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Nagyrábé,
Rétszentmiklósi u. 7. szám alatti,
436/2 hrsz-ú ingatlanra tervezett
szabadtéri lelátó építési engedélye
hatályának hosszabbítására vonatkozó
ügye
Hird etmé ny
A RÁBÉ PORTA Vendéglátó és Szolgáltató Kft. (Debrecen, István u. 139.
ügyvezető: Nagy István) kérelmére az 1631-18/2010. (2011.I.7.) számú határozattal
kiadott - a Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 7. szám alatti, 436/2 hrsz-ú, kérelmező
tulajdonában lévő ingatlanra tervezett, szabadtéri lelátóra vonatkozó - építési engedély
hatályát a Körzeti Építésügyi Hatóság a 153-8/2013. számú, 2013. március 1-én kelt
határozattal egy évvel, azaz 2014. január 7-ig meghosszabbította.
Az eljárás során jutott a Körzeti Építésügyi Hatóság tudomására, hogy a tárgyi
ingatlannal közvetlenül határos, Nagyrábé, Rét u. 8. szám alatti, 449 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa, Ács Tiborné (utolsó ismert lakcíme: Nagyrábé, Rét u. 8.) elhunyt,
hagyatékátadó végzés jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért a 153-8/2013. számú
határozat kézbesítése jelenleg nem lehetséges.
A kifüggesztés ideje alatt azok a személyek, akik a Nagyrábé, Rét u. 8. szám alatti, 449
hrsz-ú ingatlan korábbi tulajdonosának jogutódjaként a tárgyi építésügyi hatósági üggyel
összefüggésben ügyféli jogállásukat igazolják a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET.)
szabályainak megfelelően, a Körzeti Építésügyi Hatóság következő elérhetőségein írásban
kérhetik az ügyféli jogállásuk megállapítását és a 2176-7/2012. számú határozat
átvételét:
· Polgármesteri Hivatal, Püspökladány, Bocskai u. 2., I. emelet 102. számú iroda
(telefon: 54/517-107)
A hirdetményt a KET. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.)
Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva adtam ki.
Püspökladány, 2013. március 1.
A hatáskör gyakorlója:
Keserű László
Jegyző
A kiadmányozási jogkör gyakorlója:
Pánti Zoltán
Aljegyző

