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HE-04/EPO/0049
3271 Visonta, 0158/28 hrsz.
0158/25 hrsz.) ingatlanon új gabonafeldolgozó

ütem, „420-421 számú” keményít
engedélyezési eljárásával

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.
bekezdés c) pontja és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
megfelelően az alábbi döntés meghozataláról
 
Ügy tárgya: 

Iktatási szám:  

 

Eljáró hatóság megnevezése: 
Az ügyintéző neve: 
Az ügyintéző hivatali elérhetősége:

Ügyfélfogadási idő: 
Kérelmező: 

Kifüggesztés/közzététel napja: 
Levétel napja:    

 
Gombály László, a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának hivatalvezet
megbízásából: 
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Ügyintéző szervezeti egység: 
Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):
Iratazonosító:  
Iktatószám: HE-
Ügyintéző:  
Elérhetőség:  

04/EPO/00492-32/2019. sz. HIRDETMÉNY 
3271 Visonta, 0158/28 hrsz.-ú (az építési engedélyezési eljárás megindulásakor 
0158/25 hrsz.) ingatlanon új gabonafeldolgozó üzem, építési engedély szerinti 

421 számú” keményítő szárító üzemépület használatbavételi 
engedélyezési eljárásával kapcsolatos érdemi döntés meghozataláról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

ől szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésében 
az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 

3271 Visonta, 0158/28 hrsz.-ú (az építési engedélyezési eljárás 
megindulásakor 0158/25 hrsz.) ingatlanon új gabonafeldolgozó 
üzem, építési engedély szerinti 6. ütem, „420
szárító üzemépület használatbavételi engedélyezési eljárása
HE-04/EPO/00492-31/2019. (használatbavételi engedély 
megadásának megtagadása, építmény használatának megtiltása
 A döntés az érintett ügyfelek számára a Heves Megyei
Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalában az ügyintéz
hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett id
az ügyfelek részéről átvehető. 
Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala 
Pásztor Katalin 

ősége: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., Tel.: +06 (37) 795
e-mail: pasztor.katalin@heves.gov.hu 
hétfő, szerda: 800 – 1600; péntek: 800 - 1200 

VIRESOL Kft. (3271 Visonta, 0158/5 hrsz., képviseli: 
ügyvezető) 
2019. október 14. 
2019. október 20. 

, a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának hivatalvezet

Vas Róbert 
osztályvezető 

Építésügyi Osztály 
023 -  
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Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 

(ÉTDR azonosító): 201900049783 
IR-000422736/2019 

-04/EPO/00492-32/2019 
Pásztor Katalin 

+36 (37) 795-060 

 
ú (az építési engedélyezési eljárás megindulásakor 

üzem, építési engedély szerinti 6. 
használatbavételi 
meghozataláról 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) 
 beruházások megvalósításának 

) bekezdésében foglaltaknak 

ú (az építési engedélyezési eljárás 
megindulásakor 0158/25 hrsz.) ingatlanon új gabonafeldolgozó 

0-421 számú” keményítő 
használatbavételi engedélyezési eljárása 

használatbavételi engedély 
, építmény használatának megtiltása) 

döntés az érintett ügyfelek számára a Heves Megyei 
Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalában az ügyintézőnél – 

őzetesen egyeztetett időpontban 

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala  

+06 (37) 795-060 

képviseli: Dr. Tóth Anett 

, a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 
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