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Tisztelt Adatigénylő!

A 2020. december 29. napján a Pest Megyei Kormányhivatalhoz elektronikus úton előterjesztett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.
A Göd, Ipartelep 056 hrsz. alatti ingatlanon elkészült összeszerelő csarnok (Module Pack) és
záportározó vonatkozásában kiadott PE/ETDR-EP/7577-38/2020 számú használatbavételi engedély
határozatot az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény 33. § (5) bekezdése
értelmében mellékelten megküldjük további szíves felhasználásra.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Göd, Ipartelep, 056 (korábban: 6980) hrsz. alatti ingatlanon található
akkumulátorgyártó üzem Főépületének B és C zónával történő bővítése ügyében a mai napig
használatbavételi engedély nem került kiadásra.
Helyszíni szemlét követően építésügyi hatóságunk 2021. febr. 10-én kelt PE/ETDR-EP/2885-2/2021. sz.
végzésben megtiltotta a Főépület bővítéseként megépült B és C Zóna használatát.
Építtető 2021.04.09-én a Főépület B Zónájának használatbavételi engedélye iránti kérelmet nyújtott be,
majd 2021.04.16-án kérte az eljárás szünetelését.
2021. május 13-án hatóságunk megállapította, hogy a kötelezés ellenére a használatbavételi engedéllyel
még nem rendelkező B és C Zóna épületrészeket használják, ezért 2021. május 17-én kelt PE/ETDREP/2885-5/2021 sz. végzésben 1.000.000 Ft eljárási bírság kiszabására került sor.
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A beruházásról az építésügyi eljárások nyilvános adatai és tervlapjai az e-epites.hu oldal ÉTDR
alkalmazásában az Általános tájékoztatási felületen megtekinthetők. Javasoljuk a szabadszavas keresés
alkalmazását, keresőszóként a helyrajzi számok (6980 hrsz., 056 hrsz.) használatát.
Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52. §-a értelmében a közérdekű adatok vagy a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem,
vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálatát kezdeményezheti. Az Infotv. 31. §-a alapján a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
Az adminisztrációs hibából eredő késedelmes tájékoztatásért elnézését kérjük, egyben kérjük a
fentiekben leírtak szíves elfogadását.
Budapest, 2021. június 16.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Mohácsikné Takács Sarolta sk.
főosztályvezető
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