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HIRDETMÉNY 

 
Értesítem a külföldi tartózkodási helyű Lóránd Szonját, Lorand Susan H.-t és Lóránd Ernőnét, mint 
a Szigetvár, Széchenyi u. 54. sz., 1286. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosait, hogy a tulajdonukkal 
szomszédos 7900 Szigetvár, belterület 1256/12 hrsz. alatti ingatlanon lé előkészítő épületbővítmény 
és közlekedő csarnok épületbővítmény két ütemben történő megvalósításával kapcsolatban építési 
engedélyezési eljárás indult Szigetvár Város Jegyzőjénél 2019. október 1. napján.  
 
Tájékoztatom Önöket, hogy az építési engedélyezési eljárásba ügyfélként kerültek bevonásra. 
Az engedélyezési eljárás során Szigetvár Város Jegyzője 01-3/525-2/2019. számon, 2019. október 
03. napján függő hatályú határozatot adott ki.  
 
Az építési engedélyezési eljárás során kiadott függő hatályú határozat megtekinthető a Szigetvári 
Polgármesteri Hivatal (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) Közigazgatási Osztályán ügyfélfogadási 
időben.  
 
Felhívom Lóránd Szonja, Lorand Susan H. és Lóránd Ernőné - mint a Szigetvár, belterület 1256/12. 
hrsz. alatti ingatlannal szomszédos ingatlan tulajdonosainak - figyelmét, hogy a kiadott határozat 
ellen 2019. november 04. napját követő naptól, amennyiben pedig jelen határozatomat ezen 
időpontot követően vették kézhez, akkor a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül, a 
hatóságomnál benyújtott, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályához (7623 Pécs, Rákóczi u. 30.) címzett 
fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás illetékét 30.000,- Ft összértékű illetékbélyeggel a 
fellebbezési iraton a kell megfizetni. 
 
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag 
összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 
érdeksérelemre lehet hivatkozni.  
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 118. §-a 
szerint:  

1. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 



 

2 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 
hivatkozva lehet.  

2. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül 
eső ok miatt nem hivatkozott.  

3. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál 
lehet előterjeszteni.  

4. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A 
fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre 
vonatkozó szabályok az irányadóak.  

 
Szigetvár, 2019.10.03. 
 

 Csökliné dr. Valler Máriajegyző 

 nevében és megbízásából: 

  

 Dudás-Aracs Melinda 

 építéshatósági ügyintéző 
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