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Nyíregyháza, Benczú

átépités építési engedé1ve:zeiS'l'tHJ~

lratazonos itó:

!R-000072773/2017

Iktatószám:

SZ-10/106/00419-7/2017

Telefon:

42/599-678

adok

kérelmezőnek

műszaki

szaki
ben

kikötések és

arra,

Műemléki

törzsszám: 11015 (M 11)

e határozathoz csatolt és hatóságom által elbírált engedélyes

mű-

leírásban foglaltaknak és erőtani számításoknak megfelelően, a rendelkező rész-

előírások

műszaki

betartásával a

munkálatokat

el\lléQe~zz;e.

Város Önkormányzata,
Kossuth tér 1.
szabadtéri
Benczúr tér 6177/1 hrsz.

Az átalakítás és
során a

itás

rácsokat eredeti beépítési helyükön kell meghagyni, felújításukat kö\/etöen oda kell

'11sszatenni. Az átjáróban

lévő lerekesztő

dobozokat nem lehet megépíteni.

értéket jelentő, központi \/ezérlő épület, melléépítésekor a meglévő faragott ter-

"'
méskő

falazat elé

ezt

követően

roncsolás nélkül eltávolítható, elválasztó anyagot kell elhelyezni, és
lehet a melléépítést

egy

rekonstrukció megvalósítása ér-

dekében.

a büfé

öncélú

feliratozású zárt dobozok kiépítése is. A lelátóra felve-

1eocsc)K feletti dobozok fellazítása, áttörté tétele is kívánatos, akár a védendő

homlokzati

\Asszahúzott indítás is indokolt lehet.

.c.naTm•c.n\I rendeltetésszerű

~a

és biztonságos használatra alkalmassá válásakor

használatbavétel előtt - használatbavételi
me::..nL.-or"><!'O\IOU

kell kérni.
egy

a 2015. december 31-ét
zőinek

időben

az épület változási vázrajzát fel kell tölteni

követően

benyújtott az épületek

szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új épület építése esetén 2020.

december 31

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban kell

valamint az építésügyi hatóság használatbavételi
FÓOSZTÁLY !ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELM 1
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 74. Telefon: (42)599
il: nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu Honlap: www .kormanyhi

kell rendelkeznie.
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a a tervezett

feltétel nélkü 1
tevékenységet.
szrevtne1eK, a terv átdolgozására tett javaslatok:

A tervtanács üdvözli a kerítés megbontásával az új tér bőwlését.
ívja a figyelm

A tervtanács

a kertészeti munkarész

a

kezelését karbantartását meg kell oldani.
A Tervtanács

új

a

közötti kontraszt

és az új

a

megtartását.

a két U alak

A tervtanács javasolja,
A Tervtanács

nyitottabb.

hogy az itt alkalmazott térburkolatok a Benczúr tér burkolatán is konzekvensen

legyen alkalmazva.

A

tervező

a

Településképi

módosított

az

tervdokumentációt 2016. december 15. napon bemutatta, melyet a főépítész em:>QE1aon

A

Nvn1r41!!!nv1h:ii'.:il'1

Járási Hivatal

Sz-10/NE0/01477-2/2017 számú szakkérdés
megadásához hozzájárul az alábbi kikötésekkel:
ill. megengedett egyidejű

-Az épületben a vendégek részére a
lően

kell a WC használati, illetve kézmosó

- Az épületben takarításhoz vízkivételi

lehetőségről

lehetőséget

létszámnak

gondoskodni.

kell biztosítani

víz vis sz asz ívás

ló szeleppel legyen eliátva.

- A természetes úton nem szellőző helyiségek szellőzését mesterséges úton kell biztosítani

terű

helyiségek).
- A tevékenység során felhasználásra

kerülő

anyagok és készítmények tekintetében a kémiai

biztonságról szóló 2000. évi ';<X:J. törvényben és végrehajtási rendeleteiben előírtakat kell betartani. A
tosítani.
- Szociális célokra ivóvíz minőségű víz biztosítása szükséges melyet, a használatbavételt
negatív vízmintával kell igazolni.
- Dohányzás tekintetében

a nemdohányzók

\iédelméről

és a dohány termékek

zásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait kell betartani.
E szakkérdés elbírálása ellen önálló fellebbezésnek
szüntető

nincs, az a határozat, illetve az

meg-

végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Katasztrófavédelmi

Katasztrófa védelmi

36510/467-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az

kiadásához az

alábbi feltételekkel járult hozzá:
1. A beépített anyagokról a használatbavételi

során teljesítmény

amelyek tartalmazzák a termék tűzvédelmi osztályát, valamint a tűzállósági
2. A nézőtér keleti és nyugati oldalán lévő

ajtók, egy mozdulattal nyitható

két szárny egyszerre nyitható legyen.
3. A nézőtér -0,60 m szintjén lé\IÖ a kiürítési útvonalon a "nyitható elem" egy

kézi erővel

könnyen nyitható legyen.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek

nincs, az csak az

határoz a-
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elleni fellebbezésben támadható meg.
mert az

és

során

válásának

nem merült fel.

számított hál rom

ha:

az

hosszabbítást és az

vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik.
A fenti határidő

előtt

a kérelmező - az

előtt

két alkalomma

egy-egy évre

""""''''""h""~'""7 ""'

telt.ételekkel:
tenem változtak meg,
vagy ha
- kivéve, ha azok tartalma
.:::.rv~of'1.cn\!

feltételeként

ítési

előírva teljesíthetők,

ha az építési tevékenységre voidőközben

megváltoztak, feltéve, ha az

vagy azt

kivételével és az elkészült

építményrész, az

záradékkal ellátott
jellemzőinek

nem közel nulla vagy annál

kedvezőbb energiaigényű

meg az építésügyi és

e!eti

valamint az építésügyi hatósági
rendelet (a továbbiakban:

19. § (4) bekezdés i) pontjában

bontási
az 50%-ot.

vonatkozó határozatában

az
három évnél rövidebb időtartamban is

ebben az esetben

kell alkalmazni.
ha arra a módosítási

módosítása esetén

részesül.

nem merült fel.
ellen e döntés közlésétől számított 15 napon beiüi a ,_,...., .._.a,......... _,
és

Oktatási és

e
3
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Járási Hivatal

za,
/-~

Hősök

és
fellebbezéssel lehet élni.

tere

fel használásával.

hivatalos

fellebbezés elektronikus úton is

Ha a fellebbező fellebbezés e

már rendelkezik az

akkor
fellebbezésében meg kell

tárolt dokumentumok

az elektronikus

mellékeli re11ern'.:>e2:ese1
hozzáférést kell biztosítania az elsö- és másodfokon

nak a fellebbezéshez csatolt

dokumentumokhoz.

/J.. fellebbezés illetéke 30.000,-

átutalási

által vezetett
A fellebbezési illeték "'""'""''""'~""

'I 0032000-01012107 számú i!letékbeszedési számiára kell

nem biztosított A fellebbezési illeték befizetését a fellebbezéssel

való
egyidejűleg

igazolni kel!.

akkor a másodfokon

a fellebbezés az eljárásba bevont
utal ni, s

illetve

mellékelni kell a feile bbezés hez. A
irányadóak.

Kossuth tér 1. szám alatti

Megyei Jogú Város

munk.á!ataira vonat-

Benczúr tér 6177/1 hrsz. hrsz.-ú
kozó építési

J.\z

megindítását

a Ket. í 5. §-a, az

(a továbbiakban:
/-\z
nélkül -

53/C.

ített
illetve az

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
határoztam meg.

4.

4. § (í) bekezdése alapján az
•rnrrci"·'""'""

minősül

az erntte1tO

mivel

ez nem az

és
nyilatkozatok beszerzése.

tartalma

az

g

kö1i,

hatásterületet

12. §-a

pontja alapján a

meg

a

eszközöltem. A

a rendelkező részben rögzítésre került a Ket. 72. § (1) bekezdés

§ (1) bekezdés

íthatn ak

a

/J.. Ket. 72.

indokolása a következőket tartalmazza:
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Kormá

Járási Hivatal

Sz-10/NE0/01477-2/2017 számú szakkérdés

atához az alábbiakkal ín-

dokolta:
Kossuth tér 1.) a Szabolcs -Szatmárr,,..,,....,,."'1"

Járási Hivatal

.-crnin·.:rn

Építésügyi és

Benczl'.ir tér 6177/1

építési enge-

iránti kérelmét
Szabolcs

Szatmár

véve a
Korm. r. 12. § (1 ), 6. melléklete

31212012. (Xl.

A

figyelemmel a kialakításra vonatkozó-akban OTEK)

szól
az alábbiakat
valamint a kézmosók kialakításánál az

meg:

§, 99. § (3) (4)

építményekhez és az (1) bekezdés szerinti területekhez az illemhasználóinak
kell

a

becsült összlétszáma alapján a következők szerint

me~aa111ar:)1tarn

b) 200-1000
30

fő női

fő

meaK~::!zcien

összlétszámhoz minden

létszám részére

1 WC-fülke,

80 fő férfi létszám részére

111&:>1rn1.:::•n

1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése ""-l4r.""''""''"

bb egy, illetve minden

3 db berendezési

(WC

után legalább egy kézmosót kell létesíteni"
bekezdését

az építményekben, építményrészekben, helyiségekben, amelyekben a tertovábbá ennek
szellőzéssel

kell ellátni.

mészetes szellőzéssel

megfelelően

kell

kell biztosítani a

helyiségekben a folyamatos

nem ter-

91. § (1) alapján, „A

szükséges az

mesterséges

intenzitású természetes szellőzés lehetőségével kell

tereket a rendeltetésüknek

légcsere nem természetes

Kivétel

elően

követelményeinek

u0'"1""1""rn

szellőzéssel

biztosított."

ártalmas, mérgező,

iii. keverékekkel

tevé-

ról szóló 2000. évi >O<V. törvény 15.§. (2) pontjában előírtakat kell fikeverék

a biztonságot, az

illet-

ne szennyezhesse, károsíthassa."
követelményekről
eiről

e, - t, ill. az ivóvíz

Korm. rendelet.

és az

szóló 253/1997. (XII.

ellenőrzés rendjéről

szóló

Korm. rendelet előírásait kell figyelembe \lenni.

201/2001.

Korm. rendelet. 53. §

A 253/1997.

építmények

e)

tetésszerü használata során biztosítani kell meqtellelö

rnonO"\\ilf'

tekintetében a nem
zásának egyes
nr.rF::>n\/-YOO<O

számára

és rendel-

és minőségű használati és ivóvizet."

termékek fogyasztásának,

szóló 1999. évi XLII. 1 "„"0 r"' előírásait kell betartani." 2. § (1) pontja
kivételével ... nem szabad

vagy

imitáló elektronikus eszközt használni."
/\ tervezett szabadtéri

hivatal
szakkérdés tekíntetében

vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány-

a kivitelezésnek népegészségügyi feladatkört

érintő

betartása esetén - ...,,,,..,,.....,"'"' nincs.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben toq11a11taK szerint döntöttem.

5
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zártam ki, e
ár ás okról és el! enőrzésekről valamint az
6. sz. melléklet

ügyi

si feladatok

COHC:HOC>Ol

Korm. rendelet 3. sz. melléklete

ren~

deikezésein

Katasztrófavédelmi

Kata: sz:tró fa vé dle 1mi
kérelméíe

védelmi

a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Katasztrófavé-·

mint első fokú tűzvéde1 mi

del mi

tervdok ume ntácíó

során

a fent említett feltételek teijesítéséveí érvényesülnek.
A fenti feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezés

állapítottam meg:

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
igazolásának részletes

275/2013.

1

építési termék az építménybe akkor építhető
a) a harmonizáit szabvány

Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése

ha termék teljesítményét

vagy európai

műszaki

termékek esetében a

értékeléssel

és tanácsi rendelet rendelkezéseinek

305/20 11/EU

b) a termékre vonatkozó harmonizált

hiá

a

vagy
és (3) bekezd és szerinti

e-

sítménynyilatkozat igazolja.
2-3. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.

(1) bekezdése alapján az épületeket

1. 5.) BM rendelet

OTSZ) 51.§

hogy tűz esetén a benntartózkodó

kell

tartózkodási helyüket képező helyiséget

a tartózkodási
menekülési útv-Dnalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe
Az OTSZ. 207. §('!)bekezdése

......... ,'""'"'''' területéről a gyors és

n szabadtéri

menekülés, menekítés érdekében
rendelkezések

kel! biztosítani.
hoztam.

valamint az ép
feladatokat ellátó
és a tűz véd elemmel

balesetbiztos ításáról szóló 259/201 .

Korm. rendelet 3. § (1) bekez
térő! szóló 43/2011.

Az önálló fellebbezés

a katasztrófavédelmi

30.) BM rendelet 1.

terül

valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

a Ket. 44. § (9) bekezdése

zártam ki.

6
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által
Banu Roland
a

5-0351) „A" Stúdió '90 Kft. 4400

műszaki

vunat k oz óa n

§

bekezdése

tartottam,

során

az

tettem: A

következő

munkákat nem kezdték el.

és re érvé nyes

ésrendezési Terv rendelkezéseivel
..,,ési Terv

összevetve

a,;:,r.::.n•"j 0

A

szak vélemények

e!őirásai

szerint

és az országos településrendezési és
szóló

rendelet

253/1997.

(a

továbbiakban:

rendelkezéseinek
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 62.

Fentiekrn tekintettel a kulturális

az

('l)

J-\

34.-38.

a Ket. 71-74.

§

bekezdése, 63. §

valamint az Elj.rend. 17. és 18. §alapján, az építési

ítési adatok a becsatolt tervdokumentáción al

A számított építményérték a dokumentáció

a számításmódot az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006.

1.

rendelet (a továbbiakban:
bekezdése értelmében a határozatot közlöm
az értesítettek körének fe!tüntetése mellett
meghatalmazottjával,

az

n-

azott kikötéseket az

, az

vonatkozó

A határozat
rend. és

részben

szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

írtam

elő.

Az
(4) A határozat rendelkező része a Ket. 72. § (1) bekezdésében ma1an;aKc1n kívül, az
tartalmazza:

7
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i) a 2015. december 31-ét

követően

az

nek

alá eső új és nem közel nulla

miniszteri rendelet

vagy annál

kedvezőbb

vonatkozó kérelem esetén azt a

a

használatára szánt

vagy

lévő

íb)

épület esetében 2020. december 31

az

nek rendeltetésszerű és

az

vagy tudomásul vételével kell rendelkeznie.

nek tanús ításárói szóló 176/2008. (VI.

bekezdése szerint a rendelet alkalmazási köre nem

a) az

50

b) az évente 4

kell lennie, valamint

használatra aH\almas áll

használatbavételi

/\z

esetében 2018. december 3'1

Korm.

rendelet 1. §

ki:
-nél kisebb hasznos

rövidebb használatra szánt lakhatás és

2 évi használatra szánt felvonulási

e) a

d) hitéleti célra használt . . . ..., .... ,"''"""·
e) a nem lakás céljára használt
hőmérséklete

energiai

a fűtési rendszer üzemideje alatt nem

kerül fűtésre és két

rövidebb ideig kerül

a

vagy az ipari területen lévő

f)

rendeltetésszerű

haszná!at időtartama alatt

vagy a fűtési

húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
A fentiek jogszabályok alapján határozatom rendelkező részében feltételt írtam elő a r1asználatbavételi
rnc,rU<::>TCH"\CM'

határidejére vonatkozóan.

volt

szóló kötelem, akkor

illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

(a továbbiakban:

5. §.

(1) bekezdés e. pontja alapján adtam.

A fellebbezési

az ügyfelek részére a Ket. 98-102.

elemm

a fellebbezési illetéket az ltv.

mellékletének XV. része Ill. pontja alapján határoztam meg.

vonatkozó rendelkezést az Étv. 53/A.§ (1) bekezdése

az

Hatáskörömet és
feltételeiről

tettem.

és müködési

és azé

Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és 1. melléklet 1. része

szóló módosított 343/2006.

"""""'"""'v. meg.

az építtetőt arra,

'1.

ítésí

az ahhoz tartozó -

Korm. rendelet (a továbbiakban:

-a

1. § (1) bekezdése

és (3) bekezdésben ,. , ,. 0·"'h"''""r"'""'"'H kivétellel:

kivitelezési tevékenység folytatására,
ába n részt vevő

az
tervező

(a továbbiakban: tervez

műszaki ellenőr

és az építtetői fedezetkezelő

8
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az

alvállalkozói

és a felmérési

kivitelezési dokumentáció tartalmi
valamint a ki\Atel ező által
bíztos íték kezelésének
és a

kivitelezési

ás-

és a kivitelezési szerLődés kötelező

Llszaki tervezési (a továbbiakban:
tartalmi és formai
vállalkozói díjjal "<A~.lv,;;;lVOULVv
"'""''~"'"" ..... n

előírásait

kivitelezési vállalkozások

minősítéséhez

kell alkalmazni!

az

3.

nem dönt el.

az
vagy

tudomásulvételt

és

- a

esetben - szén-monoxid érzékelő berendezés elhelyezése után használható.
arra, hogy műemléken az egyes,

5.

a kulturális

hatás

ítettetőt

6.

engedély nélkül végezhető

külön

meghatározott

e

kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező

biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő
működik

de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt

közre a Kbt.

értéke az építésfelügyeleti

kivitelezési
Korm. rendelet (a továbbiakban:
ítménykör esetén
lalkozói kivitelezési szerződésben

az

vonatkozó fővál-·

általános forgalmi adó nélkül számított kivitelezési ér-

meghatározásánái egybe kell számítani az azonos

az azonos

vagy

szóló

szerint számított építményérték vagy az

rendeltetésű

azonos vagy egymáshoz

vagy a rendeltetésében egymáshoz szorosan

meglévő

aértékét,

kivitelezése két éven belül megkezdődik.

8.
vagy
feltéteieiről

9.

őinek

10.

határozatom rendelkezési részében

tanúsitásáról szóló 176/2008. (VI. 30.)
tanúsítványt kell készíteni

„

az épüle-

TNM rendelet szerint.

a jogorvoslatra

í 1.

vagy
illetve
Nyíregyházi Járási
ügyfélfogadási időben. (4400 Nyíregyháza,
Hősök

tere

9
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·12. Építkezést az építtető kizáró! ag jelen

emelkedését követően és a zélradékkai

eliátott

, az engedély érvényességi

alatt

veszélyére és felelősségére folytathat.

13. Az

eUémi csak - a módosítást

érintő épületszerkezetek építésének

megkért és megkapott - különi

kivéve ha

az
az

építmény

-

tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, a~aprajzi kontúrját,

eltérés

a jogszabályi elő írásoknak

, és nem

helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési
homlokza-

helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén -- településképet
ti elemeit,
az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfeie!, és nem változ.tat1a
mény előbb felsorolt
érinti, de az építési naplóval igazoltan

de az építmény teherviselési

az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is

lőek, vagy

az eltéíés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
A felsoroltak szerinti eltérés esetén - legkésőbb a használatbavéten engedélyezésig - az
naplóhoz kell csatolni a megvalósult
ismertető

készült az eltérést ábrázoló

valamint annak

munkarészét.

2017. február 21.

Dr. Galambos Udikó
nevében

1.

2.

Tenkely Szabolcs (meghatalmazott
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 r\Jyíregyháza, Kossuth tér 1.

3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
4400 f\Jyíregyháza, Árok u. 41. (ÉTDR felületen)

4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség
4400 Nyíregyháza, Erdősor 5. (ÉTDR feületen)

5.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
6.

Irattár
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201700004992

Tárgy: Értesítés

iratazonos ító:

IR-000128826/2017

Hiv. szám:-

Iktatószám:

SZ-10/106/00419-8/2017

Meil.: -

azonosító:

1nn.i::-rnr<P emelésről

Műemléki törzsszám:

11015 (MII.)

42/599-678

eljárás és

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL Tv.
hogy a Nyíregyháza, Benczúr tér és 6177/1 hrsz-

78. § (2) bekezdése alapján

SZ~101106/00419~7/2017

számú határozat

2017. március 13.
emelkedett.

fellebbezés

átvétele 2017. 02. 23. napján történt.

Ket. 73/A. §

bekezdése értelmében „a hatóság

a)

eUene nem

b)

a

fellebbezésről

első

fokú döntése

ésa fellebbezési

határidő

lemondtak vagy a fellebbezést v1sszavonták,

e) a fellebbezésnek - ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést - nincs helye, vagy
d) a fellebbezés elbírálására

2017.

az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta."

3.

nevében

FÓOSZTÁlY ÉPÍTÉSÜGYI
ÖRÖKSÉGVÉDElM 1 OSZTÁlY
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 74. Telefon: (42)599-617 Fax: (42)506-503
E-mail: nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu Honlap: www .kormanyhivatal.hu
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Szabolcs (meghatalmazott
2.

felületen)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Hatosac::11 Főosztály Népegészségügyi Osztály

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. (ÉTDR felületen)
4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség
4400 Nyíregyháza, Erdősor 5. (ÉTDR felületen)

5.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

un 11 .....

..,,„...... ,,,.~„,0 .,.0

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

6.

Irattár

2

