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Iktatószám: GY/ETDR-1/2732-18/2021.

ÉTDR azonosító: 202100026183

Iratazonosító: IR-000213106/2021

Ügyintéző: Kerekes László

Telefon: (96) 795-736

E-mail: kerekes.laszlo@gyor.gov.hu

Tárgy: Béres Gumi Kft. (2370 Dabas, Szabadság

út 1.) kérelmére indult  9141 Ikrény, Ipari Park 378.

helyrajzi  számú ingatlanon gumiszervíz  telephely

épület  építésének építési  engedélyezési  eljárása

- Hirdetményi közlés

hirdetmény

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)  az  általános

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja

azokat  az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  ügyfeleket,  civil  szervezeteket  akik  tevékenységi  körében  a

természetvédelmi érdekek képviselete szerepel, hogy az alábbi ügyben döntést hozott. 

A kifüggesztés napja: 2021. május 07.

A hirdetmény levételének napja: 2021. május 25.

Az  eljáró  hatóság  neve:  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és

Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

A döntés száma: GY/ETDR-1/2732-17/2021.

A döntés tárgya: 9141 Ikrény, Ipari Park 378. helyrajzi számú ingatlanon gumiszervíz telephely épület

építése.

A kérelmező neve: Béres Gumi Kft. (2370 Dabas, Szabadság út 1.)  

Hirdetményi úton értesül:

- ismeretlen helyen tartózkodó, Ikrény 409 hrsz.-ú ingatlannal rendelkezni jogosult, 

-a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§(1) bekezdése alapján a

környezetvédelmi  érdekek képviseletére  létrehozott,  politikai  pártnak  nem minősülő,  a hatásterületen

működő egyesület, természetvédelmi civil szervezet.

Az ügyfél,  illetve  a törvényes vagy írásban meghatalmazott  képviselője  a határozatba és az  ügyben

keletkezett  iratokba  betekinthetnek  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal Építésügyi  és

Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi  Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali

helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő           8.00 - 16.00

csütörtök     8.00 - 16.00

Az ügyiratba való betekintési igényét és időpontját előzetesen egyeztetni szíveskedjen.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
9021 Győr, Árpád út 32.- 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 795-679 - Fax: +36 (96)795-605

E-mail: epites.gyor@gyor.gov.hu - Honlap: www. kormanyhivatal.hu



Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb

a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012.

(XI.8.) Korm. rendelet  10. § (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése

alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.

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

A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható. 

A  keresetlevelet  a  Győri  Törvényszékhez  (9021  Győr,  Szent  István  út  6.,  továbbiakban:  bíróság)

címezve, a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet a Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád

út 32.) az e-kormanyablak.kh.gov.hu felületen benyújtani.

A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus

úton  köteles  benyújtani.  A  jogi  képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a  keresetlevelet  jogszabályban

meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. 

A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben

azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető. 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási perben

tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak

viseléséről a bíróság dönt. 

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt

a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

Győr, 2021. május 06.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Kerekes László

építésügyi hatósági szakügyintéző
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