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Óvoda épület bővítés és felújítás használatbavétele

H A T Á R O ZA T
A Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1., képviseli: Szöllősi József polgármester)
építtető kérelmére, a Szajol, Szent István király út 70., 1151/6 helyrajzi számú ingatlanon – a
Törökszentmiklós Város Jegyzője által TM/6143-17/2018. számon 2018. június 6. kelt határozattal kiadott
engedély és az ahhoz tartozó jóváhagyott építési műszaki tervdokumentáció alapján
megvalósult "meglévő óvoda épület bővítésének és felújításának"
használatbavételi engedélyét
– végleges jelleggel, a meghatározott kikötésekkel –
megadom.
Egyben kötelezem az építtetőt:
 hogy a használatbavételi engedély határozat véglegessé válását követő 60 (hatvan) napon belül
gondoskodjon {a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése, valamint az OÉNY-be történő
feltüntetés érdekében} a megvalósult állapotról a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott
változási vázrajz OÉNY-be történő feltöltéséről.


A szakhatósági állásfoglalásokban, valamint a szakvéleményekben foglalt kikötéseket,
feltételeket és előírásokat teljes körűen be kell tartani!

Felhívom az építtető figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 77. § (2) és (3) bekezdése szerint a kötelezettségek önhibából történő megszegése
esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 10.000 Ft,
legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000 Ft, jogi személy esetén 1.000.000 Ft.
Felhívom a kérelmező figyelmét továbbá arra, hogy:
- A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos.
- Az építményt csak a használatbavételi engedélyben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint
megengedett rendeltetésnek megfelelően és csak úgy szabad használni, hogy az élet- és
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közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.
az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi
engedély kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések
teljesítésekor) - az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben 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.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok, a következő szakvéleményeket, állásfoglalásokat adták:
1.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal – Népegészségügyi
Osztályának (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) JN-07/NEO/1921-3/2020. számú 2020. május 29.én kelt szakvéleménye:
„A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
építésügyi eljáró hatóságként a 2020. május 26-án érkezett, hivatkozott számú megkeresésében
kérte a népegészségügyi tárgyú szakkérdések vizsgálatát - hivatkozva az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 11/A. §-ra és a 6. sz. melléklet III.
táblázatára – a Szajol Község Önkormányzat (5081 Szajol, Rózsák tere 1.) mint építtető által, a
Szajol, Szent István út 70. sz. alatti ingatlanon óvoda épület bővítésére és felújítására vonatkozó
használatbavételi engedélyének kiadásához.
A Hivatal kormánytisztviselője 2020. május 29-én helyszíni szemlét tartott a Szolnok, Szajol, Szent
István út 70. sz. alatti óvodában, mely során megállapítást nyert, hogy az építmény megfelel:
a járványügyi,
a higiénés,
a közegészségügyi,
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. §-ában,
az ivóvíz minőségére vonatkozóan azon a vízkivételi helyen, ahol emberi fogyasztás céljára
rendeltetésszerűen vételeznek vizet az ivóvíz-minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § és 4. §-ában,
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. §-ában, és a munkahelyek kémiai
biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM- SZCSM. együttes rendeletben
szereplő előírásoknak.
Jelen szakkérdés vizsgálatát az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi
XI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörben; valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,
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továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet 5. § és 2. sz. mellékletében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint
megállapított illetékességben eljárva adtam ki.”

2.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Közlekedési és Útügyi Osztályának (5000 Szolnok,
Indóház út 8.) JN/52/00247-4/2020. számú 2020. július 4-én kelt szakvéleménye:
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Osztály - mint ügygazda – részére a tárgyi ügyben a JN/ETDR/920-2/2020. iktatószámú,
IR-000781472/2020 ÉTDR iratazonosítójú megkeresésére az alábbi IR-000798368/2020 ÉTDR
iratazonosítójú
szakvéleményt adom
Tárgyi használatbavételi engedély kiadása az útügyi szempontokat az alábbiak figyelembevételével
nem sérti.

3.

1.

Szajol Község Önkormányzat Jegyzője 1314-2/2020. számú nyilatkozatában helyi
közútkezelői hozzájárulását megadta.

2.

Saját és idegen parkoló járművek, szállítójárművek a létesítmények használatához
szükséges, kijelölt parkolóhelyeket vehetik igénybe.

3.

Az útcsatlakozás forgalmi rendjét a közút mindenkori forgalmi rendje határozza meg.
Amennyiben a tervezett létesítmény 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.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének (5000 Szolnok, József Attila út 14.) 36610/1339-3/2020.ált.. számú 2020.augusztus
17-én kelt szakhatósági állásfoglalása:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Osztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.) megkeresése alapján Szajol Község
Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1.) építtető kérelmére, a Szajol, Szent István király út
70., 1151/6 hrsz-ú ingatlanon megvalósult meglévő "óvoda épület bővítésére és felújítására"
vonatkozó használatbavételi engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból
hozzájárulok.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság
határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható
meg.”
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A tárgyi ügyben eljárási költség nem keletkezett, ezért annak mértékéről és viseléséről külön nem
rendelkeztem.
A határozat a közléssel véglegessé válik. Jogszabálysértés esetén a kézbesítéstől számított 15 napon belül a
határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni Törvényszéknél (4026 Debrecen, Perényi u.
1.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) ellen indított keresettel.
A keresetlevelet a Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel
eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton,
űrlapbenyújtás
támogatási
szolgáltatás
igénybevételével
köteles
benyújtani
a
https://ekormanyablak.kh.gov.hu linken keresztül. (A benyújtás elősegítése céljából tájékoztatom a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartó hatósága: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma, PIR
törzsszáma: 789389, adószáma: 15789381-2-16.) A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására
halasztó hatálya nincs. A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. Az illeték megfizetéséről a Bíróság
utólag rendelkezik (tárgyi illeték-feljegyzési jog).

INDOKOLÁS
Előzmény:
A Törökszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzője által TM/6143-17/2018. számon 2018. június 6-án kelt, és
2018. június 13. napján véglegessé vált határozatban, Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák
tere 1.) építtető részére a Szajol, Szent István király út 70., 1151/6 hrsz.-ú ingatlanon meglévő "óvoda épület
bővítésére és felújítására" adott építési engedélyt.
Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1.) mint építtető a Szajol, Szent István király út 70.,
1151/6 hrsz.-ú ingatlanon meglévő "óvoda épület bővítésének és felújításának" végleges használatbavételére
nyújtott be használatbavételi engedély iránti kérelmet.
A 2019. június 11-én megtartott helyszíni szemlén megállapítottam, az építési tevékenységet az építési
engedély és annak módosításai valamint azokhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészetiműszaki dokumentációnak megfelelően végezték el.
Az építmény, az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra
alkalmas.
A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-a szerinti nyilatkozat az építési naplóban
rendelkezésre áll.
A felelős műszaki vezetők (Szikszai Tibor, 5000 Szolnok, Hangos út 32. névjegyzéki szám: MV-É 16-5099,
nyilatkozott az építmény megfelelőségéről.
Az eljárás során meggyőződtem arról, hogy az építési munkaterület építtető részére történő visszaadása
megtörtént.
A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építési engedély hatályossága alatt nyújtották be.
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Az eljárásba bevont szakhatóságok a határozat rendelkező részében részletezett módon hozzájárultak
az építési engedély megadásához, az alábbi indokok alapján:
1.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal – Népegészségügyi
Osztályának (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) JN-07/NEO/1921-3/2020. számú 2020. május 29-én
kelt szakvéleményét nem indokolta.

2.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Közlekedési és Útügyi Osztályának (5000 Szolnok,
Indóház út 8.) JN/52/00247-4/2020. számú 2020. június 4-én kelt szakvéleményének indokolása:
„Megállapítottam, hogy a tevékenység az előírt feltételek betartása mellett útügyi érdekeket nem
sért.
Szakvéleményem kialakítása Szajol Község Önkormányzat Jegyzője 1314-2/2020. számú helyi
közútkezelői hozzájárulása, valamint 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 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet
– az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint a z
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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének (5000 Szolnok, József Attila út 14.) 36610/1339-3/2020.ált számú 2020. augusztus
17-én kelt szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
„Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1.) kérelmére indult használatbavételi
engedélyezés ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.), mint engedélyező
hatóság 2020. június 25-én megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (5000 Szolnok, József Attila út 14.), mint
első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
A 2020. június 26-án megtartott helyszíni szemle tapasztalatai, illetve a 2020. augusztus 10-én
beérkezett íratok alapján a Szajol, Szent István király út 70., 1151/6 hrsz-ú ingatlanon megvalósult
meglévő "óvoda épület bővítésére és felújítására" vonatkozó használatbavételi engedélyének
megadásához hozzájárultam.
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.
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Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet 1. melléklet 4. táblázat 16. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek
illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1.
melléklete határozza meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A használatbavételi engedély megadása ellen szakhatósági szempontból kifogás nem merült fel.
Tekintettel arra, hogy az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelel,
az engedély megadása ellen építésrendészeti, közegészségügyi, tűzvédelmi és egyéb szempontból kifogás
nem merült fel, a használatbavételi engedélyt – a rendelkező részben foglalt kötelezettségekkel – végleges
jelleggel megadtam.
A változási vázrajz feltöltésekre vonatkozó kötelezettségeket a kérelem benyújtásakor hatályos
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (5-6) bekezdése, a 40 § (4) bekezdése valamint a (7) d) pontja
alapján írtam elő.
Határozatom meghozatalánál:
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv.-ben foglaltak
szerint,
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)
Kormányrendelet (OTÉK) előírásait,
 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltakat,
 továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben
foglaltakat vettem figyelembe.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: EljR.) 10. § (3) bekezdése, valamint
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 ügyintézési határidő 2020. május 23-án indult meg és 2020. június 26-án járt volna le. Arra való
tekintettel, hogy jelen döntésem az ügyintézési határidő lejárta előtt meghozatalra került, az ügyben határidő
túllépés nem történt.
Mindezek figyelembevételével az ügyintézési határidő 2020. május 23-án indult meg, - 2020. június 25-től
2020. augusztus 26-ig szünetelt, - és 2020. augusztus 29-én járt volna le. Arra való tekintettel, hogy jelen
döntésem az ügyintézési határidő lejárta előtt meghozatalra került, az ügyben határidő túllépés nem történt.
Az ügyfél kör megállapításánál az EljR. 4. § előírásait vettem figyelembe.
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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 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.
Tájékoztatom az építtetőt, hogy hatóságom
 hivatalból megkeresi a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (1111 Budapest, Buda foki út 59. E/3. ép.)
(a továbbiakban: LLTK), hogy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24/B. § (6) bekezdése alapján a
2019/587/7 iktatószámú építési naplót zárja le.
 a hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését
követően a végleges használatbavételi engedély papír alapon történő megküldésével megkeresi az
ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási
átvezetése iránt.

A jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1)
bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) és (6)
bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a Kp.
13. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. tv. 4. melléklet 3. pontján alapul. A bírósági eljárás illetékét az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza.
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 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006.(XII.23.) kormányrendelet 1. §-a, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése
állapította meg.

Szolnok, 2020. augusztus 26.

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Szabariné Borbás Judit
osztályvezető
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A határozatot ügyféli minőségben kapják:
1.) Kérelmező,
Szajol Község Önkormányzata
Tulajdonos

Hivatali
5081 Szajol, Rózsák tere 1.
kapun

Tájékoztatásul:
2.) Meghatalmazott Horváth Ferenc
3.) Felelős műszaki
Szikszai Tibor
vezető
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4.) Hatóság
Szolnoki Katasztrófavédelmi
Kirendeltség (Tűzvédelem, kiemelt)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
5.) Hatóság
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
(népegészségügy) (Népegészségügy)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
6.) Hatóság
Kormányhivatal (útügy)
7.) Szomszéd

Ferker Kereskedelmi Bt.

ÉTDR
felületen
Postai

5000 Szolnok, Hangos út 32.

ÉTDR
5000 Szolnok, József Attila út 14.
felületen
ÉTDR
5000 Szolnok, Ady E. út 35- 37.
felületen
ÉTDR
5000 Szolnok, Indóház út 8.
felületen
Hivatali
5081 Szajol, Szent István út 68.
kapun

Véglegessé válást követően:
1.) Kérelmező

Szajol Község Önkormányzata

2.) Meghatalmazott Horváth Ferenc
3.)
4.) Külön
megkereséssel:

Építésfelügyelet (helyben)
Lechner Lajos Tudásközpont Területi,
Építésügyi, Örökségvédelmi és
Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

5.) változási vázrajz
feltöltését
Szolnok Járási Hivatal Földhivatali
követően, külön Osztálya
megkereséssel
6.)
Irattár

Hivatali
5081 Szajol, Rózsák tere 1.
kapun
ÉTDR
felületen

Postai

1111 Budapest, Budafoki út 59.
E/3. ép.

ÉTDR
felületén 5000 Szolnok, Ostor út 1/a.
is

Véglegessé válás után, a véglegessé válás közlése időpontjának megjelölésével (tértivevény másolatával):
1. NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága, 5000 Szolnok, József A. u. 22-24.
2. Szajol Község Önkormányzat Adóosztálya, 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
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