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Tárgy:
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tatabánya 11310 hrsz. alatti ingatlanon Tatabánya
Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye bővítés
és korszerűsítés építési engedélyezési ügye:
– építési engedély.

HATÁROZAT
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) építtető részére, a
saját tulajdonában lévő, Tatabánya, Mártírok útja 11310 helyrajzi szám alatti ingatlanon
Tatabánya Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye bővítésére és korszerűsítésére, az Ambrus
Balázs (É 11-0296) tervező által készített és a kérelem mellékleteként benyújtott tervek és műszaki
dokumentáció alapján
építési engedélyt adok,
egyben tájékoztatom, hogy a 2017. január 23-án kelt KE-06/EP/234-4/2017. számú függő
hatályú határozatom nem lép hatályba, ahhoz joghatások nem fűződnek.
Az engedélyezett építési munka:
A Tatabánya, Mártírok útja 11310 helyrajzi szám alatti ingatlanon meglévő bölcsőde
épületegyüttes bővítése babakocsi tárolókkal, alacsony hajlásszögű félnyereg tetőkkel.
A bölcsőde helyiségei a bővítés után:
A.01 személyzeti öltöző
21,32 m2
A.03 iroda
8,25 m2
A.05 fehér mosogató
6,15 m2
A.07 főzőkonyha
30,62 m2
A.09 raktár
6,93 m2
A.11 előkészítő
9,08 m2
A.13 zöldségraktár
4,92 m2
A.15 raktár
8,88 m2
A.17 tároló
4,30 m2
A.19 tisztaruha
3,22 m2
A.21 mosókonyha
23,10 m2
A.23 takszer
1,80 m2
A.25 előtér
2,39 m2
A.27 zuhanyzó
7,48 m2
A.29 akadálymentes WC 6,69 m2
03
közlekedő
17,19 m2
B1.00 babakocsi tároló
7,15 m2
B1.02 előtér
19,02 m2
B1.04 átadó
12,06 m2

A.02
A.04
A.06
A.08
A.10
A.12
A.14
A.16
A.18
A.20
A.22
A.24
A.26
A.28
A.30

közlekedő
iroda
tálaló
tápszer
raktár
hőközpont
selejtraktár
raktár
közlekedő
szennyesraktár
szárító
WC
eü
öltöző
iroda

B1.01 WC
B1.03 tároló
B1.05 foglalkoztató
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24,95 m2
20,82 m2
5,84 m2
9,08 m2
6,93 m2
29,02 m2
2,67 m2
8,18 m2
39,63 m2
3,25 m2
22,13 m2
1,97 m2
3,00 m2
26,00 m2
7,26 m2
4,23 m2
8,84 m2
37,37 m2

2
B1.06
B1.08
B1.10
B1.12
B1.14
B1.16
B1.18
02
B2.00
B2.02
B2.04
B2.06
B2.08
B2.10
B2.12
B2.14
B2.16
B2.18
01
B3.00
B3.02
B3.04
B3.06
B3.08
B3.10
B3.12
B3.14
B3.16
B3.18

foglalkoztató
közlekedő
fürösztő
foglalkoztató
WC
tároló
terasz
közlekedő
babakocsi tároló
előtér
átadó
foglalkoztató
közlekedő
foglalkoztató
fürösztő
WC
tároló
terasz
közlekedő
babakocsi tároló
előtér
foglalkoztató
átadó
közlekedő
iroda
WC
iroda
foglalkoztató
terasz

39,34 m2
14,46 m2
20,45 m2
37,43 m2
4,23 m2
8,84 m2
36,90 m2
17,76 m2
7,15 m2
19,02 m2
12,06 m2
39,34 m2
14,46 m2
39,61 m2
20,63 m2
4,32 m2
8,84 m2
36,90 m2
17,19 m2
7,15 m2
13,07 m2
37,37 m2
12,06 m2
14,46 m2
16,20 m2
4,23 m2
8,84 m2
36,86 m2
36,90 m2

B1.07
B1.09
B1.11
B1.13
B1.15
B1.17
B1.19

fürösztő
raktár
foglalkoztató
átadó
előtér
terasz
babakocsi tároló

24,40 m2
3,61 m2
39,61 m2
11,86 m2
19,02 m2
36,90 m2
7,13 m2

B2.01
B2.03
B2.05
B2.07
B2.09
B2.11
B2.13
B2.15
B2.17
B2.19

WC
tároló
foglalkoztató
fürösztő
WC
foglalkoztató
átadó
előtér
terasz
babakocsi tároló

4,23 m2
8,84 m2
37,37 m2
24,40 m2
3,61 m2
37,43 m2
11,86 m2
19,02 m2
36,90 m2
7,13 m2

B3.01
B3.03
B3.05
B3.07
B3.09
B3.11
B3.13
B3.15
B3.17
B3.19

WC
sószoba
foglalkoztató
fürösztő
teakonyha
iroda
előtér
foglalkoztató
terasz
babakocsi tároló

4,23 m2
14,79 m2
39,34 m2
24,40 m2
7,60 m2
12,04 m2
19,02 m2
37,04 m2
36,90 m2
7,13 m2

Beépítési előírások:
övezeti besorolás:
övezet jele:
beépítés módja:
legnagyobb beépítési %:
legnagyobb építmény magasság:
legkisebb zöldfelület:

településközpont vegyes terület
Vt 3
SZ (szabadon álló)
40 %
kialakult
25 %

Tervezett beépítési adatok:
beépítési mód:
telek területe:
tervezett beépített alapterület:
tervezett beépítettség:
tervezett építmény magasság:
tervezett zöldfelület:

szabadon álló
5283 m2
1606,82 m²
30,41 %
4,59 m
3128,51 m2 – 59,22 %
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Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesterének 15-27/4/2017. iktatószámú településképi
véleménye:
„Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (2)
bekezdésének a) pontja és a 30/C.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a címben
megjelölt építésügyi hatósági engedélykérelemhez szükséges településképi véleményezési eljárás
lefolytatása után, Tatabánya M. J. Város polgármestere nevében és megbízásából 2800 Tatabánya,
Mártírok útja 27. szám (hrsz.: 11310) alatti „TEB ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS, TETŐCSERE”
tervét engedélyezésre javaslom.”
Szakhatósági előírások, feltételek:
A Komárom - Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36110/148-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:
„A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Tatabánya, 11310 hrsz. alatti ingatlanon a
TEB Székhelyintézmény bővítés és korszerűsítés építési engedélyének megadásához tűzvédelmi
szempontból az alábbi
feltételekkel járulok hozzá:
1. A tűz átterjedésének korlátozása, tűzoltó egységek beavatkozásának lehetőségét biztosítsa,
valamint az épületből menekülő, menekítendő személyek megfelelő, biztonságos helyre való
eltávozásának vagy eltávolításának biztosítsa érdekében a TEB Székhelyintézmény és a(z)
„NAK” nagyon alacsony mértékadó kockázati osztályú épülettől 6 m,
„AK” alacsony mértékadó kockázati osztályú épülettől 7 méter,
„KK” közepes mértékadó kockázati osztályú épülettől 8 méter,
„MK” magas mértékadó kockázati osztályú épülettől 9 méter,
tűztávolságot állapítok meg. A telepítendő épület, valamint a környezetében lévő vagy később
létesítendő építmények, szabad terek egymás közötti viszonyában, ha eltérő tűztávolság
követelmények vannak, a nagyobb tűztávolságot kell figyelembe venni.
2. A beépítendő anyagok, épületszerkezetek, berendezések tűzvédelmi megfelelőségét a
használatbavételi eljárás során arra akkreditált intézet minősítő irataival kiegészített
kivitelezői nyilatkozattal kell igazolni.
3. Az épület védelmére teljes körű védelmet nyújtó, szabványos, automatikus tűzjelző
berendezést kell kiépíteni, melynek létesítési terveit és elkészülte után használatbavételét is a
tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell.
4. A mértékadó tűzszakasz védelmére a jogszabályban előírt oltóvíz meglétét a
használatbavételi eljárás során igazolni kell.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság
határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”
Szakkérdések tisztázása során felmerült előírások feltételek:
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/0431-2/2017. ügyiratszámú feljegyzésében a
szakkérdés vizsgálatának eredménye:
„Az építtető a 2800 Tatabánya, Mártírok útja 11310. helyrajzi számú ingatlanon meglévő bölcsőde
épületére új tető kerül, a pavilonok bejáratát átalakítják, babakocsi tárolók, új szélfogó és előtető
kerül kialakításra, illetve az elmaradt nyílászárók cseréje is megtörténik. A bejáratok körül új járda
kerül kialakításra, illetve a gazdasági épületrész bejáratát akadály mentesítik. A bölcsődén belül 1
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db akadálymentes mellékhelyiség is kialakításra kerül. A belső felújítások során csoportszobák
padlóburkolatának cseréje, a vizesblokkok teljes felújítása, belső festés és a radiátorok vezetékkel
együtti cseréje történik.
A közegészségügyi szempontból az érintett tervezett kialakításokkal kapcsolatban az alábbi
kikötéseket tesszük:
 a használatbavételig az ivóvízvezeték nyomáspróbáját és fertőtlenítő eljárását követően
akkreditált laboratórium által bevizsgált, negatív vízvizsgálati eredménnyel kell
rendelkezni.
A tervezett kialakításhoz a fent megjelölt kikötéssel járulunk hozzá.”
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (8000
Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.) FE/MMBO/00684-2/2017 ügyiratszámú feljegyzésében a
szakkérdés vizsgálatának eredménye:
„A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) részére a Tatabánya,
Mártírok útja 11310 hrsz. alatti ingatlanon Tatabánya Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye
bővítése és korszerűsítése építési engedélyezése ügyében nem kell a műszaki biztonsági szakkérdést
vizsgálni.”
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály (2890 Tata
Új út 17.) KE-06/ÁÉH/00122-2/2017. ügyszámú szakvéleménye:
„A Hatóságom a rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapította, hogy Tatabányai Megyei
Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) a Tatabánya Mártírok útja 11310
helyrajzi szám alatti ingatlanon Tatabánya Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye bővítés és
korszerűsítése építési engedélyezési kérelmének élelmiszer-higiéniai követelményeknek,
takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó
egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak és az állatjóléti követelményeknek
szempontjából akadálya nincsen.”
Az engedély hatálya:
Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos.
A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan –
megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építménynek
használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell
válnia.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EngR.) szerint:
„51. § (1) Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a jog erős
a) építési engedély,
hatályának meghosszabbítását kérheti.
(2) Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni kell az eljárási illeték, igazgatási
szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
52. § (4) Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre, a (6) bekezdésben
foglalt feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg
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a) az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint
b) megkezdett építési tevékenység esetén.
52. § (6) Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt
a) a (4) bekezdés a) pontja, és az (5) bekezdés szerinti esetben akkor hosszabbítja meg, ha az engedélyezett
építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok
aa) nem változtak meg, vagy
ab) 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,
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben akkor is meghosszabbítja, ha az építési tevékenységre vonatkozó,
az engedély megadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, feltéve, ha
ba) az engedélyezett építési tevékenység – a bontás kivételével – legalább tartószerkezet kész, vagy azt
meghaladó állapotban van, és
bb) az elkészült építmény, építményrész, az elvégzett építési tevékenység szabályos, és
bc) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési
dokumentáció legfeljebb tíz éven belül készült, és
be) az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50%-ot.
(7) Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát meghosszabbítja akkor is, ha az építési tevékenységet az
engedély hatályán belül megkezdték, az építményre, építményrészre, építési tevékenységre a használatbavételi
engedély még nem adható meg vagy a használatbavétel még nem vehető tudomásul, de
a) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – függetlenül attól, hogy az
engedély megadásakor hatályos építésügyi jogszabályok vagy kötelező hatósági előírások megváltoztak-e –,
b) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez kötött, és az engedély megadásakor
hatályos szabályok vagy kötelező hatósági előírások változása az építésügyi hatósági engedély tartalmát nem
érinti.
(8) Ha az építtető az építési engedély hatályának meghosszabbítását nem kérelmezte, vagy az engedély hatá lya 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.”

FIGYELEMFELHÍVÁS, TÁJÉKOZTATÁS
Felhívom az építtető figyelmét az alábbiakra:
1.
Az építtetőt a határozat jogerőre emelkedéséről - a záradékolt tervek ÉTDR rendszeren
keresztül történő megküldésével - értesítem. Az építtető építési tevékenységet csak a jogerős és
végrehajtható építési engedély és ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - építészetiműszaki dokumentáció alapján, az engedély hatályának időtartama alatt, továbbá a saját
felelősségére és veszélyére végezhet.
2.
A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az engedélyezés tárgyát képező dokumentációba, az
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer
(ÉTDR) (http://etdr.gov.hu) felületén az ügyfél kérelmére, az ÉTDR ügyazonosító számán
biztosítható a betekintés.
3.
Az építésügyi hatósági engedély nem mentesíti az építtetőt az egyéb jogszabályokban előírt
engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.
4.
Az engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást – annak
megfelelő okiratban történő igazolása mellett –az építésügyi hatóságnak - az építés
megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt - írásban előzetesen bejelenteni.
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5.
6.

7.

Az elektronikus építési napló használata kötelező, az építési munka csak ennek megnyitásával
kezdhető meg. Az e-napló alkalmazást ügyfélkapun keresztül az e-epites.hu weboldalról lehet
elérni.
Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek,
építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező
részére történő, átadását a telek, építmény, építményrész tulajdonosának külön nyilatkozatban
kell tudomásul vennie és azt az építési naplóhoz csatolnia.
Az építési engedélytől eltérni, az EngR. 22. §-ban foglaltak szerint lehet.
„22. § (1) A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi
hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha
a) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az
építmény
aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját,
ab) helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit,
ac)
ad) - helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén - településképet meghatározó homlok zati elemeit,
b) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és nem változtatja meg az építmény
a) pontban foglalt jellemzőit, elemeit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de
az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy
c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
(2) Zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén minden esetben módosított építési engedélyt kell kér ni, ha a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét érinti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eltérés esetén legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült az eltérést ábrázoló tervrajzot, valamint annak is mertető munkarészét.”

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Az engedély polgári jogi igényt nem dönt el.
A létrehozott építmény csak használatbavételi engedély megszerzését követően használható.
A munka befejezését követően, az ingatlanról az építtetőnek és a kivitelezőnek az építési és
bontási tevékenység során keletkezett hulladékot és építési segédeszközöket el kell szállítania,
a környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a
környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.
Az építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak
megfelelőségigazolása mellett lehet.
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló kormányrendeletben előírtak szerint szükséges kivitelezési dokumentáció készítése.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint
építtetői fedezetkezelő közreműködése a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, de a
közbeszerzési tv. szerinti, közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építőipari
kivitelezési tevékenység esetén kötelező.
Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg
építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles azt az
építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul
bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni.

Döntésem ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatalhoz (Tatabánya, Bárdos László u. 2.) címzett, de hivatalomhoz 2 példányban
benyújtandó 30.000,- Ft illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.
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A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az engedélyezés tárgyát képező dokumentációba, az Építésügyi
hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)
(http://etdr.gov.hu) felületén az ügyfél kérelmére, az ÉTDR ügyazonosító számán biztosítható a
betekintés.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag
összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy
érdeksérelemre lehet hivatkozni. E kötelezettség elmulasztása esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani.
A fellebbezési illetéket az irat mellékleteként illetékbélyegben kell leróni, vagy a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illeték-bevételi számlára való utalással, azonosítható
módon lehet teljesíteni. A fellebbezéssel kapcsolatos befizetéseket igazolni kell.

INDOKOLÁS
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) építési engedély kérelmet nyújtott be Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) a saját tulajdonában lévő Tatabánya, Mártírok útja 11310 helyrajzi szám alatti ingatlanon Tatabánya Egyesített
Bölcsődék Székhelyintézménye bővítésére és korszerűsítésére vonatkozóan.
Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője az eljárásban kizárást jelentett be a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályához, aki a KE/15/32-2/2017. ügyszámú végzésében az építési engedélyezési eljárásból kizárta. Felhívta a figyelmét, hogy a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat tegye át az eljárás
lefolytatására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalához, mint a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.
Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője 10-57/5/2017. (01.18.) iktatószámú végzésével a kérelmet és
az ügyben keletkezett iratokat áttette a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai
Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához.
Az építési engedély kiadásának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 36.§ -ban, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.
(XI.8.) Kormányrendeletben (továbbiakban: EngR.), továbbá az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK)
meghatározott feltételek és a követelmények teljesülésének vizsgálata során a következőket
állapítottam meg:
 Kérelmező a Tatabánya, Mártírok útja 11310 helyrajzi szám alatti ingatlanon a következő építési
engedélyhez kötött kivitelezési munkálatokat tervezi:
Meglévő bölcsőde épületegyüttes bővítése babakocsi tárolókkal, alacsony hajlásszögű félnyereg
tetőkkel.
 A benyújtott műszaki tervdokumentáció a jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi
követelményeknek megfelel.
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A kérelemmel érintett ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2009.(XII. 18.)
számú önkormányzati rendelete – Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata
(HÉSZ)- szerint Vt 3 jelű (Vt/Sz/40/K/4000) településközpont vegyes területen található.
A tárgyi ingatlanon - a dokumentált paraméterekkel - tervezett építési tevékenység e
jogszabályban előírtakkal nem ellentétes.
A tervezett építési munka az Étv. 18.§, 31.§-ban előírt építésjogi követelményeknek és az
építményekkel szemben támasztott általános követelményeknek megfelel.
Ambrus Balázs (É 11-0296) építész tervező a tervezési munkára jogosult.

Az építési engedélyre vonatkozó helyszíni szemlét hatóságom 2017. február 02-án megtartotta.
A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készült. A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a
területen munkavégzés nem folyt, a kivitelezési munkálatokat nem kezdték meg.
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesterének 15-27/4/2017. iktatószámú településképi
véleményét az alábbi indoklással adta meg:
„Ambrus Balázs tervező által „Településképi véleményezési eljárás”-ra benyújtott 2800 Tatabánya, Mártírok
útja 27. szám és 11310 hrsz. alatti „TEB ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS, TETŐCSERE” engedélyezési tervet
tartalmazó kérelmet a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájának munkatársa megvizsgálta, s azt a 314/2012.
(XI. 08.) kormányrendelet 22.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelmények szerint tartalmilag
hiánytalannak találta.
A benyújtott tervdokumentációt a Tervtanács 2017. január 12-én elbírálta és az alábbi megállapításokat,
illetve javaslatot tette:
A benyújtott építmény terve megfelel:
a) táji-, környezeti-, telepítési-, területfelhasználási-, beépítési-, településszerkezetbe illeszkedési- és építészeti
szempontból a kialakult helyi jellegnek és az általános településképnek;
b) valamennyi paraméter tekintetében a területre érvényes Szabályozási Terv és HÉSZ beépítési előírásainak;
c) homlokzati-, tetőzet kialakítási- és anyaghasználati szempontból a környezetének és a településkép helyi
jellegének;
d) a helyi építészeti értékek és örökség védelmének és az elvárt építészeti minőségnek;
e) a közterület rendszeres használatának szabályai által támasztott elvárásoknak;
f) a takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módjára vonatkozó
településképi követelményeknek;
g) a csatlakozó közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, díszvilágító és hirdetőberendezéseinek akadályoztatás mentes működtetését lehetővé tevő elvárásoknak és
h) a környezetterhelési és környezeti hatásokra vonatkozó követelményeknek.
A fenti indoklás alapján Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere számára a Tervtanács az
„engedélyezésre javasolt” településképi vélemény kiadását tanácsolja.
Döntésem ellen önálló fellebbezésre nincs lehetőség, jogorvoslati eljárás indítására csak az ügy érdemében
hozott határozat, annak hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében van
mód.
Kiadmányozási jogot Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2016. (VI. 30.) önkormányzati határozat II. fejezet 3. pont 1. alpontja biztosít.”

Az eljárásba bevont szakhatóság indoklása:
A Komárom - Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36110/148-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával,
tűzvédelmi szempontból, az építési engedély kiadásához az alábbi indoklással járult hozzá:
„A tárgyi ügyben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal megkereste a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét
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(2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.), mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás
kiadása céljából. A megkereséséhez csatolt dokumentáció alapján a rendelkező részben foglalt kikötéssel
hozzájárultam a tárgyi engedély kiadásához.
A feltételt az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:
Ad.1. A rendelkező részben meghatározott tűztávolság értéknek megállapításánál figyelembe vettem a
Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi
Kirendeltséghez benyújtott építési tervdokumentáció tartalmát, „az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdését és 6. mellékletét, valamint „az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) VI. fejezet
18. § (1) bekezdés a) pontjával hivatkozott 3. melléklet 1. táblázatában foglaltakat.
Ad. 2. Az épületszerkezetek megfelelőségének igazolása az építési engedélyezési eljárásban nem
került igazolásra, a használatbavételi eljárás során azonban szükséges lesz „az építési termék
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól” szóló 275/2013 (VII.16) Korm. rendelet alapján.
Ad. 3. Az automatikus tűzjelző berendezés kiépítésére való kötelezésem az OTSZ 154. § (1) bekezdésén
és 14. melléklet alapul.
Ad. 4. A településen és a létesítményben a mértékadó tűzszakasz területére meghatározott
vízmennyiséget vízvezetékről vagy oltóvíztároló medencéből kell biztosítani, az oltóvizet az egyes
szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani. Ezért az OTSZ IX. fejezet 71. § - 78. §aiban foglaltak teljesülésének megállapítása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.
Szakhatósági állásfoglalásom „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet „az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról”
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 6. melléklete, „a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról” szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet „a
katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről” szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a,
valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.
Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.”

Az eljárás során szakkérdés tisztázására bevont hatóságok állásfoglalásainak indokolása:
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.) KE-06/NEO/00431-2/2017.
ügyiratszámú feljegyzése szakkérdés vizsgálatáról:
„Szakkérdés vizsgálatának eredménye:
Az építtető a 2800 Tatabánya, Mártírok útja 11310. helyrajzi számú ingatlanon meglévő bölcsőde épületére új
tető kerül, a pavilonok bejáratát átalakítják, babakocsi tárolók, új szélfogó és előtető kerül kialakításra,
illetve az elmaradt nyílászárók cseréje is megtörténik. A bejáratok körül új járda kerül kialakításra, illetve a
gazdasági épületrész bejáratát akadály mentesítik. A bölcsődén belül 1 db akadálymentes mellékhelyiség is
kialakításra kerül. A belső felújítások során csoportszobák padlóburkolatának cseréje, a vizesblokkok teljes
felújítása, belső festés és a radiátorok vezetékkel együtti cseréje történik.
A közegészségügyi szempontból az érintett tervezett kialakításokkal kapcsolatban az alábbi kikötéseket
tesszük:
 a használatbavételig az ivóvízvezeték nyomáspróbáját és fertőtlenítő eljárását követően akkreditált
laboratórium által bevizsgált, negatív vízvizsgálati eredménnyel kell rendelkezni.
A tervezett kialakításhoz a fent megjelölt kikötéssel járulunk hozzá.”
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A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (8000
Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.) FE/MMBO/00684-2/2017 ügyiratszámú feljegyzését az
alábbi indoklással adta ki:
„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály a KE-06/EP/234-6/2017. számú, 2017. január 30-án, az ÉTDR rendszeren keresztül érkezett
megkeresésében a Tatabánya, Mártírok útja 11310 hrsz. alatti ingatlanon Tatabánya Egyesített Bölcsődék
Székhelyintézménye bővítése és korszerűsítése építési engedélyének kiadásához kérte a műszaki biztonsági
szakkérdés vizsgálatát a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálytól.
Az ÉTDR rendszerbe feltöltött villamos műszaki leírás alapján a korszerűsítést követően a villamosenergia
igény nem növekszik. Az ÉTDR rendszerbe feltöltött dokumentumok szerint az épületben felvonó építését nem
tervezik. A fentiek alapján megállapítottam, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6.
melléklet III. táblázat 13. pontja szerinti műszaki biztonsági szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak
fent.
A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló
27/2016. (XII.30.) utasítása alapján történt.”

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály (2890 Tata
Új út 17.) KE-06/ÁÉH/00122-2/2017. ügyszámú feljegyzése szakkérdés vizsgálatáról:
„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklete III. táblázat alapján
a KE-6D/EP/234-7/2017. iktatószámon „A nemzeti és uniós jogi élelmiszer-higiéniai követelményeknek,
takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó
egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak és az állatjóléti követelményeknek való
megfelelés” tárgyában megkereste hatóságomat a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800
Tatabánya, Fő tér 6.) kérelmére indult a Tatabánya Mártírok útja 11310 hrsz. szám alatti ingatlanon
Tatabánya Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye bővítés és korszerűsítése építési engedélyezési ügyében.
A Hatóságom a rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapította, hogy Tatabányai Megyei Jogú
Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) a Tatabánya Mártírok útja 11310 helyrajzi szám alatti
ingatlanon Tatabánya Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye bővítés és korszerűsítése építési
engedélyezési kérelmének élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, a takarmányok
előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi
szabályoknak és az állatjóléti követelményeknek szempontjából akadálya nincsen.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét jelen eljárásban a Ket. 19. § (1) és 22. § (1) bekezdései, Hatóságom
hatásköre 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről 18. § (3) a) és b) pontján 20. § (1) c) pontja, illetékessége fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. § alapul.”

Az ügyféli kör megállapításánál az alábbi előírásokat vettem figyelembe:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.)15. §-ban előírtakat:
(1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek
jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.
Hatósági Főosztály
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(3) Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek körét, akik az
(1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősülnek. Az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tu lajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlannyilvántartásba bejegyezték.
(4) Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet
is, amelynek feladatkörét az ügy érinti.
(5) Meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a
civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy
valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.
(5a) A hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége vala mely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti
a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.
(6) Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogainak gyakorlását törvény ahhoz a
feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be. A nyilatko zat, illetve a kérelem tartalmi követelményeit a törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet meghatározhatja.

az Étv. 53/C. § (7) bekezdésében előírtakat:
Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az
első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

és az Eng.R. 4. §-ban előírtakat:
(1) Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek - az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamen ynyi telek, építmény, építményrész tulajdonosa.(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az építésügyi és
az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban minden esetben vizsgálni kell az ügyféli jogállását annak, akinek az
építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
(3) A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg a jogszabályokban foglaltak szerint.
(4) Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes ügyfélnek a ké relmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az
abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.
(5) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
53/C. § (7) bekezdése alkalmazása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására felhasználható
tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a szakértői véleménnyel, a helyszíni
szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással kapcsolatos észrevételt.

Fentiek alapján a tárgyi eljárásba ügyfélként a kérelmezőt, a tárgyi ingatlannal rendelkezni jogosultat, valamint a Tatabánya 11378/22 hrsz.-ú ingatlannal rendelkezni jogosultat vontam be, akiket az
eljárás megindításáról szabályszerűen értesítettem.
Az eljárás során az értesítettektől észrevétel, beadvány nem érkezett hatóságomhoz.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Az eljárás elindításának napja: 2017. január 19.
Az ügyintézési határidő: 21 nap, melyet hatóságom, figyelembe véve a hiánypótlási határidőket, és
szakhatósági eljárás idejét, betartott.
Mivel az eljárásban az érdemi döntést mai nappal meghoztam, a KE-06/EP/234-4/2017. számú függő
hatályú döntésem nem lépett hatályba, ahhoz joghatások nem kapcsolódnak.
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Határozatom a Ket. 71-74. §- án alapul.
Kérelmező az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bek. b) pontja alapján teljes
személyes illetékmentességben részesül, egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak
megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1- 4) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján adtam
meg. A fellebbezés megindokolásának kötelezettségéről az Étv. 53/C. § (12) bekezdés alapján,
elmaradásának jogkövetkezményéről a Ket. 102. § (3) bekezdés d) pontja alapján adtam
tájékoztatást.
A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény XV. melléklet III.
pont alapján állapítottam meg. A szakhatóságot megillető fellebbezési díjat a vízügyi és a vízvédelmi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. § (2)
bekezdése és a 2. melléklet 12. pontja állapítja meg.
Hatáskörömet az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
szóló 343/2006.(XII.23) Korm. rendelet 1 §- a állapítja meg.
Tatabánya, 2017. február 21.
Dr. Fodor János hivatalvezető nevében és megbízásából:
Benis Erika
osztályvezető

A KE-06/EP/234-18/2017. számú határozatomról értesül:
1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
Tájékoztatásul kapja:
3. Ambrus Balázs – meghatalmazott - ÉTDR felületen
4. Irattár
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