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Közgyűlés!

A Közgyűlés 107/ 2020. (Vlll.27 .) számú határozatával hagyta jóvá a szívességi használati jog biztosítását a
Nyíregyháza belterület 6176/3/G/1 hrsz. alatt fellelhető ingatlanrész (a továbbiakban: ingatlanrész)
vonatkozásában, amely az Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (EASYDOOR),
ROHU-456 azonosítószámú projekthez kapcsolódik.
A 2020. augusztus 27-i Közgyűlés elé felterjesztett Megállapodás tervezetben Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban : Önkormányzat) mint Tulajdonos és vagyonkezelő került feltüntetésre, a
Megállapodás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft. (a továbbiakban : SZSZBMFÜ) és az Önkormányzat között ebben a formában 2020 . augusztus
27-én aláírásra került.
A Kormány egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1378/2020. (VII.
10.) Korm. határozatában foglaltak szerint, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés
c) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy döntött, hogy a Nyíregyháza belterület 6176/3/G/1 hrsz.
alatt fellelhető ingatlanrészt ingyenesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére átadja.
Az ingatlanrész a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali

Főosztálya

által 2020.

szeptember 4-én az Önkormányzat 1/1 tulajdonába bejegyzésre került.
A Megállapodá s módosításának indoka, hogy az ingatlanrész az Önkormányzat tulajdonába került, ezért az
új szövegezésű szerződésben már csak Tulajdonosként került feltüntetésre az Önkormányzat, nem pedig mint
Tulajdonos és vagyonkezelő .
A módosított Megállapodást a fentiek figyelembevételével szükséges aláírni. A

Közgyűlés

által 2020.

augusztus 27-én elfogadott Megállapodásban egyéb változtatások nem történtek.
Kérem a Tis ztelt
szíveskedjen .

Kö zgyűlést,

az

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2020 _szeptember 21.
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Kósa Árpád
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kabinetvezető

fejlesztési helyettes

kabinetvezető

Karóczkai Adrienn
referatúravezető

Melléklet: megállapodás tervezet, 6176/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapja, 2020. január 8.-án kelt.
jogerő s építési engedély (ÉTDR azo nosító: 201900081798) és É-03 helyszínrajz
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Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜ LÉSÉNEK
„ ••. /2020.

(X.1.) számú

határo z ata

módosított szívességi használati jog biztosításának elfogadásáról a Nyíregyháza belterület 6176/3/G/1
hrsz. alatt fellelhető ingatlanrész vonatkozásában

A Közgyűlés

1. a módosított szívességi használati jog használatáról szóló megállapodás aláírására f e 1 h a t a 1 m az z a
a Polgármestert.
Felelős :

dr. Kovács Ferenc - Polgármester

Határidő :

a megállapodás rendelkezésre ál lását követően azonna l

Nyíregyháza, 2020. október 1.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivata l belső szervezeti egységeinek vezetői
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MEGÁLLAPODÁS INGATLAN HASZNÁLATÁRÓL

amely létrej ött egyrészrő l
N év/Cégnév: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. , cégjegyzékszám/törzsszám : 15-09073 749, adószám: 2 1542833-2- 15, stat isztikai számje l: 2 1542833-9499-572- 15, képv ise li : Úsz Illés,
ügyvezető, a továbbiakba n: Kedvezményezett),
m ásrészről :

év/Cégnév : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhe lye: 4400 Nyíregyháza Kossuth
tér 1., törzsszám: 73 1762 adószám : 1573 1766-2-1 5, statisztikai számjel: 1573 1766-84 11-32 1-1 5, képviseli :
Dr. Kovács Fere nc, polgármester, a továbbia kba n: Tulajdonos),
továbbiakba n együttesen a „Felek" között az alulírott he lyen és na pon, az alábbiak szerint.

1. A Felek jele n megállapodás e lőzm énye iként rögzítik a

következőket:

1.1.

Tulaj donos tulajdonát képezi a Nyíregyháza belterület 6176/3 helyrajzi szám a latt ny il vántartott ,
a va lóságban a 4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 21. szám alatt található ingatlan (a
továbbiakban: ingatlan).

1.2.

Tulaj donos, az ingatl anon, a muzeális intézm ényekrő l , a ny ilvános könyvtári ellátás ró l és a
közm űve lődésrő l szóló 1997. évi CX L. törvény (3/ A.§), illetve az annak módosításá ró l szóló 201 2.
évi C LI 1. törvény (3 0. § [2] - kötel ező közfeladatként megye i hatókörű vá rosi múzeumot [...]
fe nnta rtó önkormányzat), valamint a megyei könyvtá rak és a megyei hatókö rű városi múzeum ok
fe ladatának ellátását szolgáló egyes á llami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáró l szó ló 201 5. évi LXX V. törvény rendelkezései alapj án közfe ladatot lát e l.

1.3.

Kedvezményezett az lnterreg V-A Románia- Magyarország Program „A te rmészeti és kulturális
örökség m egőrzése, véde lme, támogatása és fej lesztése" című 6/c beruházás i prioritásához
kapcsolódóan, Tulajdonossa l egyeztetve, nemzetközi partnerség keretein belül pályázatot, illetve
támogatási kérelmet (a továbbia kba n: proj ekt) nyújtott be. A projekt címe: Easing Access to
Systemic Discovery of O ur Origins and Resources (EASYDOOR), azonos ítószáma RO HU-45 6.
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program M onitoring Bizottságának 101 /3 1.03 .2020
számon nyilvántartott döntése é rtelmé ben a proj ekt támogatás ban részesült.

2. A Felek rögzíti k, hogy a Kedvezményezett az 1.3. pont szerinti proj ektet, illetve az anna k kereté ben
történő építési beruházást, részbe n az 1. 1. pontban megjelölt ingatlanon kívánja megvalós ítani .
2. 1.

A proj ekt keretében megvalósuló, az ingatla nt éri ntő proj ektelem célja a határon átny úló régió
interaktív irodalmi múzeuma é pített infrastru ktúráj ának létre hozása.
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2.2.

A beruházás, 2020.01.08. dátummal kelt jogerős építési engedéllyel (végleges határozat)
rendelkezik, me ly nek ÉTDR azonosítója: 201900081798. A jogerős építési engedélyezési
dokumentáció részét képező É-03 jelü helyszínrajz jelen megállapodás elválaszthatatlan
mellékletét képezi.

2.3.

A rendelkezésre álló építési e ngedély és a m űszaki tervdokumentációkban fogla ltak szerinti
tartalommal megvalósítandó építési kivitelezési tevékenységek elvégzése és a fejlesztések
megvalósítása hozzájárul Tulajdonos 1.2. pontban megjelölt közfeladatainak ellátásához.

2.4.

Felek rögzítit..., hogy a beruházás megvalósításához szükséges engedélyek, szakhatósági
hozzájárulásai-.. beszerzése - értve ezalatt a használatbavétel i engedélyt, illetőleg a rendeltetésszerü
müködéshez szükséges valamenny i engedélyt is - kizárólag a Kedvezményezett kötelezettsége.
Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzáj árulását adja ahhoz, hogy a beruházás
megvalósítása, majd a megvalósult produktum rendeltetésszerü használatához szükséges
e ngedélyek beszerzését illetően Kedvezményezett helyette eljárjon.

3. Felek rögzítit..., hogy az 1.3. pont szerinti projekt pályázati fe lhívása szerint, amennyiben a projekt
megvalós ítása idegen tulajdonban álló ingatlanon történik, úgy abban az esetben megá llapodással
szükséges anna k igazolása, hogy az ingatl an tulajdonosa vagy vagyonkeze lője biztosítja a szívességi
használati jogot a Kedvezmé nyezett részére.
3. 1.

Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást a 3. pont szerinti kötelezettség teljesítése érdekében kötik
meg egymással a Felek.

3.2.

Felek közös és egyező akarattal megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás aláírásával
Tu lajdonos az 1.3 . pontban megjelölt projekt részeként, a 2.2. pontban megjelölt műszaki
tarta lommal megvalósítandó é pítési beruházás cé ljábó l s=ívességi használati jogot biztosít a
Kedvezményezett részére.

4. Fe lek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos a jelen megállapodás szerinti szívességi használati jogot
határozott időre, az 1.3. pont szerinti projekt megvalósítása megkezdésének időpontjától , a projekt
pénzügyi zárásának hónapjától számított 5 éves időtartamig biztosítja a Kedvezményezett részére.
5. Tu lajdonos beleegyezését adja és kijelenti, hogy a jelen megá llapodás 1.1. pontjában hi vatkozott
ingatlanon a Kedvezményezett végrehajthatja az infrastrukturális és nem infrastru kturális
tevékenységeket, ott építési munká lato kat végezhet.
5. 1.

Tulajdonos hozzájárulását adja az 1.3. pont szerinti projekt keretében történő beruházás, jelen
megállapodás 1.1. pontjában hivatkozott ingatlanon e l végzendő építési kivitelezési munkák
lebonyolításához és fejlesztések megvalósításához, a rendelkezésre álló építési engedély és a
müszaki tervdokumentációkban foglaltak szerinti tartalommal.

5.2.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházás megva lósításához szükséges munkálatok
során az építési engedély rendelkezéseit köteles betartani.
2
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6 . Tulajdonos biztosítja a Kedvezményezett részére, hogy a projekt megvalósítása során és a támogatási
szerződésben vállalt, illetve a részére j ogszabályban, valamint hatósági határozatban előírt - a jelen
megállapodás 1. 1. pontjában hivatkozott ingatlanra vonatkozó - fenntartási kötelezettségeit teljesítse, az
ahhoz szükséges mértékben az ingatlant használja.
6.1.

Tulajdonos biztosítja továbbá azt, hogy az ingatlan a Kedvezményezett rendelkezésére álljon a
kivitelezés, fejlesztés és a támogatási szerződés szerinti, illetve jogszabályban, hatósági
határozatban előírt kötelezettségek teljesítése céljára, a 4. pont szerinti időszak alatt.

6.2.

Tulajdonos vállalja, hogy nem tesz olya n intézkedést a Kedvezményezettel szembe n, amely a
projekt céljának megvalósítását szolgáló hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében
foglalt bármely egyéb kötelezettség teljes ítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.

7. Az előbbieken túlmenően a jelen megállapodás aláírásával Tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Kedvezményezett, illetve a vele SLerződött Kivitelező a jelen megállapodás 1.1. pontjában hivatkozott
ingatlan területére belépjen a beruházás megvalósítása, illetve az építési engedély szerinti munkálatok
elvégezése céljából. Felek megállapodnak arról is, hogy a jelen megállapodás 1. 1. pontjában hivatkozott
ingatlan birtokába - figyelemmel arra, hogy jelenleg a Nyíregyházi Jósa András Múze um van birtoko n
belül - külön jegyzőkönyv felvétele, közüzemi m érőórák leolvasása me llett lép a Kedvezményezett.
8. A Felek megállapodnak abban, hog} a Kedvezmén}ezett által az idegen ingatlanon e lvégzett beruházás a
Kedvezményezett könyveiben kerül kimutatásra, az elvégzett beruházást a befejezést követően a
Kedvezményezett aktiválja, saját számviteli nyilvántartásaiban szerepelteti lega lább a fenntartási idősza k
végéig.
9. Kedvezményezett vállalja, hog} a fenntartási időszak lejártával az idegen ingatlanon végzett beruházást
az átadás időpontjában fennálló, amortizált értéken Tulajdonos részére térítésmentesen átadja, egyúttal a
könyveiből ki vezeti, vállalva a térítésmentes átadás során esetlegesen keletkező adójogi kötelezettség
teljesítését is, míg Tulajdonos vállalja, hogy ezen az é rtéken a beruházást átveszi, könyveiben feltünteti.
10. Felek a használat céljának speciális jellegére - projekt keretében idegen tulajdonú ingatlanon beruházás
megvalósítása - tekintettel megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti határozott időtartam alatt a jelen
megállapodást felmondással nem szüntethetik meg, továbbá attól egyoldalúan elállni nem lehet.
1 1. Tulajdonos kijelenti, hogy a jelen megállapodás 1.1. pontjában hi vatkozott ingatlan per-, teher és
igénymentes, nem fo lyamatban lévő per tárgya, és nem képezi követelés tárgyát a vonatkozó jogszabályok
alapján .
12. A Felek megállapodnak, hog} amennyiben a projek.t megvalósítását követően a létrehozott fejlesztés
bevételt eredményez, az a Kedvezményezettet illeti meg. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az így
keletkezett bevételt a fenntartási időszakban a projekt pályázati felhívásának megfelelően a megvalós ított
létesítmény fenntartására, karbantartására fordítja a projekt nonprofit jellegére való tekintettel.
13. Jelen megállapodás valamenny i fél által

történő

aláírása napján lép hatály ba.
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14. Felel. megállapodnak, hog) jelen megállapodásra a magyar jogot kell alkalmazni és a közöttük
v itás kérdéseket el sősorban tárgyalásos úton rendezik.

fe lm erül ő

15. Amen nyiben jelen megállapodás bármel) ik rendelkezése bármely okból érvénytelenné, hatálytalanná
válik, akkor a többi rendelkezés hatályban és érvényben marad . A Felek kijelentik, hogy jelen
megállapodás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít.
16. A Felek kötelezettséget vál lalnak arra, hogy a jelen megállapodás rendelkezéseit a 4. pont szerinti időszak
lejárta előtt legalább 3 hón nappal újratárgyalják, a használati jogviszony további fenntartása érdekében.
17. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 20 13. évi V. tv . (Ptk.) vonatkozó
rendelkezési az irányadóak
Felel. a megállapodást e lolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
helybenhagyóan aláírták.

m egegyezőt

Nyíregyháza, 2020. 10.

SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Körn)ezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormá nyzata

Úsz Illés ügyvezető

Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Kedvezményezett

Tulajdonos

Mellékletek:

6176 3 helyraj=i s=ámú ingatlan tulajdoni lapja
2020. január 8. -án kelt. jogerős építési engedély (ÉTDR a=onosító: 201900081 798) és É-03 he(ys=ínraj=
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Engedélyt adok
szaki terveknek,

műszaki

ben foglalt kikötések és

arra, hogy e határozathoz csatolt és hatóságom által elbírált engedélyes

leirásban foglaltaknak és

előírások

erőtani

számításoknak
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Kérelmezési kötelezettség:
Tájékoztatom, hogy az építmény
használatbavétel
egy időben

előtt

ren deltetésszerű

és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a

- használatbavételi engedélyt kell kémi. A használatbavételi engedély megkérésével

az épúlet változási vázrajz.át fel kell tölteni az Országos Építésügy i Nyilvántartásba.

Az eljárásban

résztvevő

hatóságok elöirásai :

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási. Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály

Mérésügyi és

Műszaki

Biztonsági Osztály HB-03/MMB0/04622 -212019 számú szakkérdés-

ben adott nyilatkozata :

A Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 23. szám alatti, 6176/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett múzeumbövités
épltési engedélyezésének ügyében

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Konnányhi vatal Ny lregyházi Já-

rási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Sz-10/106/02948-6/2019 . ügyiratszámú eljárásában az építményekkel, berendezésekkel

összefüggő

jogszabályban meghatározott

mü-

szaki biztonsági követelményekkel kapcsolatos szakkérdés '1izsgálata alapján az alábbi \éleményt adom.
~TÓSÁGI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉ'GVÉDELMI OSZTÁLY
4400 Ny lregyMza. HOsok tere 5. 4400 Nyregyháza, R . 74. Telefon- (42)599-617 Fax {42)506-503
&maii: epitesugy.nyiregvhaza@szabo!cs.gov.hu Honlap www kormanyh1Valal.hu

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR
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1.

A befogadó építmény fontosabb adatai

Beépítési hely címe. hrsz.

4400 Nyíregyháza, 6176/3 hrsz .

Az építmény fajtája.

Közművelődésre

Az építmény Jellege:

meg l évő ,

2. A berendezés

főbb műszaki

használt épület

nem középmagas

adatai :

19-203-01 terv.számú személyfel\.{)nó
személyfel\.{)nó

Fa1ta
2. Teherbírás

630 kg/ 8 személy

3. NélAeges sebesség·

1,0 mis

Emelőmagasság :

3,55 m

4.

5. Állomások száma/beszállóhelyek száma:
6.

2/2 egy oldalon

Vezethetőség :

mindenki által
le irányban

7. Vezérlés
8.

.,.;11amos

Hajtás /hajtómű ·

9. Géptér elhelyezés ·
3.

gyűjtő

aknafejben

A fel\Cnó használatbavételéhez engedély szükséges .

4. Amennyiben a ki..;telezés során legalább 50 kVA beépített
gyobb

feszültségű

összteljes ítményű

vagy 0,4 kV-nál na-

villamos berendezés, rendszer kerül beépitésre, úgy a használatbavételi engedé-

lyezési el1árás során a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivat al Debreceni Járási Hivatala Közlekedési
Főosztály

és Fogyasztóvédelmi

Mérésügyi és

Műszaki

Biztonsági Osztály a villamos

összeköt ő

vagy

felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelháritási, illetve az élet-, testiépség-,
egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések
megtartásának ..;zsgálata céljából villamos biztonságtechnikai

elle nőrzést

folytathat le a

műszaki

tonsági hatóság eljárásáért. -.alamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért

biz-

fizetendő

igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (Xll.29.) NGM rendeletben meghatározott igazgatási
szolgáltatási dlj ellenében.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály SZ-10/NE0/07017-212019 számú szakkérdésben adott nyilatkozata :

- A dolgozók részére

megfelelő

- A várható, ill. megengedett

tisztálkodási

egyidejű

lehetőségről

gondoskodni kell.

legnagyobb létszámnak

megfelelően

kell a szociális

he lyiségekről

gondoskodni (nemenként elkülönített WC-kézmosó,mozgássérült).
- A takarításhoz szintenként vízkivételi

lehetőséget

kell biztosítani (vizlAsszaszivás gátló szeleppel legyen

ellátva).
- A tevékenység során felhasználásra

kerülő

veszélyes anyagok és ke-.erékek zárt tárolását meg kell ol-

dani.
- A természetes úton nem

szellőző

helyiségek

szellőzését

mesterséges úton kell biztosítani (belsö

terű

helyiségek).
- Szociális célokra ivóvíz

minőségű

víz biztosítása szúkséges, melyet a használatbavételt

megelőzően

negatív vfzmintával kell igazolni.
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- Dohányzás tekintetében a nemdohányzók

védelméről

és a dohány termékek fogyasztasának, forgalma-

z asának <:gyes szabályairél szóló 1999. é.,.; XLII. töí\ény elóírás a1 az irányadók.
Megkereső

hatóság. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Ható-

sági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi

Kirendeltség 36510/3221-1/2019.ált számú szakhatósági állásfoglalása :
A Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. sz .) megkeresése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási ügynökség Nonprofit Kft. (4400 Ny íregyháza, Benczúr tér 7 sz.) ügyfél által kérelmezett Nyíregyháza. Benczúr tér 21 . sz., 6176/3 hrsz alatti ingatlanon múzeum
délyének megadásához
1.

tűzvédelmi

bővftés

építési enge-

szempontból az alábbi feltétellel Járulok hozzá

A beépített anyagokról a használatbavételi eljárás során teljesítmény nyilatkozatok szükségesek ,
amelyek tartalmazzák a termék

tűzvédelmi

osztályát, valamint a

tűzállósági

teljesítményét.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs , az csak az eljárást

befej ező

döntés

elleni jogor.oslat keretében támadható meg.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal

Közlekedési és

fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály SZ-10/UT/00019-1/2020 számú. szakkérdésben adott
nyi latkozata ;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyház i Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örokségvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., további akban Eljáró Hatóság )
megkeresésére, a Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 23. szám alatti, 6176/ 3 helyraiz1 számú ingatlanon
múzeum bővítés építési engedélyezési eljárásához:
a Pottyondy Bence által 2019. december hónapban készített közlekedési munkarész alapján, az alábbi feltételek betartása mellett, közlekedési szempontból
hozzájárulok .
1.

A tervezett létesltményhez az útügyi érdekek és a közúti közlekedés biztonsága követelményeinek érvényre juttatása érdekében, a 253/ 1997. (Xll.20. ) Korm . rendelet 4. sz. melléklete alapján szükséges
parkolókat és az egyéb közlekedési létesítményeket, a Pottondy Bence által 2019. december hónapban készített É-22 jelű, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhi vatal Ny íregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogy asz tó védelmi Főosztály útugyi Osztály (4400 Ny íregyháza , Hatzel tér 10. sz.,
továbbiakban: Hatóságom) által záradékolt helyszlnrajza alapján kell kialakítani, a Hatóságom által
tett elölrások figyelembe vételéyel.

2.

A kerítéssel , kapuval elzárt területen belüli közlekedési létesítmények kiépítéséhez a közlekedési hatóság engedélyére nincs szükség, azonban a k11Atelezés során a
nyok, műszak i és munkalédelmi előlrások betartandók.

kötelezően

alkalmazandó szabvá-

3. A parkolóhelyeket a várakozóhelyeket jelzö (KRESZ 110. ábraszámú, mozgáskor1átozott parkoló-állás
esetében a KRESZ 115. vagy 115/a számú) táblával kell jelezni.
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4. Kozutat 1::11nto munkavégzésre csak a kozutkezelö

előzetes 1 czzáJárulás a

aléf-Ján kerulhet sor Az épí-

tési munkát a gyalogos- és közúti forgalom fenntartása mellett kell \.égezni.
5

Az útcsatlakozás forgalm i rendjét a közút mmdenkon forgalmi rendje határozza meg. Amenny iben a
tervezett létesítmény

működése

a kozút1 forgalmat akadályozza, úgy a közút kezelöje a forgalm i rend

módos ítását kezdeményezheti.
6. Épittetö köteles gondoskodni arról, hogy a közúton, a ki"1telezés során bekövetkezö sárfelhordás,
egyéb burkolatszennyezés eltá1.0lításár6I a ki\1telez ő haladéktalanul gondoskodjon.
7. A ki"1telezés során megrongál6d6 burkolatokat, és a közutak területéhez tartozó foldrész leteken keletkez ő

8

rongálódásokat az

építtető

köteles az eredett állapotnak

megfelelően

helyre állítani.

A közút terúlete parkolásra, rakodásra nem használható, azt ingatlanon belul kell megoldani.

9. A létesítmény

működéséhez

szükséges közlekedési létes ítmények karbantartásáról, tisztántartásáról ,

téh hónapokban síkosság elleni

védekezéséről

az engedélyes , 1llet'A:! m1ndenkon Jogutódja saját költ-

ségen köteles gondoskodni.
Tárgyi létesítmény használatbavételi engedélyéhez hozzájárulásom feltétele a szükséges közlekedési létesítmények terv és előirások szerinti, szilárd burkolattal

történő

kiépítése.

Hozzájárulásom nem jogos ít idegen terület igénybevételére, továbbá nem mentesíti az

építtetőt ,

az ép ítés-

hez szükséges egyéb engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
Hozzájárulásom csak a tárgyi engedélyeztetési eljárásra 1.0natkoz1k.

Az építési engedély hatálya :
Az építési engedély a

Jog erőssé

és \.égrehajt hatóvá válásának napj ától számított három évig hatályos,

ki\.éve, ha.
-

a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a hosszabbítást és az építés i engedély hatályát az
építé sügyi hatóság a jogszabályban meghatározottak szerint meghosszabbította, vagy
az építési te\.ékenységet a hatályossága alatt (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és az építési tevékenység

megkezdésétől

szám ított öt éven bel ül az építmény használatbavételi

engedély megadására vagy használatba\.étel tudomásul\.ételére alkalmassá válik.
A fenti hatándö lejárta elött a
elölt

előte rjesztett

kérelmező

- az épitésugyi hatósági engedély érvényességi idejének lejárta

- kérelmére legfeljebb két alkalommal,

egy~gy

évre meghosszabbítható a

következő

feltételekkel :
az épltési tevékenység megkezdése elött akkor hosszabbítja meg, ha az engedélyezett építési te vékenységre \Onatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok nem változtak meg,
vagy megváltoztak, de a jogszabályvaltozás az engedélyezett tevékenységet nem énnti, vagy ha
érinti, akkor a jogszabályváltozásb61 eredö újabb követelm ények - kivéve, ha azok tartalma építési
engedélyhez kötött építési te\.ékenységet érint - az engedély feltételeként elő írva teljesíthetők ,
megkezdett építési tevékenység esetén akkor is meghosszabbítja, ha az építési tevékenységre vonatkozó. az

en~edély

me$adásakor hatályos joeszabályok

időközben me~vál toztak 1

feltéve, ha az
4
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engedélyezett építés i tevékenység - a bontás kivételével - legalább tartószerkezet kész , vagy azt
meghala dó nllapotban van és az elkész ült ép1trnény, építmé nyresz , az elvégzett építési tevéke nység szabályos , és az engedélyezés t záradékkal ellátott épitészeti-müszaki dokumentáció, va lamint a
ki"1telezési dokumentáció legfeljebb tiz éven belül készült, és a 2016. Január 1-jét

megelőzően

be-

nyújtott kérelem alapján engedélyezett. az épületek energetikai jellemző i ne k meghatározásáról szóló
miniszteri rendelet hatálya alá esö új, nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiai gényű épület
esetén a meghosszabbított hatály határnapja nem haladja meg az építésügyi és épitésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és

ellenőr.zésekről ,

valamint az épltésügy1 hatósági szolgáltatásról szóló

312/2012.(Xl.08) Kormány rendelet {a továbbiakban: Eljr.) 19. § (4) bekezdés i) pontjában m eghatározott határnapot, vagy az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50%-ot.
Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát az engedély megadására vonatkozó határozatában
három évnél rövidebb időtartamban is megállapíthatja. Az engedély meghosszabbításá ra ebben az esetben
1s az

előzőekben

foglaltakat kell alkalmazni.

Az építési engedély módosítása esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási
kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély erről kifejezetten rendelkezett.
Az

építtető

te ljes személyes illetékmentességben részesül

Határozatom ellen e döntés

közlésétő l

mányhi vatalhoz (4400 Nyíregyháza,

számitott 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-

Hősök

tere 5.) címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-

mányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalához (4400 Ny íregyháza,

Hősök

tere 5.) benyújtandó fellebbezéssel

lehet élni.
A fellebbezés elektronikus úton is benyújtható a www.etdr. qov.hu hivatalos honlap felhasználásával.
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 ,
hozzáférést kell biztosítania az

el ső-

és másodfokon eljáró hatóságnak a fellebbezéshez csatolt és

megjelölt dokumentumokhoz.
A fellebbezés illetéke 30 OOO,- Ft, melyet átutalási megbízással a Magyar Államkincstár által -.ezetett
10032000-01012107 számú illetékbeszedési számlára kell teljesíteni. A fellebbezési illeték bankkártyával
való megfizethetöségének
egyidejűleg

lehetősége

nem biztosított. A fellebbezési illeték befizetését a fellebbezéssel

igazolni kell.

Amennyiben a fellebbezés az eljárásba bevont szakhatósági állásfoglalását is érinti, akkor a másodfokon
eljáró szakhatóság igazgatás szolgáltatási díját is be kell fizetni. át kell utalni, s teljesítési igazolást
mellékelni kell a fellebbezéshez . A díj

mértékéről

a szakhatóság állás foglalása, illet-.e ágazati

elő írása i

az

irányadóak.
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INDOKOLÁS

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terül etfeJlesztési és Kömyezetgazdálkodás1 Ügynökség Nonprofit Kft.
Nyiregyhaza, Benczúr tér 7. mint

építtető

meghatalmazottjaként Pottyondy Bence, a 4400 Nyiregyháza,

Benczúr tér 21 . szám, 61 76/3 hrsz. alatti ingatlanon, új múzeum épületszárny építése, személyfelvonó kialakitás vonatkozásában épitési engedélyezési eljárást kezdeményezett. Az érintett ingatlan tulajdonosa Ny íregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Ny íregyháza, Kossuth tér 1.)
Az épitésügyi és épitésfelügyelet1 hatóságok

kijelöléséről

és

működési

fel tét ele i ről

szóló módos ított

343/2006. (Xll.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Éhk.) 1. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a Kormány
azokban az ügyekben, amelyekben az (1) bekezdésben meghatározott első fokú ép ítésügyi hatóság székhelye szennt1 önkormányzat, annak szerve vagy polgármestere az eljárásban hozott határozattal jogosulttá
va gy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával

összefü ggő

kötelezettséget vállal, vagy

ellené r dekű

ügyfél

az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a to vábbiakban- első
fokú kiemelt építésügyi hatóság) - a sajátos épitményfajták. valamint a

repülőtér

létesitésének ,

fejlesztés~

nek és megszüntetésének , valamint a leszállóhely létes itésének és megszüntetésének szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározottak kivételével - az épitmények, építési tevékenységek tekintetében az 1.
melléklet 1. és II. részében meghatároz ott fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel -, Illetve az épitésügyi és
orökségvédelmi feladatkörében eljáró járási
ben felsorolt járásokra,

fővárosi

kerületekre

( főváros i

kiterjed ő

kerületi) hi vatalt jelöli ki az 1. melléklet 1. és II.

rész~

illetékességgel.

Az ~hk. hivatkozott 1. § (2) bekezdés f) pontja az elsö fokú építésügyi hatóságot érintő kizárás i ügyben - az
első

fokú építésügy i hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként

ugyi hatóság) - a Járási

(fő városi

ke rületi) hivatal szakigazgatási szerveként

(első

működő

így az építési engedély kérelem elbírálása \,()natkozás ában hatóságom jár el, mint

fokú kiemelt építés-

járási hivatalt jelöli ki,

el sőfokú

kiemelt építés-

ugy1hatóság.
Hatósá gom az engedélyezési eljárást 2019. december 03. napján, az SZ-10/106/02948-2/2019 számú
hatályú határozatával elinditotta, és intézkedett a szakhatóságok
A SZ-10/106/02948-2/2019 számú

függő

függő

megkereséséről .

hatályú határozathoz , az általános közigazgatási rendtartásról szó-

ló 2016. é\1 CL. törvény (a továbbiakban· Ákr.) 43.§ (4) bekezdése alapján jelen döntésem meghozatala
révén nem kapcsolódnak joghatások.
Az Ák r. 104. § (3) és (4) bekezdése, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenörzésekröl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 31212012.(Xl.08) Komiány rendelet (a
toltábbiakban: Eljr.) 10.§-a alapján értesítést bocsátottunk az ügyfelek és az ügyféli jogokat csak

előzetes

nyilatkozat, vagy kérelem alapján gyakorolható személyek, szer\ezetek részére.
Az ügyfélkört a Ákr. 10.§-a, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. él.1 LXXVII I. törvény
(a towbbiakban· Étv.) 53/C.§-a, illetve az El1 .rend. 4.§-a alapján határoztam meg.
Az Ákr. 10. § (1) bekezdés figyelembevételével nem tekintettem ügyfélnek és nem vontam be az érintettek
körébe a Nyíregyháza belterület 6173, 61 72; 6171 . 6169 hrsz-ú i ngatlan tulajdonosait , mert jogát vagy 1ogos
érdekét az ügy köz\Etlenül nem érinti.

6

SZ-10/106100070-2/2020

Az Eljr. 4.§ (1) bekezdése alapján az építésügyi hatóság engedélyezési eljárás a során - külön vizs gálat
nélkül - ugyfélnek

m1n ö~.1I

az

ép íttető

és az építési tevéke ny s éggel én ntett t0lek. építmény. '-'l=-''.m ényrész

tulajdonosa.

Az

ép íttető

építési jogosultságát nem -.1zsgáltam, mivel a hatályos jogszabályok alapján ez nem az

építésügyi hatás ág feladata . Az építtető(k) felelőssége és kötelezettsége a szükséges hozzájárulások.
nyilatkozatok beszerzése.
Megállapítottam, hogy a tervezők a Jogszabályok által meghatározott jogosultságokkal rendelkeznek .
Tervezók neve , címe, jogosultsága : SPP ArchiTecture Kft . 1143 Budapest XIV. ker Hungá ria krt. 83. 11113.
Pottyondy Bence É 01-6224 építész felelős terwző

Az eljárás során az Eljr. 12. §-a alapján szakhatósági megkeresést eszkózóltem. A szakhatósági
állásfoglalás a rendelkező részben rögzítésre került a Ákr. 81 . § (1) bekezdés alapján, a szakhatóságí
állásfoglalások indokolása a következöket tartalmazza :
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály

Mérésügyi

és

Műszaki

Biztonsági

Osztály

HB-03/MMB0/04622-2/2019

számú

A mellékelt dokumentációk alapján megállapítottam, hogy a tárgyi berendezés tétes ítésének

műszaki

szakkérdésben adott nyilatkozatának Indokolása :
biztonsági dokumentációja megfelel a felvonókról,

mozgólépcsőkröl

és mozgójárdákról szóló 146/2014.

(V.5.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek .
Az

előírt

feltételeket

a

felvonókról.

mozgól épcs őkről

Korm.rendelet 16 § (2) bekezdése, valamint a Budapest
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságk ént

és

mozgójárdákról

F ő város

tö rt énő kijelöléséről ,

szóló

146/2014. (V.5.)

Kormányhivatalának egyes ipari és

valamint a területi mérésügyi és

műszak i

biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (Xl.29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének m) pontja, és a

14. § (3) bekezdésének a) pontja írja

elő .

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály SZ-10/NE0/07017· 212019 számú szakkérdésben adott nyilatkozatának indokolása :
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Kft.(4400 Ny íregyháza Benczúr Gyula tér 7.) mint

építtető

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhi-

vatal Ny íregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya előtt a 4400
Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 23.sz. szám alatti 6176/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett
építési engedélyezés iránti kérelmet terjesztett

múzeumbővítés

elő.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és

ellenőrzésekről ,

valamint az épltésügyi ható-

sági szolgáltatásról szóló 31212012 (Xl. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezd ése és a 6. sz melléklete szerint, a közigazgatási elj árásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ny íregyházi Járási
Hivatal Hatósági

Főosztály

Népegészségügyi Osztálya rendelkezik hatáskörrel, a népegészségügyi fela-

datkört érintö szakkérdés tekintetében.
A megkereső hatóság által

az ÉTDR rendszerben csatolt építési engedélyezési ten.dokumentáció átta-

nulmányozása alapján, figyelemmel az országos településrendezési és építési

követelményekről

szóló

253/1997. (XII. 20.) Korm . rendeletben foglaltak rendelkezéseire Hatóságunk az alábbiakat állapította
meg.
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- A dolgozók részére megfeleló kialakítású, méretü - figyelembe véve a dolg ozók számát- t isztálkodási,
öltóz és1 lehetőséget és µ1hen ó-étkező helyiséget kell biztos1lani. tekintetéL..:n a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális sz i ntjéről szóló 3/ 2002.( 11.8.) SzCsM-EüM. rendelet 16.§ 18.§ 19. §ait -.ettem figyelembe. " 16. § A munkavállalók részére tiszta le...egöjü, kellő meg111lágítású szükség es etén füthetö, továbbá könnyen - meleg munkahelyek esetén zárt folyosón keresztül főnél

séget kell b1ztosítan1. ha 10

elérhető pihenőhelyi

több munkavállalót alkalmaznak vagy a végzett tevékenység jellege

(veszélyes anyag felhasználása, hideg vagy meleg klíma hatásának érvényesülése) ezt szükségessé teszi. .. 18.§ A munkavállalók részére
karuhát ,

\.édőruhát

kintettel - nem várható el
megfelelő

megfelelő öltözőt

kell biztosítani, ha a munkavégzéshez külön mun-

kell 111selmük és - egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára. nemére tető l ük ,

hogy máshol öltözzenek át.. „ 19. § A munkavállalók részére

elegendő

és

zuhanyozót kell biztosítani, ha a munka jellege vagy egyéb egészségügyi ok ezt szükségessé

teszi . •
- A várható, ill. megengedett

egy i dejű

legnagyobb létszámnak

megfelelően

kell a szociális

helyiségekről

gondoskodni (nemenként elkülönftett WC-kézmosó, mozgássérült) az országos településrendezési és
építési kö-.etelményekröl szóló 253/ 1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 99 . § szerint.
·Az épületben takarítás célját is szolgáló vfzvételi és kiöntés i szerelvényt az országos településrendezési
és építési

követelményekről

szóló 253/1997. (Xll.20.) Korm. rendelet 104. § (6) alap)án lrtam

elő ,

.azok-

ban az építményekben , építményrészekben, helyiségekben, amelyekben a tervezett tevékenység az
egészséget befolyásolja, az egészségvédelem kö-.etelményeinek

megfelelően

kell kialakítani a helyisé-

geket, azok kapcsolatait, felszereltségét, továbbá ennek megfelelően kell biztosítani a tisztántarthatóság
és a

fert őtlenithetőség műszak i

feltételeit. .. •

- Veszélyes anyagokkal, ill. ke...erékekkel (robbanó,

t űzveszélyes .

ártalmas ,

mérgező .

stb.) folytatott tevé-

kenység esetén a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 'X:JW. törvény 15.§. (2) pontjában elö lrtakat kell figyelembe venni .•a tárolt veszélyes anyag, illet...e veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve
testi épséget ne '.Elszélyeztesse,
- A

belső terű

helyiségeket

illetőleg

szellőzéssel

a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.•
kell ellátni. Amely helyiségekben a folyamatos légcsere nem ter-

mészetes szellözéssel b1ztositott, úgy mesterséges légcsere szükséges az OTÉK 91 . § (1) alapján, .A
helyiségeket. tereket a rendeltetésüknek

megfelelő

intenzitású természetes

megvalósítani. Ki\.étel lehet, ha a folyamatos légcsere nem természetes
- Ivóvíz

min őségű

vízre az országos településrendezési és építési

szellőzés lehetőségével

szellőzéssel

követelményekről

20) Korm. rendelet. 53.§ (2) c, - t , ill. az i\i>víz minőségi követelményeiről és az
201 /2001 . (X 25.) Korm. rendelet előirásait kell figyelembe -.enni.

kell

biztosított.·
szóló 253/1 997. (XII.

ellenőrzés rendjéről

szóló

A 253/ 1997. (XII. 20) Korm. rendelet. 53. § (2) c) pontja alapján .Az építmények megvalósitása és rendeltetéss ze rű

használata során biztosítani kell

- Dohányzás tekintetében a nemdohányzók

megfelelő mennyiségű

védelméről

és

minőségű

használati és i'.<)"1zet. "

és a dohány termékek fogyasztásának . forgalma-

előírás a it kell betartani , a 2. § (1) pontja al apján
.A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy

zásának egyes szabályairól szóló 1999. é\1 XLII. törvény
dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni . •

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya megállapította, hogy a Nyíregyháza Benczúr Gyula tér 23.sz. 6176/3 hrsz-ú ingat-
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lanon tervezett múzeum
zőek

bőví tésnek

népegészség ügyi feladatkört

é ri ntő

szakkérdés tekintetében az

elő 

alapjan akadalya nincs.

A fenti jogi és ténybeli indokokra tekintettel, a

rende lkező

részben foglaltak szerint határoztam.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 112. §-a értelmében a hatóság határozata ellen ónálló jogoMslatnak van helye.
A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb eset-

ben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszúntetö végzés ellen
igénybe

~hető

jogoMslat keretében gyakorolható.

Hatásköröm az építésügyi és építésfelugyeleti hatósági eljárásokról és

ellenőrzésekről ,

valamint az épí-

tésügyi szolgáltatásról szóló 312/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 6. sz . melléklet,111. táblázat 5. pontján alapul.
llletékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.

é~

a) pontja, illetve a fövárosi és megyei kormányhivatal, valamint a Járási

CL. tör1-ény 16. § (1) bekezdés
( fővárosi

kerületi) hivatal nép-

egészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv

kijelöléséről

szóló

385/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 4 - S. §-ai és a 2. melléklet állapítják meg.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 36510/3221-1/2019.ált számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Te ruletfeJlesztési és Környezetgazdálkodás i Ügynökség Nonprofit Kft.
(4400 Nyíregyháza. Benczúr tér 7. sz .) kérelmére indult építési engedélyezés i ügyben a Nyíre gyházi Já·
rási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza. H ősök tere 5.
sz .). mint

engedélyező

hatóság 2019. december 17-én megkereste a Szabolcs-Szatmár-Be reg Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. mint

első

fokú

tűzvé

delmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
A tervdokumentáció vizsgálata során megállapítottam. hogy a vonatkozó tüz1-édelmi követelmények a
fent említett feltétel teljes ítésével ér1-ényesülnek .
A fenti feltételt az alábbi jogszabályi rendelkezés alapján állapítottam meg:
1. Az épltési termék építménybe

történő

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény

igazolásának részletes szabályairól 275/2013. (VII. 16.) KoITTJ. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az
építési termék az építménybe akkor éplthetö be. ha termék teljesítményét
a) a harmonizált szabvány által, vagy európai

műszaki

értékeléssel szabályozott termékek esetében a

305/2011 /EU európai parlamenti és tanác si rendelet rendelkezéseinek megfelelően , vagy
b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányá ban a (2) és (3) bekezdés szerinti teljesítménynyilatkozat igazolja.
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a t ovábbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskorómet 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 . (Xl. 30.) BM. rendelet határozza meg.
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Az onálló 1ogc.:rvoslat

lehető sC:gd

az Akr 55 § (4) bekezdése alap1an zártam k1

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal

Közlekedési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály SZ-101UTI00019-112020 számú, szakkérdésben adott
nyilatkozatának indokolása:

Eljáró Hatóság szakkérdésben kért állásfoglalást Hatóságomtól a Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 23.
szám alatti. 617613 helyrajzi számú ingatlanon múzeum
Feltételeim betartása mellett a tel'\ezett létesítmény

bö~tés

működése

építési engedélyezési eljárásához.
közlekedési érdeket nem sért.

Hozzájárulásom kiadásánál figyelembe vettem a 253/1997. (Xll.20.) Korm. rendelet 42. § (1 ) (2) (3) bekezdésében és a közúti kőzlekedésről szóló 1988. é-...1 1 törvény 42/A§ (1) b) pontjában foglaltakat.
Hatóságom hatáskörét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és

ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 31212012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklet
Ill. táblázat 14. sora, illetékességét a

fővárosi

és megyei kormányhivatalokról, valamint a Járási

(főváros i

kerületi) hi1.0talokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet határozza meg.
Az EIJr. 6. § (3) bekezdése alapján 201 9 decemberében helyszíni szemlét tartottam , mely során a

következő

megállapításokat tettem: A helyszín az engedélyes terveknek megfelel, a tervezett munkákat nem kezdték
el.
A tervet a településre érvényes Helyi épltési szabályzat és Településrendezési Terv rendelkezéseivel
össze1A:tve megállap ítottam, hogy annak megfelel A telek a Településrendezési Terv előírásai szennt
kialak ltott, építésjogilag rendezett.
A

rendelkezésre álló bizonyítékok, megkeresések, szakhatósági szak\i!lemények (fentiek) alapján

megállapítottam, hogy a kérelem és melléklete az Eljr., az Étv. és az országos településrendezési és ép ítési
követelményekről szóló 253/ 1997. (Xll.20.) Kormányrendelet (a továbbíakban: OT ÉK ) rendelkezéseinek

megfelelnek, ezért
az építési engedélyt megadtam.

Az Eljr. 20.§ (2) bekezdése értelmében a határozatot közlöm
ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett
az építtetölA"!I vagy meghatalmazottjával ,
az építési tevékenységgel érintett telek , építmény , épitményrész tulajdonosával,
azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként be1.0nt ,
a szakhatóságok által megállapított ügyféli körrel,
tájékoztatásul
azzal, akinek az épltési tevékenységgel érintett telekre. építményre vonatkozó jogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem rendelkez ik ,
az építési te\i!kenység helye szennti települési onkormányzat polgármesteré-.el,
azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági állásfoglalást adott.
A tájékoztatottat ügyféli jogállás . így jogoNos lati jog nem illeti meg.
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A határozat ren delkező és fi gy elmeztető és tájékoztató részben megfogalmazott kikötéseket az t:tv., az Eljr.
és az ep1to1pari ki vitelezési tevékenys ég1öl szóló 191 /2 009. (IX. 15.) Ko.m. rendelet (a tovabb1akban: Ekt. )
alapján írtam

el ő.

Határozatomat a Ákr. 88. §-a és Eljr. 18.§-a alapján hoztam meg.
Teljes személyes illetékmentességet az

i lletékekről

szóló 1990.

é~

XCIII. törvény (a továbbiakban: ltv.) 5.§.

(1) bekezdés b) pontja alapján adtam.
A fellebbezési 1ogot az ügyfelek részére a Ákr. 116-118. §-ára figyelemmel. a fellebbezés i illetéket az ltv.
mellékletének YN. része 2. pontja alapján határoztam meg.
Az elektronikus kapcsolattartásra 1.0natkozó rendelkezést az Étv. 53/A.§ (1) bekezdése alapján tettem.
Hatáskörömet az Étv. 34. §. (2) a) pontja, az Éhk. 1. § (2) bekezdés f) pontja, 1lletékességemet a Ákr. 16. §
(1) bekezdésének a.) pontja és az Éhk. 1. melléklet II. rész. 15. sora határozza meg.
FIGYELMEZTETŐ ÉS TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1.

Figyelmeztetem az építtetőt arra, hogy építési tevékenységet csak a j ogerős és végrehajtható
épitési engedély és az ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció al apján, az engedély hatályának

időtartama

ép ítészeit-mű szaki

alatt, továbbá a saját

felelősségére

és

veszélyére végezhet
2.

Az Ékt. 1. § (1) bekezdése alapján - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel·
•

az

építőipari ki~telezési

•

az

é p ít ő i pari

műszaki tervező
m űvezető ,

•

tevékenység folytatására,

ki1.1telezés1 tevékenység megvalósításában részt

építési

(a továbbiakban:
műszak i ellenőr

vevő építtető ,

épltészet1-

tervező), ki~telező , felel ős műszak i vezető , tervező i

és az

építtető i fedezet k ezelő

feladata ira,

az építési napló, az építési napló alvállalkozói nyilvántartása és a felmé rési napló veze tésére,

•

a ki1,1telezési dokumentáció tartalmi követelményeire,

•

az

építőipari ki~telezés i

tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a

ki..;telező

által

nyújtott biztosíték kezelésének rendjére,
ép ítői pari ki~telezési

•

az

•

szolgáltatásra,
az építőipari ki..;telezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárás okra,

•

az

•

a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra,

ép ítészeti-műszaki

kötelező

tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra és adat-

tervezési (a továbbiakban: tervezés i) és a k1vitelezés1 szerződés

tartalmi és formai

előírásaira ,

•

az építöipan ki"telezési tewkenységet végzők né._;egyzékének a -.ezetésére.

•

az

építői pa ri ki~telezés 1

vállalkozások

min ős ítéséhez

szükséges adatszolgáltatásra

az Ékt. előírásait kell alkalmazni!
3.

Figyelmeztetem az ügyfeleket arra, hogy az építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

4.

Figyelmeztetem az

építtetőt

arra, hogy a létrehozott építmény csak használatbavételi engedély

kiadását vagy tudomásulvételt kö-.etöen, és törvényben meghatározott esetben -

a

kéményseprő-ipan

közszolgáltatásról szóló

szén-monoxid érzékelő berendezés elhelyezése után

használható.
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5.

műemléken

Figyelmeztetem az építtetöt arra. hogy
tevékenységekhez

a kulturális

örökségvédelmi

az egyes , építési engedély nélkül

végez h ető

hatóság kuldn Jogszabály ban meg határozott

engedélye is szükséges.
6.

Tájékoztatom az építettetöt arról, hogy az

építői pari

működik

7.

építtetői fedezetkezelő

közre a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt
értékű építőipari

meghaladó

kivitelező

kivitelezési tel.ékenység fedezete és a

által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében

elérő

vagy azt

ki\Atelezési tevékenység megvalósítása esetén.

Az építési beruházás , építőipari ki"1telezési tevékenység értéke az építésfelügyeleti bírságról szóló
238/2005. (X25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfbír.) szerint számított épitményérték vagy az
Épfbír. hatálya alá nem tartozó épltménykör esetén az építési tevékenység végzésére vonatkozó
fővállalkozói

ki"1telezési szerződésben megállapltott. általános forgalmi adó nélkül számított

killitelezési érték, amely meghatározásánál egybe kell számítani az azonos építtető által , azonos
vagy egymáshoz kapcsolódó földterületen, az azonos rendeltetésO vagy a rendeltetésében
meglévő

egymáshoz szorosan kapcsolódó olyan új építmények vagy

killitelezési tevékenység értékét, melyek kivitelezése két éven belül
8.

épltményen végzett

építőipari

megkezdőd ik .

Az építésügyi hatósági engedély nem mentesíti az építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez
az egyéb jogszabályokban

elő í rt

engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének

kötelezettsége alól.
9.

Az

engedély

hatálya meghosszabbításának módjáról,

feltétele i ről

határozatom rendelkezési

részében adtam tájékoztatást.
10. Az elkészült

építményről

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)

Kormányrendelet 1. §-ában meghatározott eseteiben - energetikai tanúsítványt kell készíteni - az
épületek energetikai

jellemzőinek

0J.

meghatározásáról szóló 7/2006.

11. Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy az engedélyes tervdokumentáció

24.) 1NM rendelet szerint.
megtekinthető

a jogorvoslatra

ny itva álló időn belül a megadott ÉTDR szám alatt a www.etdr.gov.hu honlapon regisztrációt
követően ,

vagy

Kormányhivatal
ügyfélfogadási

Építésügyi
illetve

(Kormányablak).

Nyíregyházi

időben .

Szolgáltató

előzetes

Pontokon,

egyeztetés

Járási

Hivatal

(4400 Nyíregyháza.

vagy

alapján

integrált
a

Építésügyi

Hősök

ügyfélszolgálati

pontokon

Szabolcs-Szatmár-Bereg
és

Örökségvédelmi

Megyei

Osztályánál

tere 5.)

12. Építkezést az építtető kizárólag jelen engedély jogeróre emelkedését követöen és a záradékkal
ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján , az engedély érvényességi ideje alatt, saját
veszélyére és

felelősségére

folytathat. Az. engedélytól eltérni csak -

épületszerkezetek építésének megkezdése

előtt

a módos ítást

érintő

megkért és megkapott - külön engedély alapján

lehet, kivé1.e ha
az eltérés épitési engedélyhez kötött , a jogszabályi

előirásoknak

megfelel, és nem változtatja meg

az épitmény
-

tömegét, befoglaló méreteit, magasságát. alaprajzi kontúrját,

•

helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit,

-

tartószerkezetének rendszerét ,

-

helyi épltészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén - településképet meghatározó homlokzati elemeit,

az eltérés ép ítési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és az épltmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti , de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is

megfelelőek .

vagy

az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
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A felsoroltak sz ennt1 eltérés esetén -

legkésőbb

a használatbavételi engedélyezés ig - az ép ítési naplóhoz

kell csatcl 11 a megvalós ult .;,llapotról kész ult az eltérést áb rázoló tervraizot, val amint annok

isme rtet ő

munkarészét.
Nyíregyház a, 2020. január 08.

Dr. Galambos Ildikó
h i vata lvezető

nevében és megbízásából

,\

•....

'- \

Béres Ágoston
osztályvezető

Értesül :
1.
2.

3.
4.

Pottyondy Bence meghatalmazott ÉTDR felületen
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Kómyezetgazdálkodás1 Ügynökség Nonprofit Kfl
4400 Nyiregyháza. Benczúr Gyula tér 7.
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyiregyháza Kossuth tér 1.
Jósa András Múz eum
4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 21.

5.

Pottyondy Bence Tervező ÉTDR felületen

6.

SPP ArchiTecture Kft
1143 Budapest XIV. kerület, Hungána körút 83. 111/3.

7.

Alexa

Gergő

4432 Nyiregyháza, Kincs kóz 15/B
8. Alexa László
4400 Ny iregyháza, Egyház utca 11 . 111116.
9.

dr. Vasas Szilárd
4400 Nyíregyháza. Szarvas utca 5-9. 1/2.

10. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt
4024 Debrecen, Kossuth utca 41 .
11 . Expo East Kiáll itásépítö KFT.
4400 Nyiregyháza, Herman Ottó utca 1.
12. Közmű Generál KFT.
4400 Nyíregyháza. Nádor utca 64.
13. Leányvári László
4400 Nyíregyháza , Selyem utca 16.
14. Leanyvári Lászlóné
4400 Nyíregyháza . Zrínyi utca 9. 111/28
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15. Leányvári Lóránt
44 CJ tJy 1egyl1áza É,.. t..\i...a 40.
16 Magyar Nemzeti Le-kitár
1014 Budapest 1. kerület, Bécsi kapu tér 2-4.
17 Magyar Nemzeti Vagyonkezelö ZRt.
1133 Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 56.
18. Mirkó László
4465 Rakamaz , Szent István út 35.
19. Országos Nyugdijbiztositási

Főigazgatóság

1081 Budapest VIII. kerület, Fiumei út 19/A
20. Pertl Gizella
Ausztria - 0000 Oberschützen, Willersdorf 31.
21. Pinkerton-V. KFT.
4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9. 112.
22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
4400 Nyíregyháza, Hösök tere 5.
23. Sz-Sz-B- Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolg. nonprofit KFT.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.
24. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófal.édelm1 Igazgatóság
Nyíregyházi Kirendeltség
4400 Nyíregyháza ,

Erdősor

utca 5

25. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Ny íregyházi Járási Hivatal Hatósági

Főosztály

Népegészségügyi Osztály

4400 Nyíregyháza. Árok u. 41 .
26. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatala
Köz lekedési és Fogyasztó\édelmi Főosztály - Útügyi Osztály
4400 Ny íregyháza, Hatzel tér 10.
27. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési és Fogyasztól.édelmi Főosztály Mérésügyi és Müszaki Biztonsági Osztály
4024 Debrecen, Timár u. 17-19.
28. Irattár
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5348/16

9
MEGJEGYZÉS
- ±0,00 = EOMA 109,02
- Az Engedélyezési Tervdokumentáció az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.

6175/1

t

6174
6171

6175/3

megbízásából készült és az SPP Architecture Kft. szellemi tulajdonát
képezi, nem használható fel a Megbízó ill. Tervező hozzájárulása
nélkül.
MEGBÍZÓ

6172

5348/1
6175/4

6170

6173

+3,22

Levéltár

5348/18

-0,80

32,375

+3,55

+4,85

+3,39

+7,70

ud.

-1,20

6059/6

26,81

+4,69

ÉPÍTÉSZET

+7,40

+16,48

6167

SPP Architecture Kft.
1143 Budapest, Hungária krt. 83. T +36 1 308 5840
office@spparchitecture.com
www.spparchitecture.com

+7,52

5348/10

SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
www.szszbmfu.hu

GENERÁL TERVEZŐ

+18,30

VEZETŐ TERVEZŐ

20,30

É01 - 6224

SPP ARCHITECTURE KFT.

±0,00

6176/1

8,91

4,80

5348/15

POTTYONDY BENCE

+16,05

+7,70

TERVEZŐ

PERÉNYI LÓRÁNT

É01 - 6399

SPP ARCHITECTURE KFT.
-0,80

WEIMPER VIKTÓRIA

É01 - 0300

SZAKÁGI TÁRSTERVEZŐK

6169

ÉPÜLETSZERKEZET

1,65

Mozgáskorlátozott bejárat

5
10,08

5348/12

Lépcsőház bejárat

5348/13

Ga
zd
as
ág
i, b
els
őu
dv
ar
ib
22,175
ejá
ra
t

SPP ARCHITECTURE KFT.

tca
enyi u
h
c
é
z
S

PATAKY RITA
ÁTS ÁRPÁD

MVÉ;SZÉS2;SZÉS4;SZÉSZ; É 13-1167
É 01-6434

ANDERER KFT.
TARTÓSZERKEZET

V. NAGY ZOLTÁN

T-T; ET-T; SZÉS-1-T; MK: 01-7397

LAPIDÁRIUM MÉRNÖKI KFT.
ÉPÜLETGÉPÉSZET

CSÖPPENSZKY GÁBOR

3

G-T-01-13719

AGOREX KFT.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG

5348/6

KAPITOR GYÖRGY

+16,48

V; Vn; TÉ 01-13862

ZONE-PLAN KFT.
TŰZVÉDELEM

Óvoda

+16,48

NAGY BÉLA

K-022/2017; D-014/2017; I-245/2018;

FLAMMA CONTRA KFT.

MK-01-9517; TUÉ; V-T; G-T

FELVONÓ
be
jár
at

MAKOVSKY ZSOLT
PROJEKT

Gépjármű áthajtó

5348/14

AF-T 01-11573

MAKOVSKY ÉS TÁRSAI KFT.

Kö
zö
ns
ég

jb
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INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS ÉPÜLET
4400 Nyíregyháza
Benczúr Gyula tér 21., hrsz.: 6176/3
TERVFÁZIS

3

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Benczúr tér

RAJZ NEVE

HELYSZÍNRAJZ
KIADÁS DÁTUMA

2019. augusztus 26.
PROJEKT AZONOSÍTÓ

szobor

Presszó

6177/3

SPP_018_C

LÉPTÉK

M=1:500
TERVLAP SZÁM

É - 03

