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A soproni I. fokú építésügyi hatóság, a 2012. évi ellen rzéseit ezen munkaterv szerint végzi, az építésügyi 

hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellen rzésr l szóló 193/2009. (IX. 15.) számú Korm. r. 

42.§-a, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 91.§-a alapján, a Belügyminisztérium BM/2587/2/2012. sz. közleményének figyelembevételével. 

Az ellen rzési id szak 2012. január 1-t l, 2012 december 31-ig tart. Az ellen rzések ütemezése az év 

közben folyamatosan történik. Az ellen rzések tárgya az építéshatósági eljárások során nem kötelez en 

el írt helyszíni vizsgálatok, ellen rzések, valamint a szabálytalanságok felkutatása.  

A tervezett hatósági ellen rzésekr l helyszínelési jegyz könyvet kell készíteni, valamint a munkaterv 1. 

sz. mellékletében lév  táblázatot kell kitölteni. Az egyes ellen rzések adatait az építésügyi hatóság által 

vezetett elektronikus alapú, összefoglaló táblázatban is rögzíteni kell. Az elektronikus táblázat alkalmas a 

felvitt adatok azonnali összegzésére, valamint az ellen rzések statisztikai mutatóinak naprakész 

ellen rzésére. A táblázat alapján készül az éves összefoglaló jelentés. Ezen ellen rzési tervet a hatóság a 

honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. A hatóság az ellen rzési id szak végén 

ellen rzési jelentést készít. 

Az építésügyi hatóság az ellen rzése során vizsgálja, a joger s építési engedély és a hozzá tartozó 

jóváhagyott építészeti-m szaki dokumentáció meglétét, a bejelentés megtörténtét. Vizsgálja, hogy az 

építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek esetében a településrendezési 

tervek, a helyi építési szabályzat és az általános érvény  kötelez  építésügyi, és más hatósági el írásokat 

megtartották-e. Az építésügyi hatóság az ellen rzése során felkutatja az építésügyi hatósági engedély 

vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltér en végzett tevékenységet, az általános érvény  kötelez

építésügyi el írások megsértésével végzett építési tevékenységet. Ellen rzi a jókarbantartási 

kötelezettség teljesítését, a településképet rontó állapotú építmények helyreállítását, és a bejelentésekhez 

kötött tevékenységek jogszer ségét. 

A 2012. évben tartandó építésügyi hatósági ellen rzések f bb szempontjai: 

− A jegyz könyvvel, egyszer sített jegyz könyvvel vagy feljegyzéssel alátámasztott és igazolható 

els fokú építésügyi hatóság hatósági ellen rzéseinek darabszámának meghatározása: a 2012. évre 

vonatkozóan az I. fokú határozatok / hatósági ellen rzések hányados értéke 2 és 10 között legyen. 

Az érték teljesülését év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

− Az összes ellen rzéshez viszonyítva az építésügyi hatósági engedély nélkül vagy attól eltér en 

végzett építési tevékenység és a bejelentés nélkül vagy attól eltér en végzett építési tevékenység 

felkutatására irányuló ellen rzési tevékenység együttesen 25 %-os arányra való növelése, a jelenlegi 

20 %-os arány helyett. (A soproni építésügyi hatóságnál 2011-ben ez 21.69% volt). 

− A bejelentések számával közel azonos számú bejelentés-ellen rzés. 

Nem min sülnek építésügyi hatósági ellen rzésnek  

− Az engedély-kérelem elbírálása során kötelez en megtartandó helyszíni szemle. 

− Az építésügyi engedély hatályának lejárta el tt tartandó helyszíni szemle. 

− A hatósági bizonyítvány kiállítását megel z  helyszíni szemle. 

− A szakhatósági hatáskörben lefolytatott helyszíni szemle. 

Sopron, 2012. február 23. 


