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Eljárásrend infrastruktúra fejlesztéshez

Az eljárásrendet a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 
1338/2015. (V.27.) Kormányhatározat 1. pontjának végrehajtása alapján készítettük el.

A szolgáltatói eljárások során egyablakos ügyintézést alakítottunk ki. Ennek keretében biztosítjuk, 
hogy az eljárások időtartama a kérelem hiánytalan beérkezésétől számítva a szolgáltató döntésről 
való értesítéséig ne haladja meg a 30 napot.

Ennek eredményeként a szolgáltatók az eljárás során egy kapcsolattartó ponton keresztül nyújthatják 
be irataikat, dokumentumaikat, kérhetnek felvilágosítást.

Kapcsolattartó: Ferdinánd Tibor László igazgató

Cím: Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.)

Telefon: +3642/403-750 

E-mail: lippai.szakkozepiskola@gmail.com

Eljárásrend:

Szolgáltató a vonatkozó dokumentumokat megküldi Kapcsolattartó részére.

Kapcsolattartó haladéktalanul intézkedik, megküldi az iskolát érintően a tulajdonosi joggyakorló 
(Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata), a telephelyeket érintően pedig a vagyonkezelő 
(NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.) részére a hozzájárulás 
megadására vonatkozó dokumentumokat, kérve a soron kívüli ügyintézést.

Kapcsolattartó a visszaérkezett dokumentumokat postafordultával továbbítja a kérelmező felé.



Benyújtandó dokumentumok:

Tájékoztatás a fejlesztés kapcsán felmerülő engedélyeztetési feladatokról.

Kérelem, melynek tartalmaznia kell a vonatkozó telephely(ek) pontos megnevezését, címét, valamint 
a fejlesztés célját és esetleges – a tulajdonosi joggyakorlót, illetve vagyonkezelőt érintő – költségeit.

Díjfizetés:

A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola a vonatkozó eljárásban nem számít fel igazgatási 
szolgáltatási díjat.

A tulajdonosi joggyakorló által, illetve a telephelyek tekintetében a vagyonkezelő részéről a Lippai 
János Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére esetlegesen felszámított eljárási, hatósági díjakat 
továbbszámlázzuk a kérelmező felé.

A fejlesztés kapcsán felmerülő egyéb mindenkori hatósági díjak a kérelmezőt terhelik. Amennyiben a 
fejlesztés kapcsán a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola jár el, a vonatozó költségeket, 
hatósági díjakat továbbszámlázza a kérelmező felé.
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