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HIRDETMÉN Y  
 

Gyula Város Címzetes Főjegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi 
hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény 80. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Krizsán Zsófia ügyfél 

jogutódjával, – tekintettel arra, hogy jogutódja nem ismert, - hogy az Elek, külterület 0141/8 

hrsz-ú ingatlanon mezőgazdasági szemestakarmány tároló csarnok építési engedélyének 

meghosszabbítására vonatkozó engedély hatálya meghosszabbítási eljárásban döntést hozott a 
III.139-17/2017. számú, 2017. április 13. napján kelt határozatban (építési engedély hatályának 
meghosszabbítása). 
 

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 
 

- eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Címzetes Főjegyzője 
- az ügy száma: III. 139/2017. 

- az ügy tárgya: mezőgazdasági szemestakarmány tároló csarnok építési engedélyének 

meghosszabbítása 

- a kérelmező ügyfél megnevezése: Eleki-Agroda Kft. 

- érintett ügyfél neve: nem ismert  

(néhai Krizsán Zsófia jogutódja)  

- érintett ügyfél utolsó ismert lakcíme: nem ismert  

(néhai Krizsán Zsófia utolsó lakcíme: 1090 Budapest, Mester utca 41/B)  
 

- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. április 19.  

- a kifüggesztés időtartama: 15 nap 

- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2017. május 4. 
 

A döntés kézbesítése meghiúsul, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a Gyulai 
Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán ügyfélfogadási időben, vagy az ügy ÉTDR 
(Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) 

azonosítójának ismeretében személyes ügyfélkapuján keresztül, az építésügyi hatóságtól kért egyedi 
belépési kóddal tekintheti meg. Ügyfélfogadási rend: hétfő, csütörtök 730-1200 1230-1600 óra; péntek 

730-1200 óra; keddi és szerdai napon nincs ügyfélfogadás. 
 

A fenti ügyben hozott döntés ellen a hirdetmény levételétől (a döntés közlésétől) számított 15 napon 

belül hatóságomnál előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett, 30.000,- Ft. 
illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. 
 

Gyula, 2017. április 18.  

 
Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző  

nevében és megbízásából: 
 

Kocsisné Zanócz Margit 

építéshatósági osztályvezető 

http://www.gyula.hu/
mailto:gyulaph@gyula.hu
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Kapja: 
1. Intézmény-működtetési Csoport, helyben 

exp.: 

 Informatika, helyben (e-mailben) 
2. Irattár 

exp.: 



<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<InterLeave xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <HashType>SHA2</HashType>
  <Documents />
</InterLeave>

		2017-04-18T12:16:52+0200
	Budapest
	  - A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




