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Tárgy: A Biharnagybajom külterületén
lévő 0215/2 hrsz-ú ingatlanon lévő
aerobfermentáló (komposztáló) csarnok
használatbavételi engedélyezése
Hirdetmény
Tájékoztatom a Biharnagybajom külterületén lévő 0215/2 hrsz-ú
ingatlannal szomszédos - Biharnagybajom külterületén lévő 0218/7, 0218/3,
0218/4, 0191/4, 0190, 0202, 0215/1 és 0235 hrsz-ú - ingatlanok
tulajdonosait, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit, valamint
akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét érinti, hogy a Biharnagybajomi
„Dózsa” Agrárgazdasági Termelő- és Kereskedelmi Zrt. (Biharnagybajom, Rákóczi út
12.) kérelmére a Körzeti Építésügyi Hatóságnál eljárás indult:
Az ügy tárgya: A Biharnagybajom külterületén lévő 0215/2 hrsz-ú
ingatlanon
létesített
aerobfermentáló
(komposztáló)
csarnok
használatbavételi engedélyezése.
Az ügy iktatási száma: 1093-15/2010.
Az eljárás megindításának napja: 2010. október 8.
Az ügyintézési határidő: 22 munkanap (melynek túllépése esetén a KET
33/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni).
Az ügyintézési határidőbe nem számítandó időtartamok:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró
hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(KET) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő
beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok
közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a KET 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő
üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k)a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak
kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a
kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő
közlés időtartama.
A KET 33. § (7) bekezdése szerint az ügyintézési határidő indokolt esetben
egy alkalommal, legfeljebb 22 munkanappal meghosszabbítható.
Az ügyben eljáró ügyintéző: Keserű Ágnes
Az ügyintéző hivatali elérhetősége, telefonszáma: Polgármesteri Hivatal I.
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emelet, 102. sz. iroda, telefon: 54/517-107.
A KET 68. § (1) bekezdése alapján az ügyben érintett ügyfél (az ügyféli jogállásának
bizonyítását követően) személyesen, illetve a törvényes vagy írásban
meghatalmazott képviselője útján – a jogszabályban meghatározott iratok kivételével
– az eljárás bármely szakaszában, a megjelölt ügyintézőnél történő előzetes
egyeztetést követően, ügyfélfogadási időben betekinthet az eljárás során keletkezett
iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet, vagy - az illetéktörvényben
meghatározott összegű illetékbélyeg lerovásával – másolatot kérhet. A másolat
illetéke oldalanként 100 Forint, a másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre
hitelesíti.
Nem lehet betekinteni: a döntés tervezetébe az eljárás jogerős befejezéséig, az olyan
iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire
vonatkozóan a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt
kezelését rendelte el, betekintési vagy megismerési engedély hiányában az
államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratba, az egyéb védett adatot
tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja, vagy
ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre
jogosult személyt törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
Az 51. § (1) bekezdése szerint az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során
írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
A tényállás tisztázása érdekében az eljárás folyamán az ügyfélnek módjában áll
ügye intézését előmozdítani, bizonyítékait szóban vagy írásban előadni, az ügyben
keletkezett bizonyítékokat megismerni, észrevételezni és további bizonyításra
irányuló indítványokat előterjeszteni. Továbbá lehetősége van ügyének állásáról
ügyfélfogadási időben érdeklődni.
Ha az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló
adatok alapján dönt, vagy a 31. § (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást.
Az iratbetekintési, másolatkérési, valamint nyilatkozattételi jogával az ügyfél a fent
megjelölt helyen és ügyintézőnél, ügyfélfogadási időben (hétfő-szerda 800-1200
közötti időpontban) élhet.
Építéshatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés lehetősége csak részlegesen
lehetséges.
A hirdetmény a KET. 29. § (3) – (7) bekezdésén alapszik.
Püspökladány, 2010. október 20.

Keserű László
Jegyző

