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VÉGZÉS

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: Kerületi Hivatal)
hatáskörében eljárva meghozom az alábbi

VÉGZÉST
A 1138 Budapest, Úszódaru utca, Cserhalom utca területével érintett építkezési tevékenységre
vonatkozó közérdekű bejelentést
átteszem

a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályához.
A végzés a közléssel véglegessé válik, ellene önálló fellebbezésnek helye nincs.
INDOKOLÁS
A Kerületi Hivatalhoz a Jarokelo.hu internetes oldalról közérdekű bejelentés érkezett a 1138 Budapest,
Úszódaru utca Cserhalom utca területével érintett építési tevékenységgel kapcsolatban.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.
(XII.23.) Kormányrendelet 3.§ rendelkezés alapján a Kormány a sajátos építményfajták körébe tartozó és
az OAH r.-ben foglalt építmények kivételével az építésügyi hatósági feladatokra a fővárosi és megyei
kormányhivatalt (a továbbiakban építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki, ezért az ügy áttételéről döntöttem.
A fentiekre tekintettel az iratanyagot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény
(a továbbiakban Ákr.) 17.§-a alapján átteszem Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályához (1051
Budapest, Sas u.19).

Az Ákr.17.§-a alapján : „ a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában
hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben
illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az
eljárást megszünteti”.
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A végzés ellen jogorvoslat lehetőségét az Ákr.112.§-a és a 116.§ (1) bekezdése zárja ki
Egyéb alkalmazott szabályok:
Az Ákr.80.§ (1) bekezdése, 85.§(2) bekezdése.
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