
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

  Jegyzője 

    8060 Mór, Szent István tér 6. 

Tel.: 22-560-804, Fax: 22-560-822 

 
Szám: 1/1192-3/2020. Tárgy: Viennaplex Kft. (8000 Székesfehérvár, 

Iratazonosító: IR-000641574/2020 Holland fasor 11.) használatbavételi 

Ügyintéző: Hajnal Tibor engedély ügye. 

Tel.: 22-560-845 Ügyazonosító: 202000104957 

 
KÖZLEMÉNY 

 
Mór Városi Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban Jegyző) az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján ezúton közhírré teszi, 

hogy a Viennaplex Kft. (8000 Székesfehérvár, Holland fasor 11.) által a Mór, 3333 hrsz.-ú 

ingatlanon meglévő gyártócsarnok épület 1/96-18/2018. számú határozattal kiadott építési engedély 

alapján az építkezés I. ütemében felépített 6100 m2 hasznos alapterületű épületrésszel-, valamint az 

építkezés II. ütemében felépített 2401 m2 hasznos alapterületű épületrésszel, terepalakítással és 

támfal létesítéssel történt bővítésének használatbavételi engedély ügyében 1/1192-2/2020. számon 

érdemi döntést hozott. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Mór Városi Önkormányzat Jegyzője 

Székhelye:    8060 Mór, Szent István tér 6. 

Elérhetősége:    Levélcím: 8060 Mór, Szent István tér 6. 

     Telefon: 06-22-560-845, telefax: 06-22-560-806, 

     E-mail cím: hajnal@mor.hu 

 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:   7:30-12:00 és 13:00-16:00 

    Szerda: 7:30-12:00 és 13:00-18:00 

 Péntek: 7:30-13:00 

 

Kérelmező ügyfél: Viennaplex Kft.  

 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 11. 

 

Az ügy tárgya:  Mór, 3333 hrsz.-ú ingatlanon meglévő gyártócsarnok épület összesen 8501 

m2 hasznos alapterületű – az építkezés I. és II. ütemében -, terepalakítással 

és támfal építéssel megvalósult bővítésének használatbavételi engedély 

ügyében függő hatályú határozat kiadása. 

 

A védelmezett hatásterület kiterjedése: A kérelemhez mellékletként benyújtandó zajmérési 

dokumentáció alapján, a benyújtást követően állapítható meg. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2020. február 25. 

 

Tájékoztatom az érintett ügyfeleket arról, hogy az ügyben érdemi döntést tartalmazó határozatot 

hoztam, amely hivatalomban megtekinthető. 
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Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint, ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, 

akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a 

hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

 

Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, az Ákr. 85. § (5) 

bekezdés b) pontja alapján, a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek 

tekinteni. 

 

A döntés ellen fellebbezést a közléstől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni az Ákr 118. 

§ (3) bekezdése szerint. 

 

Mór, 2020. február 24. 

 

 

 

 

 dr. Kovács Zoltán 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetményi úton értesül: 

Hatásterületen élő ügyfelek, hatásterületbe eső ingatlanokkal rendelkezni jogosultak 

 

Elektronikus úton ÉTDR-ben ügyfélként értesül: 

Schunder László (9028 Győr, Farkas M. u. 11/b.) meghatalmazott által: 

Viennaplex Kft. kérelmező 
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