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V É G Z É S 

 
 Alien Mocca Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.)  8500 Pápa, Munkás utca 5. 3276 hrsz -ú 

ingatlanon meglévő varroda épületből többlakásos lakóház kialakítás építési engedélyére vonatkozó 

eljárást  hivatalból  

 

m e g s z ü n t e t e m. 
 
Végzésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál előterjesztendő 30.000,-Ft-os 
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal bírálja el. 
 
 

I N D O K O L Á S 
 

Alien Mocca Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.)  2017. június 21. napján kérelmet nyújtott be az I. fokú 
Építési Hatósághoz a 8500 Pápa, Munkás utca 5. 3276 hrsz -ú ingatlanon meglévő egykori varroda épületből 
többlakásos lakóház kialakítás építési engedélyezésére vonatkozóan.  
 
A kérelemhez csatolt műszaki dokumentáció átvizsgálása során megállapítottam, hogy a tervezett építési 
munkához a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet I. számú mellékletének I. pontja szerint nem szükséges az I. 
fokú építési hatóság engedélye. 
 
Fentiekre tekintettel a 2004. évi CXL. tv. 31.§ (1) bekezdése k. pontja alapján az eljárást megszüntettem. 
 
A fellebbezési lehetőséget a KET 98. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§ (1) bekezdés alapján adtam meg. 
 
 
Kapják: 

1. Alien Mocca Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.   

2. Gáncs Attila   ÉTDR     tervező 

3. irattár 
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                        Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző megbízásából:  
 
                                                                                                 Molnár István s.k. 
                                                                                              városfejlesztési osztályvezető 
Kiadmány hiteléül:               adm.  
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