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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 Angyal Balázsné ügyfél 

jogutódjával, – tekintettel arra, hogy jogutódja nem ismert, hogy a  Gyula, Kölcsey  utca 112. 

szám alatti 4302/2 hrsz-ú ingatlanra melléképületekre vonatkozó építési engedély hatályának 

meghosszabbítására vonatkozó eljárásban függő hatályú döntést hozott a 2017. szeptember 7.  
napján kelt, III. 527-3/2017. számú határozattal.  
 

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

- eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Címzetes Főjegyzője 
- az ügy száma: III. 527/2016. 

- az ügy tárgya: építési engedély hatályának meghosszabbítása 

- a kérelmező ügyfél neve/megnevezése: Tóth Mihály és Tóthné Müllek Ágnes  

- érintett ügyfél neve: nem ismert  

(néhai Angyal Balázsné született Szabó Emma jogutódja)  

- érintett ügyfél utolsó ismert lakcíme: nem ismert  

(néhai Angyal Balázsné született Szabó Emma utolsó lakcíme: 5742 Elek, Béke utca 4.)  

- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. szeptember 11.  

- a kifüggesztés időtartama: 15 nap 

- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2017. szeptember 26. 
 

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 fellebbezéssel lehet élni, melyet a Békés Megyei 
Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.) címezve hatóságomnál, az integrált 

ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási pontnál lehet benyújtani. A fellebbezés 
benyújtására nyitva álló 15 napos jogorvoslati határidő 2017. október 31. napját (a kérelem 
beérkezését követő két hónap utolsó napját) követő napon kezdődik, ha hatóságom 2017. október 

31. napjáig az ügy érdemében nem dönt és az eljárást nem szüntette meg, vagy jelen határozatom 
közlését követő napon. 
 

Gyula, 2017. szeptember 7.  
 

Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző  
nevében és megbízásából: 

Kiss Sándor 
építéshatósági ügyintéző 
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Kapja: 
1. Elek Város Jegyzője, 5742 Elek, Gyulai út 2. (a hirdetmény közzététele és levéltelét követően a 

visszaigazolás megküldése érdekében)  

2. Intézmény-működtetési Csoport, helyben 
exp.: 

 Informatika, helyben (e-mailben) 

3. Irattár 
exp.: 
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