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Építésügyi iratmásolatok kiadása
Közigazgatással kapcsolatos ügy
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban keletkezett ügyiratmásolatok kérése
Ügyleírás:

Az eljárás irataiba való betekintés
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:
Ákr.) 33. § (1) bekezdése szerint: az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak
befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
Az Ákr. 33. § (2) bekezdése szerint a tanú a vallomását tartalmazó iratba, a
szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be.
Az Ákr. 33. § (3) bekezdése szerint harmadik személy akkor tekinthet be a
személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat
megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
Az Ákr. 33. § (4) bekezdése szerint az iratbetekintés során az arra jogosult
másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Az Ákr. 33. § (5) Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja
ki, az eljárás befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem
tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú határozatot
megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító
végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti.
Az Ákr. 33. § (6) Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés
további feltételeit és a (3) bekezdés alapján iratbetekintésre jogosult személyek
körét.
Az Ákr. 34. § (1) bekezdése szerint nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.
Az Ákr. 34. § (2) bekezdése szerint nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat
olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan
személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei
nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e
törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
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Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán
4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 2-es szoba
Postai úton: Újfehértói Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Ügyintéző

Mátyás Ivett

Ügyintézés
8 nap
határideje és díja
Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat,
illetőleg kivonat illetéke - ha e Melléklet kivételt nem tesz - oldalanként magyar
nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint.
A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.
Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes
eljáráshoz szükséges.
Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke, ha jogszabály kivételt nem tesz:
a) másolat, kivonat vagy fordítás után oldalanként 100 forint;
b) iraton levő aláírás után aláírásonként 500 forint.
2. Külföldi használatra szánt iraton levő aláírásnak bármely hatóság, bíróság vezetője
általi hitelesítése (közbenső felülhitelesítése) esetében minden aláírás után 2000 forint;
az ilyen hitelesítésnek miniszter általi felülhitelesítése 5000 forint.

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók
Az alkalmazott
jogszabályok:

Kérelem iratmásolat kiadásához: A letöltéséhez kérem kattintson ide.

Az alkalmazott jogszabályok:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Egyéb
információ

Személyes adatok kezelése: Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult
hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok
tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes
adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. -> az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§
(6) bekezdés
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