.
$ b) bekezd6se alapj6n.

afellebbezdsrfil: aKet. 107 $ (2) a) bekezd6se, a fellebbez6s illet6k6roI,,az illet6kekr6l" sz6l6
1990. 6vi XCIII. Tv.29. $ (4)bekezd6sben szabillyozott mell6kletben rendelkeztem.
az \pitesi engeddlyezdsi eljdrds szalvnai szabdlyozdsdr6l: ,,az lpitell kdmyezet alakit6s6r6l 6s
v6delm6r6l" sz6l6 1997. 6vi LXXVIII. tdrv6ny felhatzlmazrisa alapj6n ,,az orszhgos telepiil6srendez6si 6s 6pit6si kdvetelm6nyekr6l" sz6\6 25311997. (XII. 20.) Korm. Rendelet figyelembev6tel6vel, ,,az epitlstgyi hat6sSgi elj6r6sokr6l6s az 6pit6siigyi hat6s6gi ellen6rz6sr6l" sz6l6
lg3l20}g. (IX. 15.) Korm. rendelet 35.$ - 38.$, ,,az6pit1sigyi hat6s6gi eljrlr6sokr6t,valarnint a telekalakitfsi 6s az epit6szeti-miiszaki dokument6ci6k tartalmitr6l" sz6l6 3712007.
(XII. 13.) OfU rendelet I. mell6klete, valamint Baracska K6zs6g Onkormrlnyzata a,,Helyi
Epitfsi E16ir6sokr61" sz6l6 1512005. (IX. 2S.) Ofn. Sz. rendelet 5. $ (3) bekezd6s6ben el6frtak.
Martonv6s 6r, 2012. m6jus

3I

.

Dr. Koltai Gfbor

A hatdrozqtr6l drtesilltek listdja killdn lapon - az utols6 oldalon - szerepel, az adan'ldelmi okokb6l nem kerill
kipostdzdsra

4. oldal.6sszesen: 4

