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helyrajzi ingatlanon üzemeltett önkiszolgáló autómosóra 
vonatkozó zajkibocsátási határétek megállapítás 

Ügyintéző: Bévárdi Gábor 

 
 

H I R D E T M É N Y  
 
 
Felhívom figyelmét, hogy a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság a 8600 Siófok, 
Zamárdi utca 8958/4 helyrajzi szám alatti ingatlanon üzemeltetett önkiszolgáló autómosó zajkibocsátási határérték megállapítása 
ügyében indult hivatalbóli eljárásban az SFK/37518-8/2020 számú határozatot hozta. 
 
Ügyfél neve: Széplak Autómosó Kft.  Székhelye:  1212 Budapest, Bajcsy Zsilinszky utca 81/A. 
 
A döntés a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (8600 Siófok, Fő tér 1.) földszintjén elhelyezett hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre, 
illetve közzétételre kerül a város honlapján, a www.siofok.hu oldalon. 
 
 
Siófok, 2020. november 3. 

 
dr. Sárközy László jegyző megbízásából 

 
 
Bévárdi Gábor s.k. 
Hatósági ügyintéző 

 
 
 
Kifüggesztés napja: 2020. november 
 
Holnapra feltöltése, kihirdetése szintén 2020. november  





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: Bévárdi Gábor


Egyedi azonosítója: bevardi.gabor@siofok


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Építéshatóság


Szervezet megnevezése: Siófoki Közös Önkormányzati Hivata


A hitelesítés időpontja: 2020-11-04T08:05:47+01:00


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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