
 

HIRDETMÉNY 
 

 
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI.29.) 

Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított ügyben 

a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZMRT. (1146 Budapest XIV. 

kerület, Istvánmezei út 1-3.) építtető kérelmére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint eljáró 

építésügyi hatóság döntést hozott a Bácsalmás, 1980/7. hrsz alatti ingatlanon kézilabda munkacsarok 

építmény használatbavételi engedélyezése tárgyában. 

 

Az eljáró hatóság a döntéssel kapcsolatosan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdése, valamint a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi 

LIII. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény útján a következőkről tájékoztatja az 

eljárásban ügyfélnek minősülő természetes vagy jogi személyeket, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezeteket, akiknek (amelyeknek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti: 

 

 Az eljárás ÉTDR ügyazonosítója: 202200190864 

 Az ügyintéző neve: Tóth Attila vezető-hivatalitanácsos 

 Az ügyintéző hivatali elérhetősége: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  

 Építésügyi Osztály 1. 

 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. utca 4-8. 

 telefon: +36-79-795-612 

 Ügyfélfogadási idő: hétfő 8
00

 -11
30

, 13
00

 -16
00

 

 kedd, szerda és csütörtök:   

 előzetes telefonos egyeztetés alapján 

 Iratbetekintés helye:  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

   Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. 

    Bácsalmás, Gr. Teleki J. utca 4-8. 

 Elektronikus iratbetekintés: ÉTDR felületén, a www.etdr.gov.hu internetes felületen 

 Az ügyfél személyesen, illetve törvényes képviselője vagy írásban meghatalmazott képviselője 

útján az Ákr. 33-34. §-ának szabályai szerint – az ott megjelölt korlátozásokkal – betekinthet 

az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot 

kérhet. 

 Jogszabály a tárgyi építménnyel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra nem 

állapított meg hatásterületet. 

 A döntés a közléssel végleges. 

 A döntés közlésének napja jelen hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 

 A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül közigazgatási per indítható. 

 Jelen hirdetmény megtekinthető az eljáró hatóság hirdetőtábláján, továbbá hatóságom 

elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján (http://bkmkh.hu/tartalom/hirdetmenyek/). 

 Jelen hirdetmény hirdetőtáblán való kifüggesztésének, továbbá honlapon történő 

közzétételének időpontja: 2022. szeptember 2. 

 

 

Bácsalmás, 2022. szeptember 2. 

 

Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

Tóth Attila s.k. 

vezető-hivatalitanácsos 

http://www.etdr.gov.hu/

