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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1., képviseli: Szöllősi József polgármester) 

építtető kérelmére, a Szajol, külterület, 048/3 helyrajzi számú (az építtető tulajdonában lévő) ingatlanra 

– építész tervező: Horváth Ferenc (É 16-0245, 5000 Szolnok, Csokonai út 96. 2/2.) által készített és csatolt 

műszaki tervdokumentáció alapján –  

 

 

tervezett „Szezonális vizesblokk és kerti pavilon épület” építésére  

az építési engedélyt megadom, 

az alábbiak szerint: 

 

 

Kikötés:  

1.) .A létrehozott építmény az építtető kérelmére az építésügyi hatóság használatbavételi 

engedélyének kiadását követően vehető használatba! 

2.) A szakhatósági állásfoglalásokban, valamint a szakvéleményekben foglalt kikötéseket, feltételeket és 

előírásokat teljes körűen be kell tartani. 

3.) A tartószerkezeti műszaki leírásban foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani! 

 

A tervezett beruházás: 

A beruházás keretében egy szezonális vizesblokk, egy kerti pavilon esőbeálló és akadálymentesített 

közlekedési felületek építése tervezett. A vizesblokk csak szezonális jellegű, téli időszakban nem üzemel, 

csak temperáló fűtéssel rendelkezik. 

A tervezett épületek igazodnak a környező épületek tömeg- és formaképzéséhez, illetve a helyi építési 

szabályzat előírásaihoz. 
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Alapozás: Az épületek körüli támfa -1,20 m mély síkkal 40 cm széles beton sávalap. A szociális épület alatt 

20 cm vastag monolit vb. lemezalap készül, a tartófalak alatt 30 cm-re vastagítva. A pillérek alatt tömbalap 

épül. a kerti pavilon pillérei alatt tömbalapok készülnek, rajtuk körbefutó vb. gerendaráccsal.  

Felmenő falak: Könnyűszerkezetes fa szerkezetek, rétegrendi kiírás szerint. 

Pillérek: Kisméretű tégla pillérek. 

Tetőszerkezet: Fa szerkezetű fedélszék. 

 

A tervezett épületek, és azok helyiségei: 

Kerti pavilon helyiséglista: 

1 Kerti pavilon 56,28 m
2 

 Összesen: 56,28 m
2 

 

Vizesblokk helyiséglista: 

1 Ffi zuhanyzó 3,97 m
2 

2 Ffi Wc 4,58 m
2
 

3 Női Wc 6,30 m
2
 

4 Gépészet 4,03 m
2
 

5 Női zuhanyzó 3,96 m
2
 

6 Akm. WC zuhanyzó- pelenkázó 8,08 m
2
 

7 Mosogató 3,01 m
2
 

8 Fedett-nyitott előtér 21,22 m
2
 

 Összesen: 55,15 m
2 

 

 

Az engedély hatálya, meghosszabbításának módja, feltételei: 

Az építési engedély a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig 

hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt 

 az építtető hatóságomnál kezdeményezte a hosszabbítást és az építési engedély hatályát az 

építésügyi hatóság meghosszabbította,  

 az építési tevékenységet (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és az építési 

tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély 

megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik. 

 

Az építési engedély hatálya a hatályosság lejárta előtt benyújtott kérelemre legfeljebb két alkalommal, 

egy-egy évvel hosszabbítható meg, az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint megkezdett 

építési tevékenység esetén, ha az engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó, az engedély 

megadásakor hatályos jogszabályok nem változtak meg, vagy megváltoztak, de a jogszabályváltozás az 

engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabályváltozásból eredő újabb 

követelmények - kivéve, ha azok tartalma építési engedélyhez kötött építési tevékenységet érint - az 

engedély feltételeként előírva teljesíthetők.  

 

Amennyiben az építtető az építési engedély hatályának meghosszabbítását nem kérelmezte, vagy az 

engedély hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az építmény használatbavétel megadására, 

illetve használatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó - engedélyhez kötött - építési 

tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. A fennmaradó munkálatokra vonatkozó ismételt 

engedélykérelmet a benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni. 
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Az eljárásban közreműködő hatóságok, szakhatóságok, a szakvéleményüket és szakhatósági 

állásfoglalásukat adták, a benne foglalt kikötésekkel: 

 

1.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal hatósági Főosztály – 

Népegészségügyi Osztályának (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) JN-07/NEO/02629-3/2019. számú 

2019. július 15-én kelt szakvéleménye: 

 

„A Jász– Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, építésügyi eljáró hatóságként a 2019. július 9 - én érkezett, 

JN-07/24/01247-5/2019. számú megkeresésében kérte a népegészségügyi tárgyú szakkérdések 

vizsgálatát - hivatkozva a 312/2012 (XI. 8.) Kormány rendelet 11/A. § (2) bekezdésére - a Szajol 

Községi Önkormányzat (5081 Szajol, Rózsák tere 1. sz.) Szajol, külterület, 048/3 hrsz. alatti 

ingatlanon a szezonális vizesblokk és kerti pavilon épület bővítés építési engedélyének kiadásához. 

 

 A beruházás megvalósítása során biztosítani kell, hogy a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, 

termékek, és a technológiák az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelőek legyenek. 

 A megvalósult építmény használatbavételi eljárásában be kell nyújtani egy akkreditált 

laboratórium által végzett ivóvízvizsgálat negatív eredményét. Jelen előírás az 

ivóvízminőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Kormány rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontján alapul. 

 

A tervben foglaltak egyebekben megfelelnek: 

 a higiénés, 

 járványügyi, 

 az egészségvédelmi, 

 a vegyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és a gyűjtőedényekre vonatkozóan a települési 

hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények szakkérdéseinek tekintetében a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3 §-ban, 

 a veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett 

tevékenység tekintetében a kémiai biztonságra vonatkozó szakkérdés tekintetében a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 28. és 29. §- ban, és a munkahelyek kémiai 

biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM- SZCSM. együttes rendeletben, 

szereplő előírásoknak. 

 

Jelen szakkérdés vizsgálata az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 11/A. § és 

a 6. sz. melléklet III. táblázat 5. pontja adta jogkörben; valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

5. § és 2. sz. mellékletében, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, és a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint megállapított 

illetékességben eljárva adtam ki” 
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2.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály – Útügyi Osztályának (5000 Szolnok, Indóház út 8.) 

JNT/002/00407-5/2019. számú 2019. július 22-én kelt szakvéleménye: 

 

„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – mint ügygazda – részére a tárgyi ügyben JN-07/24/01247-

6/2019. iktatószámú, IR-000282085/2019. ÉTDR iratazonosítójú megkeresésére az alábbi IR-

000301107/2019. ÉTDR iratazonosítójú  

 

szakvéleményt adom 

 

Tárgyi építési engedély kiadása az útügyi szempontokat az alábbiak figyelembevételével nem sérti.  

 

 

1. A tervezett létesítmény közúti kiszolgálását a 338 hrsz-ú Halász út felől, kiépítendő 

útcsatlakozáson keresztül kell biztosítani a H-02 rajzszámú tervezett helyszínrajz tervlapon 

jelölteknek megfelelően. 

 

2. A tervezett létesítmény működéséhez szükséges parkolóhelyeket (OTÉK által előírt: 3 db, 

tervezett 11 db, melyből 1 db mozgásukban korlátozottak számára fenntartott), belső közlekedési 

felületet a csatolt H-02 rajzszámú tervezett helyszínrajz tervlap szerinti geometriai kialakítással 

és a műszaki leírásban rögzített rétegrenddel kell megvalósítani. Az 1 db akadálymentes 

parkolóhelyen felüli további parkolóhelyeket a JNT/002/00615-18/2017. számú útépítési 

engedély alapján építendő 10 férőhelyes közforgalom számára megnyitott parkolóterületen kell 

biztosítani. 

 

3. Közutat érintő munkavégzésre csak a közútkezelő előzetes hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Az építési munkát, a közúti forgalom fenntartása mellett kell végezni. 

 

4. Az útcsatlakozás forgalmi rendjét a közút mindenkori forgalmi rendje határozza meg. 

Amennyiben a tervezett létesítmények működése a közúti forgalmat akadályozza, úgy a közút 

kezelője a forgalmi rend módosítását kezdeményezheti. 

 

5. A létesítmény működéséhez szükséges közlekedési létesítmények karbantartásáról, 

tisztántartásáról, téli hónapokban síkosság elleni védekezéséről az engedélyes, illetve 

mindenkori jogutódja saját költségen köteles gondoskodni. 

 

6. A parkoló járművek a 2. pont szerinti parkolókat vehetik igénybe. 

 

7. Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy a közúton, a kivitelezés során bekövetkező 

sárfelhordás, egyéb burkolatszennyezés eltávolításáról a kivitelező haladéktalanul 

gondoskodjon. 

 

8. A kivitelezés során megrongálódó burkolatokat, és a közutak területéhez tartozó földrészleteken 

keletkező rongálódásokat az építtető köteles az eredeti állapotnak megfelelően helyre állítani.  

 

9. Közterületen reklámtábla csak külön engedély alapján helyezhető el. 
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10. A használatbavételi engedély megadásának feltétele az útkezelői előírások betartása, a 

közlekedési létesítmények kiépítése, valamint az útkezelő használatbavételhez való 

hozzájárulása. 

 

Szakvéleményünk csak a tárgyi engedélyeztetési eljárásra vonatkozik, esetleges bővítés vagy 

funkcióváltozás esetén szakvéleményünket újból meg kell kérni.” 

 

 

3.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal – Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály, Természetvédelmi Osztályának (5000 

Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.) JN-07/61/03187-03/2019. számú 2019. július 17-én kelt 

szakvéleménye: 

 

„Tisztelt Cím Szajol Községi Önkormányzat (5081 Szajol, Rózsák tere 1.) kérelmére az 5081 Szajol, 

külterület 048/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett szezonális vizesblokk és kerti pavilon építésére 

vonatkozó építési engedélyezési ügyében a benyújtott kérelem alapján a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály az alábbi szakvéleményt adja: 

 

az építési engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járulunk hozzá  

 

 A munkavégzés során különös figyelemmel kell lenni a területen megjelenő kétéltű - és hüllő 

fajok sérülésének elkerülésére. 

 

Kötelező minden, a tevékenység végzésre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírás betartása.” 

 

 

4.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának (5000 

Szolnok, József Attila út 14.) 36600/2637-3/2019.ált. számú 2019. július 23-én kelt szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.), az építtető Szajol Község 

Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1.), a Szajol, 048/3. hrsz. alatti ingatlanon ”szezonális 

vizesblokk és kerti pavilon” épület építési engedély kérelmére indult hatósági eljárásban megküldött 

JN-07/24/01247/2019 iktatószámú (ÉTDR azonosító: 201900039992) szakhatósági megkeresésére a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (a továbbiakban: 

Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Az építési engedély megadásához előírásokkal hozzájárulok.  

 

Előírások, feltételek: 

 

1. A burkolt felületekről elfolyó csapadékvizek természetes szikkasztása során biztosítani kell a 

szennyeződések kizárását, a szabadtéren történő tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt 

hatásának minimalizálását. 

2. A létesítmények kivitelezése során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait. 

3. Az alapozási munkák csak oly módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz és a felszín alatti víz ne 

szennyeződhessen, illetve ne okozzon a felszín alatti vizekben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM -EüM-

FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.  
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4. A kivitelezés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, és felszín alatti víz ne 

szennyeződhessen. 

5. Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a 

vízvédelmi hatóságnak. 

 

Felhívom a figyelmet az alábbiakra: 

 

1. A terület csapadékvizeinek a városi közcsatorna hálózatba vezetése, a helyi víziközmű 

szolgáltató befogadói nyilatkozata esetén lehetséges. Nyílt felszínű víztest esetében az illetékes 

kezelő szerv hozzájárulása szükséges a bevezetéshez. 

 

Tájékoztatom arról, hogy jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye 

nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg.” 

 

 

A tárgyi ügyben eljárási költség nem keletkezett, ezért annak mértékéről és viseléséről külön nem 

rendelkeztem. 

 

Határozatom ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) címzett, de a hatóságomnál – Szolnoki Járási 

Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, Szolnok, Kossuth tér 1. – előterjesztett fellebbezéssel lehet 

élni.  

 

A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja:  

- postai úton hatóságom címére feladva, 

- személyesen hatóságom ügyfélszolgálatán, kormányablaknál vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton, 

- amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) 

keresztül. 

 

A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000,- Ft, melyet előzetesen kell megfizetni az alábbi módok 

valamelyikén:  

- készpénz-átutalási megbízással,  

- banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107 eljárási illeték bevételi 

számlaszámra.  

- elektronikusan az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP):  

https://efp.e-epites.hu/ 

 

Az illeték megfizetése készpénz-átutalási megbízással, illetve banki átutalási megbízással történő 

megfizetése során a közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett ügyirat ÉTDR azonosítóját; továbbá az 

illeték megfizetését a feladóvevénnyel, illetve az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozattal 

igazolni kell. 

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú 

eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

https://efp.e-epites.hu/
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Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, 

akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket 

mellékeli fellebbezéséhez, és hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a csatolt 

dokumentumokhoz. A fellebbezés és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az 

elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a fellebbezés benyújtása előtt a fellebbező a gazdája, a 

fellebbezés benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró első fokú hatóság, mely a 

mappához és tartalmához csak az E-ügyintézési tv. és e rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és 

betekintést. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

 

Ha a fellebbezés alapján Hatóságom megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy 

visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a 

nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően 

módosíthatja. Ha Hatóságom a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően 

azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő 

leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz. Hatóságom a fellebbezést és az ügyben keletkezett 

iratokat az ÉTDR-ben terjeszti fel a másodfokú hatósághoz. Az elsőfokú hatóság a felterjesztésről a 

fellebbezőt értesíti. 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

 

Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1. képviseli: Szöllősi József polgármester) építtető, 

(Horváth Ferenc (5000 Szolnok, Csokonai út 96. 2/2.) meghatalmazott által benyújtott) építési engedély 

iránti kérelmet adott be Szajol, külterület, 048/3. hrsz-ú ingatlanra tervezett „Szezonális vizesblokk és kerti 

pavilon” építési engedélyezésére vonatkozóan. 

 

A rendelkezésre álló építészeti–műszaki tervdokumentáció, és a hiánypótlásként csatolt dokumentáció 

alapján – az alábbiak szerint – megállapítottam, hogy a tervezett építési tevékenység az engedélyem 

kikötéseinek teljesítése esetén a településrendezési előírásokkal és az építésügyi szabályokkal nem ellentétes, 

az előírt kikötésekkel az engedély a jogos köz- és magánérdek sérelme nélkül megadható: 

 

- A tervezett beruházás megfelel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 18-22. §-ában, 31. § (1) bekezdésében és a 36. §-ában 

előírtaknak.  

 

- Az építési tevékenységgel érintett telek rendezettnek minősül. 

 

- A tervezett építés és az alkalmazott építészeti-műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű 

szakmai és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, az építészeti minőség – és 

értékvédelem jogszabályban meghatározott szempontjainak. 
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- Az építményrész megépítése, rendeltetése, használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan 

káros hatást, amely a terület rendeltetésének megfelelő, jogszabályban meghatározott mértéket 

meghaladná, az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. 

 

- Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építmények, a 

használatbavételi engedélyre vonatkozó kérelem benyújtásáig biztosíthatók.  

 

- A felelős építész tervezőként megjelölt Horváth Ferenc (É 16-0245, 5000 Szolnok, Csokonai út 96. 

2/2.) az építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezési jogosultsággal 

rendelkeznek. 

 

- Az építésügyi hatósági engedély kérelem jogszabályban előírt mellékletei rendelkezésre állnak, 

tartalmuk megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. 

rendelet) 18. § (1) bekezdés a)-e) pont előírásainak. 

 

- Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2003. (XII.11.) számú önkormányzati 

rendelete szerint az érintett ingatlan KöU1, illetve V1 övezetbe tartozik. A rendelet 18.§ szakasza, és az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 

26.§ illetve 30. § szakasza alapján a tervezett építmény elhelyezhető. 

 

- A kérelem elbírálása során: 

 a Korm. rendelet 6. melléklet III. táblázatában foglalt szakkérdéseket megvizsgáltam (a 

közreműködő hatóságok előzetes szakhatósági állásfoglalása alapján), és megállapítottam, 

hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kifogás (a rendelkező részben 

megfogalmazott kikötések betartása mellett) nem merül fel. 

 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az 1. mellékletben foglalt szakkérdések 

tekintetében az érintett közreműködő hatóságok előzetes szakhatósági állásfoglalásukat 

adták, megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kifogás (a rendelkező 

részben megfogalmazott kikötések betartása mellett) nem merül fel. 

 

 

Az eljárásban érintett hatóság az építési engedély kiadásához a rendelkező részben leírtak szerint 

hozzájárult, az alábbi indokok alapján: 

 

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály – 

Népegészségügyi Osztályának (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) JN-07/NEO/02629-3/2019. számú 

2019. július 15-én kelt szakvéleményét nem indokolta. 

 

 

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály – Útügyi Osztályának (5000 Szolnok, Indóház út 8.) 

JNT/002/00407-5/2019. számú 2019. július 22-én kelt szakvéleményének indokolása: 

 

„Megállapítottam, hogy a tevékenység az előírt feltételek betartása mellett útügyi érdekeket nem 

sért. 

 

Szajol Község Önkormányzat Jegyzője 2019. július 10-én kelt, 1622-4/2019. számú közútkezelői 

hozzájárulását megadta. 
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Szakvéleményem kialakítása az alábbi jogszabályok és jogszabályi helyek figyelembe vételével 

történt: 

 

– a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala hatáskörét és 

illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

 

– a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

 

– az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

 

Kérem szakértői véleményemet döntésénél figyelembe venni és a döntést elektronikus úton 

megküldeni szíveskedjen.” 

 

 

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal – Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály, Természetvédelmi Osztályának (5000 

Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.) JN-07/61/04010-05/2018. számú 2018. december 04-én kelt 

szakvéleménye: 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.) Szajol Községi Önkormányzat (5081 

Szajol, Rózsák tere 1.) a Szajol, külterület 048/3  hrsz. alatti ingatlanon tervezett szezonális 

vizesblokk és kerti pavilon építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárásban megkereste a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt. 

 

A benyújtott kérelem és dokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi 

követelményeknek. 

 

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: 

 

Szajol Község Önkormányzata a TOP-1.2.1-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás keretei között tervezi a Holt-Tisza partot 

fejleszteni (Szajol, hrsz.: 048/3.). 

 

A beruházás keretében egy szezonális vizesblokk, egy kerti pavilon esőbeálló, akadálymentesített 

közlekedési felületek, szabadtéri színpad, körülkerített strand röplabdapálya és játszótér építése 

tervezett. 

 

A beruházás részeként megvalósuló építmények a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe 

tartozó zajkibocsátással üzemelnek (TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység). 

 

Az érintett Szajol, 048/3 helyrajzi számú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos 

jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 

mellékleteiben, így nem része Natura 2000 területnek. 
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Az érintett ingatlan a Holt-Tisza partján húzódó zöldterület. Elhelyezkedéséből adódóan a területen 

feltételezhetően több kétéltű- és hüllő faj is jelen lehet. A hazánkban élő kétéltű- és hüllő fajok 

természetvédelmi védettség alatt állnak. 

 

A tervezett építmények időszakos kiszolgáló épületek a területet igénybe vevő lakosság számára. Az 

építmények elhelyezése tájvédelmi konfliktust nem keletkeztet. 

 

A kérelmezett építés előírásunk betartása esetén a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti 

és közösségi jogszabályokkal nem áll ellentétben. 

 

A szakvéleményt megalapozó jogszabályhelyek: 

 

 A környezetvédelmi, és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek  

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A§ (1) bekezdése alapján a Hivatal 

illetékességgel rendelkezik. 

 

 Tárgyi ügyben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. §/A 

bekezdése és 6. melléklet III. táblázat 6. pontja alapján zajvédelmi szakkérdésben a vizsgálat 

feltételei teljesülnek. 

 

 Természet- és tájvédelmi szempontból a szakvéleményemet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 

KvVM rendelet alapján adtam ki. 

 

 A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 

költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 

2.1. pontja az engedélyezéshez egyéb eljárási költséget állapít meg. 

 

Egyidejűleg felhívjuk a figyelmet az alábbi kötelezettségre: 

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (8) bekezdése értelmében: 

 

„A határozat tájékoztatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az építtető az építési, illetve bontási 

tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc 

napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) – jogszabályban meghatározott minőségű és 

mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési tevékenység során 

ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási 

tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, 

melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.” 

 

 A kivitelezés során keletkező hulladékok tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvényben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, valamint a 45/2004. (VII. 26.) 

BMKvVM együttes rendeletben (továbbiakban ÉhR.) foglaltakat figyelembe kell venni. Ennek 

megfelelően, amennyiben a keletkezett hulladékok mennyisége meghaladja az ÉhR.-ben 

meghatározott küszöbértéket, úgy az előírt építési/bontási hulladék nyilvántartó lap/ok 

benyújtásával, és a hulladékok átadás-átvételéről szóló bizonylatok csatolásával a kivitelezés 

hulladékaival Főosztályunk részére teljeskörűen el kell számolni. 
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Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklet III. táblázat 7. 

pontja alapján földtani közeg védelmi szempontból, 8. pontja alapján hulladékgazdálkodási 

szempontból, 9. pontja alapján zajvédelmi szempontból, 10. pontja alapján levegővédelmi 

szempontból tárgyi ügyben a bevonás és közreműködés jogszabályi feltételei nem teljesülnek. 

 

 

4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának (5000 

Szolnok, József Attila út 14.) 36600/4332-4/2018.ált. számú 2018. december 10-én kelt szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.), az építtető Szajol Község 

Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1.) a Szajol, 048/3. hrsz. alatti ingatlanon ”szezonális 

vizesblokk és kerti pavilon” épület építési engedély kérelmére indult hatósági eljárásban 

megküldött JN-07/24/01247/2019 iktatószámú (ÉTDR azonosító: 201900039992) szakhatósági 

megkeresésével a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek 17, 18. pontja alapján az 

építési engedélyezési hatósági eljárásban vízügyi, és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben 

vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben 

folytatott tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, 

valamint annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott 

tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint 

vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az 

árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.  

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és iratanyag alapján a 

fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A tárgyi létesítmények a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek megfelelnek. Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a létesítmények 

megvalósítására vonatkozó kizáró ok nem merül fel. 

 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott tervdokumentáció érdemi 

vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

 

A szakhatósági eljárásért a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 11. pontjában meghatározott 

összesen 14.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdése alapján adtam.  

 

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 
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A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §, valamint a 116. § 

(1), és (3) bekezdése zárja ki. 

 

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdés, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek 17, 18. 

pontja határozza meg. 

 

A hatóság illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, és 2. mellékletének 

10. pontja állapítja meg.” 

 

 

Határozatom meghozatalánál  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben,  

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Kormányrendeletben (OTÉK), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Kormányrendeletben,  

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben, 

- valamint Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2003. (XII. 11.) számú 

önkormányzati rendelet vonatkozó előírásaiban 

foglaltakat vettem figyelembe. 

 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az érintetteket az eljárás megindulásáról a JN-07/24/01247-3/2019. számú függő hatályú határozatommal 

értesítettem.  

 

Döntésemben a tervdokumentációra vonatkozóan kikötést nem tettem. Ezért az eljárásban ügyfélnek az 

építési tevékenységgel érintett telek tulajdonosa, vagyonkezelője, és az építtető minősül.  

 

Az ügyféli kör megállapításánál a Korm. rendelet 4.§ előírásait alkalmaztam.  

Az ügyféli jogok gyakorlásának korlátozását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

(továbbiakban: Ákr.) 10. § (2) bekezdése alapján, az Étv. 53/G. § (2) bekezdés teszi lehetővé.  

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 53/C. 

§ (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárás a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését követő első 

munkanapon kezdődik.  

 

Az építtető a többször módosított 1990. évi XCIII. illetékekről szóló törvény 5. § -a alapján 

illetékmentességben részesül, ezért az eljárási költségek viseléséről a határozatomban foglaltak szerint 

rendelkeztem. 

 

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § szakasz a) 

pontja alapján: E rendelet alkalmazásában; épület: falakkal ellátott, fedett építmény, amelyben energiát 

használnak a beltéri légállapot szabályozására. 

Mivel a tárgyi épület fűtésére, a beltéri légállapot szabályozására a műszaki leírásban foglaltak alapján 
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energiát nem használnak fel, (fűtetlen) így a tárgyi épület nem tartozik az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá. 

 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezés általános szabályairól, előterjesztéséről, különös szabályairól az Ákr. 118. §, 119. §-aiban, és 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 70. § és 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 

adtam tájékoztatást. 

 

Az illetékfizetésre utalás jogalapját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1) bekezdése, 

továbbá a törvény mellékletének XV. Cím III. pontja képezi. 

 

A döntésem formáját és tartalmi elemeit az Ákr. 80. §, 81. § bekezdései határozzák meg.  

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

 

Hatáskörömet és illetékességemet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdése állapította meg. 

 

 

 

 

F I G Y E L M E Z T E T É S   É S   T Á J É K O Z T A T Á S 

 

 

1. Az építtető a tervezett építési tevékenységet csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá 

tartozó – engedélyezési záradékkal ellátott – építészeti-műszaki dokumentáció alapján, az engedély 

hatályának időtartama alatt, saját felelősségére és veszélyére végezhet. 

 

2. Az építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el. 

 

3. A létrehozott építmény az építtető kérelmére csak használatbavételi engedély kiadását vagy 

tudomásulvételt követően, és - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott 

esetben - szén-monoxid érzékelő berendezés elhelyezése után vehető használatba.  

 

Az építési engedélyben eredetileg már több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az egyes 

megvalósulási szakaszokban megépített építményekre, illetőleg rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra önmagukban alkalmas építményrészekre (önálló rendeltetési egységekre) szakaszonként 

külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni. 

 

4. A tervező által meghatározott, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti számított építményérték: 21.171.700 Ft 

 

Tájékoztatom, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzése nem tartozik az építtetői 

fedezetkezelés hatálya alá.  

 

KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁR Építési beruházás esetén: - 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 

forint. 

 



JN-07/24/01247-28/2019. 

14 

5. Az engedélyezett tervdokumentációtól való eltéréshez – jogszabályban meghatározott kivétellel –  

külön előzetes engedélyem szükséges. A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó 

jóváhagyott tervdokumentációtól való engedély nélküli eltérő építés a szabálytalan építési tevékenység 

jogkövetkezményeit vonja maga után. 

 

6. Az építésügyi hatóság – kérelemre – a 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 52. § (6)-(7) bekezdésben foglalt 

feltételek teljesülése mellett, az engedély hatályát annak lejárta  előtt legfeljebb két alkalommal, egy-egy 

évvel hosszabbíthatja meg (az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint megkezdett építési 

tevékenység esetén) 

 

7. Az építési engedélyt az építtető jogutódja csak akkor használhatja fel, ha a jogutódlást hatóságomnak 

előzetesen bejelentette és e tényről hatóságom döntést hozott. 

 

8. A kivitelezési tevékenységről elektronikus építési naplót kell vezetni az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 24-27/B. §-ában foglaltak szerint.  

 

Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését építtető ügyfélkapus belépéssel elektronikusan 

az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) elektronikus építési napló alkalmazási felületén 

kezdeményezi: 

https://enaplo.e-epites.hu/enaplo/ 

 

A kivitelezésben résztvevők körét és feladatait, a kivitelezési tevékenységre vonatkozó előírásokat a 

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet tartalmazza.  

 

Felhívom az építtető figyelmét, hogy a kivitelezési tevékenységet csak a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara által vezetett névjegyzékben szereplő, olyan kivitelező (egyéni vállalkozó vagy gazdasági 

társaság) végezhet, akinek a tevékenységi körében szerepel építőipari kivitelezés. 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a 

kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az 

építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. 

 

Az építmény kivitelezéséhez a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 22. §-a alapján kivitelezési 

dokumentáció szükséges. 

 

A kivitelezési munkálatokat csak a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően, a 

jelen határozatban foglalt feltételek betartásával, az 1997. évi LXXVIII. törvény 38-43. §-a, valamint a 

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet előírásainak betartásával lehet végezni. 

 

Az építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőség-igazolása 

mellett lehet. 

 

Amennyiben a földmunkák során régészeti lelőhely nyomai és/vagy régészeti leletek kerülnek elő, a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.  

 

Az alapozás megkezdése előtt a kitűzés helyességét a felelős műszaki vezetőnek ellenőriznie kell. 

 

9. Az építésügyi hatósági engedély nem mentesíti az építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez az 

egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok megszerzésének 

kötelezettsége alól. 

https://enaplo.e-epites.hu/enaplo/
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10. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 41. § alapján az építési 

termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére, valamint a műszaki értékelő 

szervezetek kijelölésére és tevékenységére a megfelelősségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 

törvény előírásait kell alkalmazni a 305/2011/EU rendeletben foglalt előírásokkal együtt.  

 

11. Felhívom az építtető figyelmét, hogy az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 

szóló 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján a kivitelezési (illetve bontási) munkák 

befejezését követően köteles elszámolni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett 

hulladékkal. Az építési tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély kézhezvételét 

követő 30 napon belül – a fenti rendeletben meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék 

keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról 

az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtania. A 

bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a 

területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi 

hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez a 

külön jogszabályban meghatározott szakhatósági hozzájárulást nem adhat. Az építtető és a kivitelező 

együttesen felel azért, hogy az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során 

keletkezett építési hulladékot elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az 

engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse. 

 

12. Az építtetők kötelesek gondoskodni az építőipari tevékenység ideje alatt a zaj- és rezgésvédelmi 

követelmények teljesítéséről. A kivitelező köteles betartani az építési kivitelezési tevékenységből 

származó zaj terhelési határértékét - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete szerint. 

 

13. Amennyiben természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos 

képzőművészeti alkotás kerül elő, akkor a kivitelező köteles az építési tevékenységet haladéktalanul 

felfüggeszteni és szüneteltetni, valamint ezt a tényt hatóságomnak illetve más hatáskörrel rendelkező 

hatóságnak haladéktalanul bejelenteni. A lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül kell hagyni.  

 

14. Közterületen építési anyag csak külön engedély (megállapodás) alapján tárolható. A fák kivágásával 

kapcsolatosan a helyi szabályozásban foglaltak az irányadók. 

 

15. Az engedélyezési tervdokumentáció homlokzatokat és látványterveket tartalmazó részei az építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR)  mindenki 

által látható – www.etdr.gov.hu „Általános tájékoztató” címszó alatti – felületén megtekinthető. A 

fellebbezési időn belül a tervdokumentáció megtekintésére hatóságomtól egyedi kódot kérhet. 

16. Továbbá tájékoztatom, hogy a jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát 

képező építészeti-műszaki dokumentációba Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztályánál (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. szám) is betekinthet. 

 

17. A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az 

építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, 

kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. 

 

18. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az 

építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

 

 

http://www.etdr.gov.hu/
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19. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai 

járdaszint alatt szabad kivezetni. A vízelvezető árokba a csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 

 

 

S z o l n o k, 2019. augusztus 30. 

 

 

Dr. Bozó Andrea hivatalvezető 

nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

Berencsi Tamás  

építésügyi szakügyintéző 

 

 

 

A határozatot ügyféli minőségben kapják: 

1.) Kérelmező; 

tulajdonos 
Szajol Község Önkormányzata 

Hivatali 

kapun 
5081 Szajol, Rózsák tere 1. 

 

Tájékoztatásul: 

2.) Meghatalmazott; 

tervező 
Horváth Ferenc 

ÉTDR 

felületen  

3.) Szomszéd Tóth Mihályné Postai 5081 Szajol, Fő út 20. 

4.) Hatóság 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala Hatósági Főosztály - 

Népegészségügyi Osztály 

(Népegészségügy) 

ÉTDR 

felületen 
5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. 

5.) Hatóság 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály - 

Környezetvédelmi Osztály, 

Természetvédelmi Osztály 

(Környezetvédelem, természetvédelem) 

ÉTDR 

felületen 

5000 Szolnok, Boldog Sándor István 

krt 4. 

6.) Hatóság 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(Vízügy, vízvédelem) 

ÉTDR 

felületen 
5000 Szolnok, József Attila út 14. 

7.) Hatóság 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály - Útügyi Osztály (Útügy) 

ÉTDR 

felületen 
5000 Szolnok, Indóház út 8. 

8.) Hatóság 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala - Földhivatali Osztály 

(földvédelmi/telekalakítási) 

ÉTDR 

felületen 
5000 Szolnok, Ostor utca 1/a 

9.) Hatóság 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala Agrárügyi Főosztály - Növény- 

és Talajvédelmi Osztály (Talajvédelem) 

ÉTDR 

felületen 
5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. 

 

 

Véglegessé válást követően: 

10.) Kérelmező Szajol Község Önkormányzata 
Hivatali 

kapun 
5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
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11.) Meghatalmazott Horváth Ferenc 
ÉTDR 

felületen  

12.)  Építésfelügyelet (helyben) 
  

13.)  Irattár 
  

 

Csatolt dokumentumok: 

Fájlnév Méret [Byte] Feltöltés ideje 

E-1.1 Tervezett Alaprajz.pdf 330 411 2019.06.25. 13:01:04 

H-02 Tervezett helyszínrajz.pdf 1 026 576 2019.06.25. 13:01:03 

E-6  Hirdetményi Helyszínrajz.pdf 1 022 782 2019.06.25. 13:01:02 

E-2.1 Tervezett metszetek.pdf 472 557 2019.06.25. 13:01:00 

Tűzvédelmi műszakileírás.pdf 1 513 042 2019.06.25. 12:20:49 

Statikai műszakileírás.pdf 216 387 2019.06.25. 12:20:48 

E-2.2 Tervezett metszetek.pdf 469 541 2019.06.25. 12:20:47 

H-01 Állapotrögzítő  helyszínrajz.pdf 322 422 2019.06.25. 12:20:47 

Épületvillamos műszakileírás.pdf 571 629 2019.06.25. 12:20:47 

Épületgépészeti műszakileírás.pdf 221 127 2019.06.25. 12:20:46 

Épiteszműszaki_leiras_Szajol.pdf 468 175 2019.06.25. 12:20:46 

E-5 Hirdetményi Tömegvázlat.pdf 1 675 917 2019.06.25. 12:20:45 

E-4 Tömegvázlat.pdf 1 675 810 2019.06.25. 12:20:44 

E-3.2 Tervezett homlokzat Kerti Pavilon.pdf 1 714 998 2019.06.25. 12:20:43 

E-3.1 Tervezett homlokzat Szociális Blokk.pdf 1 221 258 2019.06.25. 12:20:42 
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