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 H A T Á R O Z A T 

 

Kismaros Község Önkormányzata  (2623 Kismaros, Kossuth L. út 22., képviseli Neubauer Rudolf 
polgármester) építtet ő kérelmére, az ÉTDR-ben Lovász György meghatalmazott által rögzített, 
hatóságomhoz 2019. 04. 09-én érkezett a - Kismaros Község Önkormányzata tulajdonában  álló - 
Kismaros, Liget u. 33., 1922  hrsz. alatti ingatlanon – Wiesner György építészmérnök É/1 0527 (2000 
Szentendre, Vasvári Pál u. 49.) által készített kérelemhez csatolt tervdokumentáció alapján   

új  bölcs őde  épület   építésére az építési engedélyt  az I.- XV. pontban meghatározott feltételekkel     

megadom   

 
Földszint: 
 
szélfogó, 3 gyermekszoba, melegítőkonyha, 2 fürösztő - biliző,  gépészet, babakocsi tároló, gyerek 
átadó, közlekedő, mozgássérült wc, játékraktároló, matracraktár, lépcső: 358.33 m² 
 
Emelet: 
 
fogyóeszköz és játéktároló, közlekedő, mosoda, nevelői iroda, öltöző, teakonyha, vezetői és gazd. iroda, 
wc, zuhanyzó:  134,13 m² 
 
összesen: 492,46 m 2  

 

 

Az építési engedélyezési eljárásban közrem űködő szakhatóság szakhatsági állásfoglalása és a 
felmerült szakkérdésekben közrem űködő hatóságok szakvéleményei a következ ők:   

 
I./  A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal N épegészségügyi Osztály  a 2019. április 29-
én kelt, PE-17/NEO/01373-2/2019. számú szakkérdésben a dott állásfoglalásában az építési 
engedély kiadásához az alábbiak szerint járult hozz á: 
 

Szakkérdésben adott állásfoglalás rendelkezései : 
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„Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth L. u. 22.) mint ügyfél ügyében a 2623 
Kismaros, Liget u. 33. 1922 hrsz.  alatti ingatlanon 3 csoportos bölcsőde építése tárgyában az építési 
engedély kiadásához     
 

közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel  hozzájárulok: 
 

- A majdani használatbavételi engedélyhez a belső ivóvíz vezeték hálózatról levett negatív 
bakteriológiai ivóvíz vizsgálati eredménnyel kell rendelkezni. 

- A gyermekek által használt vizes berendezések melegvíz-ellátását központilag kevert vízzel kell 
megoldani. 

- Takarítás céljából szintenként vízvételi és kiöntési lehetőséget (falikút) kell biztosítani. 
- A takarításra használt eszközök, tisztítószerek tárolására raktárhelyiséget szükséges kialakítani.  
- Kerti játéktároló helyiség kialakítása szükséges, vízvételi lehetőséggel. 
- A gyermek fürdőszobákban a felnőtt kézmosót egykarú, keverő csapteleppel kell ellátni.” 

 
 
II./  A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Kö zlekedési és Fogyasztóvédelmi F őosztály 
Útügyi Osztály a 2019. április 25-én kelt, UT/1034- 2/2019. számú szakvéleménye a következ ő:  
 
 
„ Kismaros Liget u. 33. 1922 hrsz-ú ingatlanon bölcsőde építési engedélyezési eljárásához útügyi 
szempontból az alábbi  

szakvéleményt adom.  
 

Tárgyi építési engedély kiadása az útügyi szempontokat az alábbiak figyelembe vételével nem sérti.  
 
 

1. A Kismaros Község Önkormányzata 2019. április 08. napján kelt, KIM/1604/2019 számon 
közútkezelői hozzájárulását megadta, amelyben foglaltak betartását – az 1988. évi I. törvény 
42/A. § (1) bekezdése alapján – az Építtető részére kötelezően előírom.  

2. A kialakítandó parkolóhelyek számának meghatározása során – eltérő helyi önkormányzati 
rendelet hiányában – a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 42. §-ban foglaltakat kell 
figyelembe venni. A parkolóhelyek és az azok használatához szükséges kiszolgáló (út)terület 
méreteinek meghatározásánál „A parkolási létesítmények geometriai tervezése” e-UT 03.02.31 
(ÚT 2-1.210:2005) számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak betartását kötelezően előírom.  

3. A tervezett közforgalom elől elzárt belső utakat és parkolókat egyértelmű jelzésekkel (kapu, 
sorompó, „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla alatta a kivétel jellegére utaló kiegészítő 
táblával stb.) el kell különíteni a közúthálózattól. A parkolók rendeltetésszerű használatát és 
megközelíthetőségét a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan biztosítani kell. Felhívom a 
figyelmet, hogy a 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdés értelmében, a közlekedési 
hatósági engedély mellőzése a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb engedélyek beszerzésének 
szükségességét nem érinti és nem mentesít a munkavégzés szabályszerűségért való felelősség 
alól.  

4. A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 47.§ (8)-(10) bekezdése alapján, a kialakítandó 
parkolóhelyek területére hulló csapadékvíz nem veszélyeztetheti a szomszédos ingatlanokat, a 
közút vízelvezető-rendszerébe pedig csak az érintett közútkezelő előzetes hozzájárulása alapján 
vezethető.  
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5. A Kkt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kivitelezési munka során a közút  
területét igénybe venni, illetve a közúton forgalomkorlátozással járó tevékenységet végezni, csak 
az érintett közútkezelő előzetes hozzájárulásának birtokában szabad.  

6. Az útkezelők hozzájárulásukat kártérítési kötelezettség keletkezése nélkül bármikor 
módosíthatják és visszavonhatják, amennyiben azt jogszabály változása, vagy 
közlekedésbiztonsági érdekek indokolják.  

 
7. Az épület használatba vételéhez kiadandó szakvéleményem alapvető feltétele, hogy a terven 

szereplő illetve előírt közlekedési létesítmények kiépüljenek, azok a rendeltetésszerű 
használatra alkalmasak legyenek továbbá elégítsék ki a forgalombiztonsági követelményeket. „ 
 

 
III./ Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Kata sztrófavédelmi Kirendeltség a 2019. 
május 3-án kelt, 36310/1116-1/2019  számú szakhatósági állásfoglalása a következ ő:  
 
 
„Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth u. 22.) kérelmére indult 2623 Kismaros, 
Liget u. 33., 1922. hrsz. alatti ingatlanon tervezett bölcsőde épület építési engedélyezési eljárásban az 
építési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi  
 

feltételekkel járulok hozzá: 
 

1. A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetők be, amelyek 
külön jogszabályban meghatározott megfelelőség igazolással, Eurocode tűzállósági méretezési 
igazolással rendelkeznek. A kivitelezés során alkalmazott tűzvédelmi megfelelőséget igazoló és az 
Eurocode tűzállósági méretezést igazoló iratokat legkésőbb a használatbavételi engedély iránti 
kérelemmel egy időben be kell nyújtani az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság részére.  

2. A tervezett építmény villamos berendezéseit úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről 
lekapcsolható legyen.  

3. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét a tervezett építmény főbejáratánál jelezni kell.  

4. A tervezett építmény oltóvíz ellátásának érdekében 1200 l/perc oltóvíz intenzitást kell biztosítani 90 
percen keresztül.  

5. A tervezett építményben az építményszintek között csoportosan átvezetett villamos és gépészeti 
vezetékrendszereket villamos és gépészeti aknában kell vezetni. A villamos és gépészeti aknák 
vezetékrendszerek rögzítésére szolgáló falát falazóelemekből vagy legalább 12 cm vastag 
vasbetonból kell kialakítani. Az építményszintek között átvezetett villamos és gépészeti aknát úgy kell 
kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz ne terjedhessen át az egymás feletti építményszintek között az 
emeletközi födémre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartama alatt, kivéve a gépészeti 
vezetéken belüli terjedést.  

 
6. A tervezett építmény tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségében és a tűzoltó egységek részére a 

helyiség megközelítésére használt útvonalon biztonsági világítást kell létesíteni.  

7. A tervezett építmény elektromos kapcsoló helyiségét a szomszédos helyiség(ek)től tűzgátló 
építményszerkezetekkel kell elválasztani. A helyiséget határoló tűzgátló falszerkezet tűzállósági 
teljesítménye legalább A2 EI 30, ajtaja D EI2 30-C legyen.  
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8. A tervezett építmény gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiségének 
(gyerekszoba) falburkolata legalább B-s1, mennyezetburkolata legalább B-s1, d0, padlóburkolata 
legalább Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú legyen. „ 

 
 
IV. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2019. 05. 1 5-én érkezett, 35100/7479-1/2019 ált. 
számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat írta elő 

„Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth L. út 22.) építtető részére Kismaros, Liget 
utca 33. (1922 hrsz.) alatti ingatlanon bölcsőde építési engedélyezéséhez 

vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötés ekkel hozzájárulok: 
 
 

1.  A tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. 
2. A tevékenység során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön. 

3. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy 
a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 
állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 
határértékeket meghaladó minőségromlást. 

4. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során olyan viszonyokra derül fény, melyek az előzetes 
vizsgálatokból nem voltak előre láthatók, abban az esetben a tényleges viszonyok 
meghatározására ismételt vizsgálatok végrehajtása szükséges. 

5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a vízügyi hatóságra be kell jelenteni. 
6. A munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a felszín alatti vizeket nem 

károsítják. A tereprendezés során csak bizonyítottan szennyeződésmentes, a 
fedőképződménnyel megegyező szemcseméretű föld használható, építési törmelék használata 
tilos. 

7. A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a környezetszennyezés 
elkerülése érdekében – gondoskodni kell. Az építési, felvonulási területen a munkagépek 
javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos. 

8. A terülten csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz szikkasztható. 
9. A használatbavételi engedély kérelemhez csatolni kell a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett 

jegyzőkönyvet, valamint a közmű üzemeltetők nyilatkozatát a kivitelezés elfogadásáról.” 
 
 
Kismaros Község Polgármestere a 2268/2018 számú településképi véleményében az alábbi 
állásfoglalást nyújtja:  
 
„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
kormányrendelet (továbbiakban: Tr.kódex), valamint Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a Kismaros község településképi védelméről szóló 6/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Ör.) alapján Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth u. 22.) építtető, 
mint kérelmező által megküldött, 2623 Kismaros, Liget utca 33., 1922 hrsz-ú ingatlanon bölcsőde építése 
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vonatkozó, Wiesner György (névjegyzéki szám: É130527), Szalay Dávid (É131505) tervezők által 
készített településképi véleményezési dokumentáció szerint a tervezett építési tevékenység 
engedélyezését javasolom.”  
 
 
Az építési engedély további feltételei:  

   
V./   Az építési engedély a véglegessé 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 építési 
engedély hatályát az építtető kérelmére az építésügyi hatóság az az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 312/2012. Korm. rendelet) 52. 
§-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén hosszabbítja meg. 

 
VI./ Az építési engedély hatályát az építtető kérelmére a 312/2012. Korm. rendelet 52. §-ban 

meghatározott feltételek teljesülése esetén, annak lejárta előtt benyújtott kérelemre legfeljebb két 
alkalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg, ha az engedélyezett építési tevékenységre 
vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok nem változtak meg,  vagy 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.          

 
VII./ Az építési engedélyezési eljárás során hozott végleges döntés a hozzátartozó, engedélyezési 

záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 
 
VIII./ Az engedélyt az építtető jogutódja csak akkor használhatja fel, ha a jogutódlást az első fokú 

építésügyi hatóságnak előzetesen bejelentette és e tényről az első fokú építésügyi hatóság 
rendelkezett. 

 
IX./ Közterületen csak az önkormányzat (jegyző) engedélyével lehet építési anyagot tárolni, az építési 

hulladékot el kell szállítani az erre kijelölt helyre az építmény használatbavételéig. 
 

X./ A használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig, az épület rendeltetésszerű     
használatához szükséges legalább 6 db gépjármű elhelyezési lehetőségét - a helyszínrajz szerint, 
tárgyi önkormányza tulajdonú ingatlanon - ki kell alakítani, melyből legalább egyet a mozgásukban 
korlátozottak  részére kell biztosítani. Elhelyezendő továbbá 3 db kerékpártároló. 

 
XI./ Az engedélyezési terv részét képező statikai műszaki leírás és tartószerkezeti számítás      

iránymutatásait követni kell. 
 
XII./ Az építtetőnek az építési munkák befejezését követően hatóságunktól használatbavételi engedélyt 

kell kérnie. 
 
XIII./ Építménybe építési terméket csak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 41.§ szerint, az építményekre vonatkozó alapvető 
követelmények teljesülése mellett szabad beépíteni. Az építési termékek beépítését és teljesítmény 
igazolását az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek 
megfelelően kell elvégezni. 
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XIV./ Az OTÉK 54/A.§ (1) pont szerint a tervezési programban meghatározottak szerint az 
akadálymentes használatot biztosítani kell. Az akadálymentes használathoz olyan jelző-információs 
rendszert kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerű használó fogyatékos személyt segíti az építmény, 
építményrész használatában. 

 
XV./ Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új 

és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó kérelem esetén  a 
hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület esetében 2018. december 31-ig, egyéb 
épület esetében 2020. december 31-ig az épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmas állapotban kell lennie, valamint az építésügyi hatóság használatbavételi engedélyével vagy 
tudomásul vételével kell rendelkeznie. 
Ezt követő használatbavétel esetén az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
miniszteri rendelet szerinti közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kell megvalósulnia. 

 
A határozat ellen a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályának címzett, 
hatóságomnál benyújtandó önálló fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a PMKH Váci Járási Hivatal 
Építésügyi Osztályához  (2600 Vác, dr. Csányi László körút 45.), az integrált ügyfélszolgálaton vagy az 
Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani, vagy 
ajánlott küldeményként postára adni.  

Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus 
tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok 
közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, valamint hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon 
eljáró hatóságnak a megjelölt dokumentumokhoz. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 
indokolni kell, abban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek 
nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a fellebbezéshez 30.000,- Ft illetéket kell leróni. 
 
 

 
      I N D O K O L Á S 
 

 
Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth L. út 22., képviseli Neubauer Rudolf 
polgármester)  építtető kérelmére Lovász György meghatalmazott által az ÉTDR-ben rögzítetten építési 
engedély iránti kérelmet nyújtott be a Kismaros, Liget u. 33., 1922  hrsz. alatti ingatlanon a meglévő 
lakóépület bontására és új bölcsőde építési engedélyezése ügyében a Vác Város Önkormányzat 
Jegyzőjéhez. 

Tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlan tulajdonosa Kismaros Község Önkormányzata, a jegyző a 2019. 
április 9-én kelt, 7/399-3/2019. számú végzéssel, a kérelmet és mellékleteit áttette a PMKH Váci Járási 
Hivatal Építésügyi Osztályához.  

Wiesner György felelős építész tervező (2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 49..) által készített, 2019. 
áprilisi keltezésű tervdokumentáció és műszaki leírás szerint tervezett építési tevékenység az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján építési engedélyhez 
kötött. 
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A lakóépület bontása a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45.§ (1) bekezdés értelmében engedély nélkül 
végezhető, így arról nem rendelkezem.  

A 312/2012. Korm. rendelet 10.§ (3) bekezdése szerint az építési engedélyezési eljárás megindulásáról 
a 2019. április 18-án kelt, PE-17/EP/628-5/2019 számú függő hatályú határozatban értesítettem az 
építtetőt, valamint az eljárásba bevonásra kerülő, az eljárás megindulásánál ismert ügyfeleket.   

A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján közreműködő szakhatóságok 
szakhatósági állásfoglalásai és a felmerült szakkérdésben közreműködő hatóságok szakvéleményei és 
indokolása:  
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Né pegészségügyi Osztály  2019. április 29-én         
kelt, PE-17/NEO/01373-2/2019. számú, szakkérdésben adott állásfoglalásának indoklása a következő: 

„2019. április 23-án PMKH Váci Járási Hivatala Építésügyi Osztálya a fent megjelölt építési engedély 
kiadása tárgyában ÉTDR rendszeren keresztül megkereste Osztályomat, hogy adjon szakkérdésben 
állásfoglalást.  
 
A Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth L. u. 22.) építtetőnek a 2623 Kismaros, 
Liget u. 33. 1922 hrsz. alatti ingatlanon 3 csoportos bölcs őde építésére vonatkozó építési 
engedélyezési tervdokumentáció megfelel az alábbi jogszabályokban foglalt követelményeknek:  
 
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ,  

- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 
rendelet ,  

- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény ,  

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet ,  

- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény.  
 
Az MSZE 24210-1 (Nevelési intézmények tervezési előírásai, 1. rész: Bölcsődék) szabványban 
foglaltakat, mint mértékadó megoldást vettem figyelembe.” 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Köz lekedési és Fogyasztóvédelmi F őosztály 
Útügyi Osztály, 2019. április 25-én kelt PE-06/ÚT/1034-2/2019. számú  szakvéleményének indoklása: 

„A tárgyi létesítmény építése jelen feltételek betartása esetén közúti érdeket nem sért.  
 
Szakvéleményemet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján adtam meg.  
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 
Osztály (1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.) útügyi közlekedési hatósági hatáskörét és Pest megye 
területére kiterjedő illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet illetve a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. 
rendelet állapítja meg.” 
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 A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Kat asztrófavédelmi Kirendeltség  2019.      
május 21-én kelt, 36310/688-1/2019.ált.  számú szakhatósági állásfoglalásának indokolási része a 
következő:  

„Az ÉTDR rendszerre feltöltött engedélyezési dokumentációt tűzvédelmi szempontból megvizsgáltuk és 
a fent leírt feltételek megtartásával hozzájárultunk az építési engedély kiadásához.  
 
Az előírt feltételek az alábbiakon alapulnak:  
 
1. A rendeltetésszerű és tűzvédelmi szempontból biztonságos használatra való alkalmasság 
megállapítása, továbbá a tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében szükséges az okmányok 
bemutatása a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 13. § (1) bekezdése illetve az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet (továbbiakban: OTSZ) 13. § (4) bekezdése továbbá az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 41. § és az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § alapján szükséges.  

2. Az OTSZ 135.§ (1) bekezdése alapján szükséges.  

3. Az OTSZ 148.§ (4) bekezdése alapján szükséges.  

4. Az OTSZ 71. § bekezdése alapján szükséges.  

5. Az OTSZ 27. § (4) bekezdés a) pontja, valamint az (5), (6) bekezdés alapján szükséges.  

6. Az OTSZ 146. § (1) bekezdése f) pontja alapján szükséges.  

7. Az OTSZ 33. § (7) bekezdése f) pontja alapján szükséges.  

8. Az OTSZ 38. § (4) bekezdés c) pontja alapján szükséges.  
 
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.  
 
A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. 
melléklet 4. főpont 16. pontja alapján biztosított hatáskörömben eljárva adtam ki. Területi 
illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM 
rendelet 1. §-a határozza meg.” 
 
 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2019. 05. 1 5-én érkezett, 35100/7479-1/2019 számú 
szakhatósági állásfoglalásának indokolása a követke ző: 
 
„ A létesítmény vízellátása és szennyvízelvezetése közüzemi hálózattal megoldott, a csapadékvizet a 
meglévő szikkasztóműtárgyban elszikkasztják. 

 
Vízbázisvédelmi szempontból megállapításra került, hogy tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.  
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A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú 
melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép 
alapján: fokozottan érzékeny . 

 
Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú 
melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret , valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a 
vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 
szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot  nem érint .” 
 
 
Kismaros Község Önkormányzat Polgármestere  a 2018.  október 1-én kelt településképi 
véleményének indokolása a következ ő:  

„A településképi véleményezési eljárás keretében tárgyi kérelem településképi véleményezési 
dokumentációját áttekintettem az Ör-ben meghatározott szempontokat vizsgálva megállapítottam, hogy 
az építési tevékenység megfelel a helyi jellegnek, összhangban van az épített és természeti örökséggel, 
illetve figyelembe veszi az átalakuló épített környezetet.  Az oldalhatáron álló beépítés figyelembe veszi 
a saroktelekre vonatkozó speciális előírásokat (építési hely: délnyugati és észak-északnyugati 3 m 
széles előkertek, 3 m széles délkeleti oldalkert, északkeleti oldalhatár). Az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értemében a településképi véleményt az építésügyi hatóság 
a döntése meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében – különös tekintettel az építészeti 
minőségre, a helyi építészeti örökségre, az építészeti értékvédelemre, valamint a településképre és a 
környezethez való illeszkedésre – az építésügyi hatósági engedélykérelem benyújtásakor rendelkezésre 
álló és jogszabályon alapuló bizonyítékként veszi figyelembe. Felhívom a figyelmét arra, hogy a Tr. 
kódex 26/A.§ (8) bekezdése alapján a településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az 
csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.” 
  

A tényállás tisztázása során a benyújtott tervdokumentációt és mellékleteit átvizsgálva, valamint az 
ingatlanon 2019. május 09-én megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapításra került, 
hogy a tervezett építési munkákra vonatkozó építési tevékenység megfelel az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 18-19. §-ában és 31.§ (1)-(5) 
bekezdésében előírt követelményeknek, az általános érvényű szakmai és a jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek, valamint, hogy az ingatlanon építési, bontási tevékenységet nem 
végeznek, a tárgyi ingatlan rendezettnek minősül. 
Megállapítottam továbbá, hogy az építésügyi hatósági engedély kérelem jogszabályban előírt mellékletei 
a hiánypótlás teljesítése után rendelkezésre állnak és tartalmuk megfelel a 312/2012. Korm. rendelet 
előírásainak. 

Az épület építése, rendeltetése, használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, 
amely a terület rendeltetésének megfelelő és jogszabályban meghatározott mértéket meghaladná, az 
állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné.  

A rendelkező részben megnevezett tervező a MÉK és az MMK névjegyzéke szerint jogosult a 
kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre.  

Az építéssel érintett ingatlan a jelenleg hatályos, Kismaros Község Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 2/204. (I.22.) számú ök. rendelete (HÉSZ) szerint Lke-4 jelű, „Kertvárosias 
lakóterület” építési övezetben helyezkedik el.  
A beépítés jellemző módja: szabadon álló,  
a megengedett legnagyobb beépítettség: 30%, tervezett: 30%, 
a megengedett építménymagasság: 4,50 m, tervezett: 4,05 m,  
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a minimálisan előírt zöldfelület: 50%, tervezett: 57%. 
A tervezett építmény elhelyezése az övezeti előírásoknak megfelel.  

A fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelmezett tevékenység megfelel a jogszabályokban 
meghatározott szakszerűségi követelményeknek, ezért a tervezett új bölcsődére a rendelkező részben előírt 
kikötésekkel az építési engedélyt megadtam. 
A döntés az Étv. 36.§-án, valamint a 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 18.§-ában foglaltakon alapul. 

A XV./ pontban lévő feltétel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 19.§ (4) bekezdés 
ia) pontján alapul.  

A hatóság a határozat meghozatalánál a fentieken túl, a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 17-22.§-ban 
foglaltakat, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendeletet (OTÉK), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet, az építési és 
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.)  BM-KvVM rendeletet, 
továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ), valamint 
a Kismaros Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004.(I.22.) számú ök. rendeletet, az előzetes 
szakhatósági állásfoglalásokban és a felmerült szakkérdésekben adott szakvéleményekben foglaltakat 
vette figyelembe. 

A határozattal szembeni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116 § (2) bekezdés biztosítja. 

A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. tv. XV. melléklete szabályozza. 

A fellebbezés indoklási kötelezettségét és annak tartalmára vonatkozókat az Ákr. 118.§ (2) bekezdése 
és az Étv. 53/C. §. (12) bekezdése alapján írtam elő. 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 
viseléséről nem rendelkeztem. Építtető mentesült az eljárási illeték megfizetése alól. 

Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr 43. § 
(4) bekezdésben foglaltak alapján a PE-17/EP/628-5/2019. számú függő hatályú határozatban 
foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások. 

Építésügyi hatóságom hatásköre az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen 
rendelet 1. számú mellékletének I. rész 13.5. pontján alapul. 
 

FIGYELMEZTETÉS, TÁJÉKOZTATÁS 

 
Az építtető csak a végleges építési engedély és az ahhoz tartozó – engedélyezési záradékkal ellátott – 
építészeti-műszaki dokumentáció birtokában és annak megfelelően készített, jogszabályban 
meghatározott részletezettségű kivitelezési dokumentáció alapján, az engedély hatályának időtartama 
alatt, saját felelősségére és veszélyére végezhet építési tevékenységet.  

Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkával  kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt el 
és nem mentesíti az építtet őt az építési tevékenység megkezdéséhez az egyéb jog szabályokban 
előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok m egszerzésének kötelezettsége alól.  

Az építtetőnek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor a 
használatbavételi engedélyt meg kell kérnie az első fokú építésügyi hatóságnál. 

Felhívom az építtet ő figyelmét, hogy az épület csak használatbavételi e ngedély kiadását követ ően 
használható. 
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Tájékoztatom az építtetőt, hogy a 191/2009. Korm. rendelet 24/B. § (1) bekezdése szerint az Országos 
Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont (LLTK) helyezi 
készenlétbe az építtet ő kezdeményezésére az elektronikus építési naplót  és ahhoz az építtető 
számára hozzáférést biztosít. Az építtető az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését 
elektronikusan az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az 
üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint. 

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektr onikus építési f őnapló megnyitásával 
és az előírt adatok felvitelével teljesül. 

Az építési napló mellékleteként az ingatlan tulajdo nosának kivitelezésre vonatkozó hozzájárulását 
csatolni kell. 

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 
alapján számított építményérték 68.944.200.- Ft, melynek értelmében tájékoztatom az építtetőt, hogy az 
építőipari kivitelezési tevékenység végzése nem tartozik az  építtet ői fedezetkezelés hatálya alá.  

A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott 
tervdokumentációnak, valamint a 191/2009. Korm. rendeletben meghatározott tartalmú és 
részletezettségű  kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állniuk 
papír alapon is. 

A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a végleges építésügyi hatósági engedélyben és a 
hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban 
foglaltaktól kivéve, ha maga az eltérés megfelel a 312/2012. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak.  

Az e-főnaplóba és e-alnaplóba az építési napló vezetésére kötelezett a napi bejegyzést, valamint a 
kivitelezés egyéb dokumentumait közvetlenül az e-építési naplóba vagy az általános nyomtatványkitöltő 
alkalmazás futtatására alkalmas számítástechnikai eszköz igénybevételével köteles rögzíteni. A 
naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a helyi számítástechnikai eszközzel rögzített 
napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási kötelezettség 
napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek. 

Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerültek még az e-építési 
napló internetes alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen elérhetővé kell tenni azok számára, akik abba 
bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek. 

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a 191/2009. Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdésében foglalt 
esetben.  

Felhívom az építtető figyelmét, hogy az építési tevékenység befejezését követően, a használatbavételi 
engedély kézhezvételét követő 30 napon belül – a 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rendeletben 
meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési 
tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, 
melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.  

Tájékoztatom, hogy az engedély érvényességi idejének lejárta előtt előterjesztett kérelemre az 
építésügyi hatóság az építési engedély hatályát annak lejárta előtt legfeljebb két alkalommal, egy-egy 
évvel hosszabbíthatja meg, ha az engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó, az engedély 
megadásakor hatályos jogszabályok nem változtak meg, vagy 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.  

Felhívom továbbá az építtető figyelmét, hogy a végleges építési engedélytől és a hozzá tartozó 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során 
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eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, 
kivéve ha az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység, vagy az 
eltérés megfelel a jogszabályban foglaltak kivételeknek.  

Az engedélytől eltérő építési munka végzése a szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeit 
vonja maga után.  

Tájékoztatom, hogy a jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát dokumentáló 
építészeti-műszaki dokumentációba a PMKH Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztályánál ügyfélfogadási 
időben, előzetes egyeztetés után (hétfő: 1400 – 1800 óra; szerda: 800 – 1200 és 1300 – 1600 óra; péntek: 800 
– 1200  óra) betekinthet.  

 

 

Vác, 2019. május 15. 

 

  
dr. Maruszki Gábor járási hivatalvezet ő 

nevében és megbízásából: 
A kiadmány hiteléül: 
 

Sonnevend Ákos sk. 
       osztályvezető 

  
  
  
  

 

 

A PE-17/EP/628-16/2019. számú döntésről értesül: 

 

1. Lovász György meghatalmazott útján Kismaros Község Önkormányzata ÉTDR felületen 
keresztül 

2. Stedra Jánosné szomszéd 2623 Kismaros, Liget u. 32. posta 
3. Stedra János szomszéd 2623 Kismaros, Szokolyai út 77. posta 
4. Stedra Zsolt szomszéd 2623 Kismaros, Arany J. u. 3. posta 
5. Stedra Sándor szomszéd 2623 Kismaros, Liget u. 32. posta 
6. Rixer Ottóné szomszéd 2623 Kismaros, Liliom u. 46. posta 
7. Bócz János szomszéd 2623 Kismaros, Liliom u. 46. posta 
8. Bócz Jánosné szomszéd 2623 Kismaros, Liliom u. 46. posta 
9. PMKH Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály     –  ÉTDR 
10. PMKH Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály  - ÉTDR 
11. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség           - ÉTDR  
12. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság     - ÉTDR 
13. Irattár 
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