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Bölcsőde energetikai fejlesztése_ fe]újítöa

HAToSAGI BlZoNYlTVANY

Tolna Megyei KormányhiVatal Szekszárdi Járási Hivatala Építésü9yi és ÖrökSé9Védetmi osztály (71oo

Szekszárd, szeni lstván tér 11-13,) mint kiemelt elsófokú épitésügyi hatóság

Dunaföldvár Város Önkormán Yzata ío2o Dunaföldvár, KoSSUrh L, u.2.]

kérelmére igazolia, hogy a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/B.sz. 132411 hrs".. alatti ingatlan alatti

Bölcsődeépülei energetikai fejlesztése és felújítása, Valamint új játéKároló épület létesítése

- a mellékelt építészeti-múszaki dokumentáció szerinti tetőfelújítás, elótetó készítése, játéktároló építése,

homlokzati és lábazati hószigetelés, nyílászáró- ás párkánycsere, födémszigetelés, belsó festés, alagsori

faljavítás, kerítés- és kapucsere, támfaljavítás, térkö\ézés, parkosítáS fiitési rendszer korszerűSítéSe-

az építésúgyi éS éP ítésfelü gyeleti hatósági eljárásokról és ellenőzésekról, Valamint aZ építésúgyi hatósági

szolgáltatáSról sz6ló 312l2012.(X,8.) Korm. rendelet 1, sz, melléklei 1.,2.,5.,20. éS 21. pontja értelmében

nem minősül építésügyi hatóégi engedélyhez kötött építési munkának.

E hatóúgi bizonyítvány Polgári jogi igényi nem dönt el, Valamint nem mentesít a külön jog=abályok
szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerz ésének kötelezettsége alól,

A haiósági bizonyítványt az építeti környezet alakítáSáról és Védelméról szóló 1997. éú LXXV|ll, tv, az

építéSügyi éS ép ítésíelügyeleti hatóSá9i eljárásokró| és ellenózésekről, Valamint aZ építésü9yi hatósá9i

szolgáltatásról szólő 31Z2012.(X1.8,) Korm. rendelei figyelembe \ételéVel, a köZigazgatási eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól sz6|ó 2004. éü cXL, törvény 29,§ (1b) pontja Szerint Sommás eljárás

keretében a 83,§ alapján adtam ki. A Kgt- 72,§ (5) bekezdéSe alaplán az indokoláSt mellóztem.
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AZ építtető aZ ilietékekről SZóló 1990, éü XCllL iörvény 5,§ (,1) b) ponija alapján ilIetékmentessé gbe n

részesÜl; aZ eljárás során egyéb eí.járási költség nem rnerült íel, így annak üse]éséről dönteni nem k3l{3tt,

HatáSkÖrÖm9t az építéSügyi éS épíiéSfelügyeleti hatóságok kijelöIéséról és működési feltételeiról sZóló _
módos Íto'it - 34312006. (X|1.23, ) Konn. rencjelet 1,§ (2) bekezdése, illetékesség emet e rende|et 1,sz.
melléklete, és a ÍÓVároSi és megyei konTá nyhiVaialok ról, \alamint a járási (fóvárosi kerúleti) hiVaialokról
szóló 66/2015. (lll,30, ) Korm, rendelet 1. sZámú melléklete áIlapítja me9.

Szekszárd, 20,16, június 2í.

Vörösné Strasser TeréZ járási hi\atal\ézetó ne\eben és megbíZásából:
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