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engedély hatá|yának meghosszabbítása
iránti kére|em e|utasítása

Budapest Főváros XIV. Kerü|et Zug|ó Önkormányzat Jegyzője, mint e|sőfokú építéshatóság a
Budapest XIV. kerü|et, Szug|ó u. 66. szám a|atti, 31820 hrsz-ú ingat|an tekintetében, 96
|akást, 3 üz|etet és egy 99 parko|óhe|yes mé|ygarázst tarta|mazó B szintes lakóépü|etre
vonatkozó _ a 8/2547/6/2009 számú építési engedé|y módosítására megadott - 2011. L7.22-
én ke|t  és 2012.  02,23-án jogerőre eme|kedett  8/16869/57l2oII  számú módosítot t  építési
engedély hatá|yának meghosszabbítása ügyében hozott 4/ La23L9-52l2oL7. számú
eI utasító határozatta l döntött.

Értesítendő üoyfé| / ügyfelek:

- Budapest XIV. kerü|et, Szugló u. 66. sz. a|atti tu|ajdonosok,
- Budapest XIV. kerÜ|et, Szug|ó u, 64. sz. a|atti társasház tu|ajdonosai,
- Budapest XIV. kerü|et, Szug|ó u' 68. sz' a|atti társasház tu|ajdonosai,
. Budapest XIV. kerÜ|et, Ango| u, 42. sz. a|atti társasház tu|ajdonosai,
- Budapest XIV. kerü|et, Ango| u. 44' sz' a|atti társasház tu|ajdonosai.

Az eIsőfokú építéshatóság a közigazgatási hatósá9i e|járás és szoIgáltatás á|ta|ános
szabá|yairó| szó|ó 2oo4. évi CXL. t örvény (a továbbiakban: Ket') 28/^, s (1) bekezdés ag)
pontja és B0. $ (1) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatja az érintettet, hogy az Ügyfé| vagy
meghata|mazottja a 4/tB23t9-52/20I7. számú döntést jogosu|tságának igazolása me||ett
Budapest Főváros XIV. Kerü|et Zug|ői Polgármesteri Hivatal Építéshatósági osztá|y



Ügyfé|szolgá|atán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) e|őre egyeztetett időben átveheti,
i||etve a rendelkezésre ál|ó iratanyagokat megtekintheti.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2oL7. december 19.

A döntést je|en hirdetmény kifüggesztésétő| számított ts. napon ke|| közöltnek tekinteni.
A döntés e||en a közlésétől - a hirdetmény |evéte|étő| - számított 15 napon Budapest Főváros
Kormányhivata|ához |ehet fel|ebbezni. A fel|ebbezést 30.000,- Ft-os i l|etékbé|yeggel e||átva az
elsőfokú építéshatósá9hoz ke|| benyújtani. A fe||ebbezést indokoIni keIl, a megtámadott
döntéssel tartalmilag összefÜggőnek keIl Iennie, és a fel lebbezésben csak a döntésbő
közvet|enü| adódó jog- és érdeksérelemre |ehet hivatkozni.

Az elsőfokú építéshatóság hatáskörét a közigazgatási hatósági e|járás és szo|gáltatás általános
szabályairó| szó|ó 2004. évi CXL. t örvény 19-20.s, i l|etékességét ugyanezen jogszabá|y 21.$
(1) bekezdése, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelö|ésérő| és működési
fe|téte|eirő| szó|ó 343/2006. (XII. 23.) Kormányrende|et 1.$-a a|apján á||apította meg.

Budapest, 2077. december 19.

K iadmány h i te|éÜ|:

Makranczi Lász|ó
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Léhmann Balázs sk.
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A hirdetmény |evéte|ének napja:

a|áírás kifüggesztő részérőt


