
 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  
Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály / Építésfelügyeleti Osztály 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Tel: (32) 620-754, e-mail: epitesugy@nograd.gov.hu, KRID azonosító: 319920398 

Iktatószám: NO/ETDR-EPFO/846-22/2022 Tárgy: Hirdetmény eljárás megszüntetéséről 

Ügyintéző: Gyürky-Szabó Erika  

Telefon: +3632795638 Salgótarjáni Tankerületi Központ 

Email: gyurkyszabo.erika@nograd.gov.hu 

 

használatbavételi eng. iránti kérelme 

ÉTDR ügyazonosító: 202200162522 3060 Pásztó, Nagymező út 34., 2352/1 hrsz. 

ÉTDR iratazonosító: IR-001075304/2022 iskola épület átalakítás, bővítés  

 

 

HIRDETMÉNY 

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) és (2) bekezdései  alapján a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi é s Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági é s 

Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatja, hogy a Kormányhivatal a 3060 

Pásztó, Nagymező út 34. sz. 2352/1 hrsz.-ú ingatlanon álló iskola épület(ek) átalakítására, bővítésére és 

2 db felvonóra vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárás m e g sz ü n te té se  ügyében 

döntést hozott. 

ÉTDR azonosító: 202200162522 

ÉTDR iratazonosító:  IR-001075239/2022 

Iktatószám: NO/ETDR-EPFO/846-21/2022 

A közzététel napja: 2022. augusztus 16. 

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

Az ügyfelek neve és érintettségeik: 

-Timmer Zoltán meghatalmazott 

-Salgótarjáni Tankerületi Központ ( 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) építtető, vagyonkezelő 

-Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.) ingatlantulajdonos, útkezelő 

-Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) használati jog 

A Kormányhivatal tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az ügyfajtára vonatkozó különös hatósági eljárási 

szabályokat megállapító jogszabály (Ét v. 53/B. §) és a 2006. évi LIII. tv. 2. § (1) bekezdése alapján az eljáró 

hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések 

kivételével – hirdetményi úton közli. Ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy 

alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés 

szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az ügyfél által választott 

kapcsolattartási úton is közli. 

Salgótarján, 2022. augusztus 16. 

dr. Szabó Sándor főispán nevében és megbízásából: 

 
Tuska Csaba 
osztályvezető 
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