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Tisztelt Főépítész Asszony!

A KE/8/617-2/2022. ügyszámú hiánypótlási felhívására válaszul mellékelten megküldöm az

Országos Vízügyi Főigazgatóság, az Technológiai és Ipari Minisztérium jogelődjeként működött

Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság,

illetve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal részére, az előzetes és munkaközi

tájékoztatási szakaszban is megküldött megkeresések letöltési igazolásait. 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a fenti véleményezők az eljárás egyik szakaszában sem adtak

véleményt. 

Kérem, hogy a most benyújtott anyagok figyelembe vételével, a településfejlesztési koncepcióról,

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40. §-ának

megfelelően adja meg záró szakmai véleményét.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Tata, 2022. augusztus 31.

Tisztelettel:

       M i c h l József
         





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Michl József Imre


Egyedi azonosítója: michl.jozsef@tata


Beosztása: Tata Város Polgármestere


Szervezeti egység megnevezése: Polgármester


Szervezet megnevezése: Tata Város Önkormányzata


A hitelesítés időpontja: 2022-09-02T09:52:21+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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