
 

 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  

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

 

Iktatószám: NO/ETDR-EPFO/1119-20/2022 
 

Tárgy:  
 
 iránti  

Gránit-Ex Lakatos és Forgácsolóipari Kft 
 

Ügyintéző: Farkas Eszter 
 

 Használatbavételi engedély iránti kérelme 

Telefon:     +3635795134 
 

 2657 Tolmács, Ipari út  hrsz.: 0133/25 
 

Email:     farkas.eszter.epitesugy@nograd.gov.hu 
 

 lakatosipari csarnok használatbavétele 
 

ÉTDR 
ügyazonosító: 
 

202200192033 
 

  

ÉTDR 
iratazonosító: 

IR-001075722/2022 
 

  

HIRDETMÉNY 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) és (2) bekezdései alapján a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és 
Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatja, hogy a Kormányhivatal, a 2657 
Tolmács, Ipari út  sz.n. szám alatti, 0133/25 hrsz-ú ingatlanon lakatosipari csarnok használatbavételi 
engedélyezési eljárásában érdemi döntést hozott. 
ÉTDR azonosító: 202200192033 
ÉTDR iratazonosító: IR-001075722/2022 

Iktatószám: NO/ETDR-EPFO/1119-19/2022 
A közzététel napja: 2022.08.17.  
A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.  
Az ügyfelek neve és érintettségeik:  
Építtetőként:  
Gránit-Ex Lakatos és Forgácsolóipari Kft, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc   út  108. 
Meghatalmazottként:  
Drenkovics Gábor  
Tulajdonosként: 
Dr. Szetei Iván 
A Kormányhivatal tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az ügyfajtára vonatkozó különös hatósági eljárási 

szabályokat megállapító jogszabály (Étv. 53/B. §) és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 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, 2022.08.16. 
 

dr. Szabó Sándor főispán nevében és megbízásából:  
 

Tuska Csaba 
osztályvezető 

mailto:epitesugy@nograd.gov.hu
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