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HATARo7-AT
Annamajori Mezfigazdasigi 6s Kereskedelmi Kft (Baracska, Annamajor 1.) k6relm6nek
helyt adok, 6s a tulajdon6ban l6v6 Baracska, Annamajor,}T4l44helyrajzi szrlmri ingatlanon a
PHl3425-812012. (kelt: Martonv6silr, 201I. szeptember 30.) szr6mon kiadott 6pit6si enged6ly
alapjin,,vegyesbolt ftildszinti raktarakkal 6s magas tet6vel tcirt6no b5vit6se" tingW 6piiletre a
v6gleges hasznillatbav6teli engedely6t kik<it6s n6lkiil megadom:
Helys6gek (b6vft6s utdn):
Foldszint:
iizlett6r (56,79 m2), sz6lfog6 (5,00 m2), 6lt6zb (7,64 m2), mosd6 (1,88 m2), WC (2,00 m2), raktir
(46,21n2),raldirt27,22 m2), hideg rakthr (16,67 m2}rakir (10,13 m2)

Be6pitett nett6 alapteriilet:

173.56 m2

Az ingatlan adatai:
f
ingatlan alapteriilete:

.

492 m2
(Y illtozatlarl
Gip
o ldalhatriron 611 6 (v 6lto zatlarr)
1,20 m (v6ltozatlan)
1,30 m 6s 7,25 m (v6ltozatlan)
3,75 m

2. be6pit6si szhzal5k:
3. 6pit6si rivezet:
4. be6pit6si m6d:
5. el6kert m6rete:
6. oldalkert m6rete:
7. 6pftm6nymagassSg:
8. szintszdm:
9. tet6idom:

42,66

o/o

fiildszint
kontytet6
350

10. tet6hajl6sszdg:

Felel6s miiszaki vezetfz
Timar B6la
MV-6p/b/0 7 - so9 4 s I 20 | 6.

2481 Velence, T6partu. 13.

Felhivom az engedllyes figyelm6t, hogy kdteles az ingatlan-nyilv6ntartilsi 6tvezet6s c6ljrib6l a
megval6sult rlllapotr6l fttldmdni illtalkdszitett 6piiletfeltiintet6si viltoz6si vhzraiz k6t p6ld6Kirjilk, hogt vtilaszukban

E.mait cim:

hivatkozz,anok az

epitesugys@martonvasar.hu

D:\dpi6si hatdrozatok TA2012\Baracska\hasmdlatbavdteli

engeddly\1332-7.doc

ifuatdszimunkra!

P€artek: 8@-12@

nyfut a K<irzeti

Fdldhivatalhoz benyrijtani a hatArozurtomjoger6re emelkedds6t kdvet6 30 na-

pon beliil.
Felhivom az enged6lyes figyetrm6t arra" hogy az epiiletet - helyiseget, berendez6st - csak az
enged6lyezett mfiszaki tervekben" tovribb6 az epit6si es haszn6latbav6teli enged6lyben megiel<!lt, illetoleg a jogszabalyok szerint megengedett c6lra 6s csak fgy szzbad haszniilni, hogy a
haszndlat 6let- es kozbiztonsagot, valamint az egfiszs6get ne vesz6lyeztesse.
Ha enged6lyes az ep0letet - helyis6get az engeddlyt6l tart6san elt6r6 c6lra kfvanja haszn6lni,
erre rendeltet6s vfltozrisi enged6lyt kell kernie.

Felhivom az enged6lyes figyelm6t, hogy az 6pit6si tevdkenyseg befejezesdt kovetoen, ahaszn6latbav6teli enged6ly k6zhentltelet k<iveto 30 napon belfil (de legk6sobb a kikdtdsek teljesit6sekor) - jogszab6lyban meghatdrozott minos6gti 6s mennyisegu hulladdk keletkez6se esetdn
- k6teles elkdsziteni az epitdsi tev€kenys6g sor6n tdnylegesen keletkezett hullad6kr6l az eloirt
epit6si hullad6k nyilv6ntart6 lapot, melyet a k<irnyezetvedelmi hat6sighoz kell benyujtania.
Hatinozatom ellen akezhezvdtelt6l szimitott 15 napon beliil a Fej6r Megyei Kormanyhivatalhoz - 8000 Sz6kesfeh6rvrir, Szent Istvrln ter 9. - cimzett Martonv6srlr Vrlros Polgilrmesteri Hiva,6rlirttoz 2 p6ldrinyban benytijtand6, 30.000 Ft illet6kb6lyeggel ell6tott fellebbez6ssel lehet
6lni.

Indokl6s
AnnamajonMezfigazdasfgi 6s Kereskedelmi Kft (Baracska, Annamajor 1.) haszn6latbav6teli enged6ly k6relemmel fordult .az els6fokri 6pit6siigf i hat6s6ghoz a tulajdon6ban l6v6 Baracska, Annamajoi, 074144:helyrajzi sz6mri ingatlanon PW3425-8/2012. (kelt: Martonv6Sm,
2011. szeptember 30.) sz6mri 6pit6si enged6ly alapjrin,,vegyesbolt foldszinti raktdrakkal 6s
magas tet6vel tcirt6n6 b6vft6se" targy6ban.

A megtartott helyszini szemle sor6n meg6llapitottam, hogy a terven szerepl6 adatok a val6s6gnak megfelelnek.

Az ingatlan aszfaltozott a kdzvetleniil megk6zelitheto.
Az ingatlan Gip (gazdas6gi tertilet - ipar) 6pit6si ovezetbe tartozik.
6piilet l6tesithet6 10,00 el<ikert,2,75 m oldal- 6s 6,00 rn hets6kert
m6rettel, 5,5 m epitm6nymagass6ggal. A tertilet 30 % - a 6pithet6 be.

Az ovezetben szabadon

6116

Meg6llapitottam, hogy az irigatlan kor6bban - a hatrilyos HESZ hat6lybal6p6se el6tt kialakitott 6s jelenlegi form6j6ban be6pitett ingatlan, amely a jelenlegi el6friisok egyetlen el6ir6sanak
sem felel meg. Ugyanez igaz a kornyezo ingatlanokra is.
Meg6llapitottam, hogy a be6pit6ssel sem a telepit6s, sem az el6kert-, oldalkerti m6retek, sem a
beepit6si sztu;al,Ek nem vdltozott.
Kdrjfrk, hogt vdlaszukban hivathozzanak

4ffi-22g
http://www.martonvasar.hu./
epitesugys@martonvasar.hu
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A jelenleg is miikddo tizlet raktrirhelyis6gei# egy r6sze keriilt 6t6pit6sre, illetve az 6tepit6,s
utiin magas tet6 keriilt az dpiiletre.

iz-, gin- 6s elektromos 6ram bek6t6ssel rendelkezett, teljesitmdny igdny ndveked6s ne,m kdvetkezett be.
Uj k6m6ny nem l6tesiilt, az ingatlan vezet6kq
Az 6ptilet

a

joger6s 6pit6si engeddly illetve amell6klet6t k6pez6 tervek alapjrin elk6sziilt, elt6-

r6s nincs.

A helyszini szernl6n meg6llapitottam, hogy az ingatlan k<izvetlen kdzuti kapcsolattal, gepkocsival megkdzelithet6.

Az epitfls sor6n felvonul6si 6piilet nem 6piilt
Az eljdr6s sor6n Fejer Megyei KorminyhivatJrl Elelmiszerldnc - biztons6gi 6s Alategeszs6giigyi Igazgat6s6ga Bicskei Kertileti Allategeszs6gugyi 6s Elelmiszer - ellen<irz6 Hivatal 16.7/
298-l/2012. (kelt: Bicske, 2012. jrinius 6.) szamt szakhat6s6gi hozzhjilrulils6t kik6t6s n6lktil
megadta.

A kivitelez6si munk6kat szak6g; felel<is mriszaki vezet6 ir6nyitotta, aki a jogszab6lyszeni nyilatkozatSt megtette.

Az 6piiletben bels6 l6pcs6 nem l6tesUlt.
Az epiilet elhelyez6se az illeszkedesi szab6lyokat kiel6giti.

A fentiek, a megtartott helyszini szemle, illetve az arra jogosultak nyilatkozatai alapjan megrillapitottam, hogy az dptilet az enged6lyezett terveknek megfelel6en, a biztons6gos hasznillatot akad6lyozohiiny n6lktil elk6sztilt. A rendeltet6sszeni haszniiatrabiztonsrigosan alkalmas.
Fentiekre tekintettel a rendelkez6 rdszben foglaltak szerinti v6gleges haszn6latbav6teli engedelyt megadtam.
Fentiekre tekintettel a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint drint<ittem.

A kerelem 2012. mrircius 29. - 6n keriilt benyrijt6sra. A k6relmez<i a k6relmet hir{nyosan nyitjtotta be, az eljiris lefolyat6sahoz sztiks6ges felel<is mtiszaki vezeto aliirilsa nem szerepelt a
k6relmen. Az alfuiri.s hianyrira a beadaskor, 6s telefonon tribb izben is felhivtam ak&elmezo
figyelm6t. A k6relmet hirinytalanul2}l2.jfnius 15. - 6n nyfjtotta be. A d<int6s meghozatal6nak irrinyad6 iigyintdz6si hatarideje 30 nap. Az tigyint6z6si hatrlrid6be be nem sz6mit6 esem6ny kcivetkezett be. A fenti hatriridokre tekintettel d6nt6semet a 12. napon meghoztan. Az
eljar6s elm6leti lej6ratanak hat6rnapja 2\l2.jtilius 15. - 6n jrlr le, hatririd6 tull6p6s nem ttirtent.
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