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HATósÁGl B|ZoNYíTVÁNY

Tolna l\i]egyei KormányhiVatal szekszárdi Járási HiVatal mint kiemelt elsófokú építésü9yi hatóság
Dunaföldvár Város Önkormányzaá (7020 Dunaföldvár, Kossuth u,2,) kérelmére igazolja, hogy a

Dunaföldvár, Vak Bottyán téí 423114 hrsz. alatt új piaci épület épitése, közösségi tér kialakitása
az építésügyi és ép ítésíelü 9y eleti hatósá9i eljárásokróI és ellenórzésekról, Valamint az épitéSügyi hatósági
sZolgá|iatáS!,ól szó|ó 31212.012 (x|.8,) Korm rendP|et (toVábbiakban 312,Korm r,) 1 Sz mel éklet éftelmé|]en

épitésügyi hatósagi engedélyhez kötött épitési munkának minósül.

E hatósá9i bizonyitVány polgári .io9i igényt nen' dönt el Valamint nem mentesít a külón jogszabályok Szerint

Szükséges máS hatóSági en9edélyek -egszerzesének ,(ölelezettsége alól, Epitesi tevékenységet VégeZni

csak az épített környezet alakításáró| és védelméról SZóló 1997. éü LXXVIll, törvényben foglaltak

(továbbiakban: ÉtV), \alamint az egyéb jogszabályok elóiráSainak megfelelóen Szabad,

A hatóSági bizonyítVányt az Étv., a 312, Korm. r. i9yelembe VételéVel, a közigazgatáSi eljárás és

szolgáliatáS általános szabályairól szóló 2004, éVi cXL. törvény (toVábbiakban: Ket,) 29.§ (]b) pontja szerint

sommás eljárás keretében a 83.§ alapján adtam ki. A Ket, 72.§ (5) bekezdése alapján az indokolást

mellőziem,

Az építietó az illetékekról szóló 1990, éü Xclll, törvény 5,§ (1) b) pontja alapján illetékmentességbe n

részesül; az eljárás során egyéb eljáráSi költség nem merült fel. igy annak Viseléséról dönteni nem kellett,

Hatáskörömet az építésügyi és építéSfelügy eleti haióságok ki]elöléséról éS működési feltételeiról szóló -
módosított - 343/2 006, (Xl1.23. ) Korm. rendelet 1,§ (2) bekezdé§e. illetékességemet e rendelet 1,SZ.

meIléklete, és a fóVárosi éS megyei kormá ny hiVatalok ról, \álamint a járási (főVárosi kerúleii) hiVatalokról

szóló 66/2015,(ll1,30.) Korm, rendelet 1. számú melleklete állapítja meg,

szekszárd, 2017, sze ptem be r 25.

Dr. Ugodi Andrea járási hi\atal\€zeió nevében éS megbizásából:
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