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KE-06/UT/00598-12/2019. SZ. HIRDETMÉNY 
FORGALOMBA HELYEZÉSI ELJÁRÁS SZÜNETELÉSÉRŐL 

 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiakról értesítem az érintett 
ügyfeleket: 
 
Ügy tárgya: Nyergesújfalu, Ipari Park, B/3, B/4 jelű utak és gyalogos-átkelőhely 
forgalomba helyezésének az engedélyezése – eljárás szünetelése 
 
Az ügy iktatási száma: KE-06/UT/00598/2019 
 
Építtető megnevezése: Nyergesújfalu Város Önkormányzata 
                                     2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. 
 
Az ügyindító kérelem benyújtásának ideje: 2019. október 18. 
 
A szünetelés iránti kérelem benyújtásának ideje: 2019. december 11. 
 
Ügyintézési határidő: 
55 nap, amelybe nem számít bele az eljárás szüneteltetésének időtartama. 
 
Az elkészült létesítmény ismertetése: 
A terület közúti kapcsolata a 10 sz. főút 50+768 km szelvényben lévő osztályozó sá-
vos csomópont, melytől kezdődően kb. 420 m hosszú meglévő „A” jelű aszfaltburko-
latú út található és ehhez bal oldalon, a 0+285 km szelvényben kapcsolódik a „B/3” 
jelű közút, ami a higiéniai papírfeldolgozó gyár megközelítését szolgálja. A B/3 jelű, 
229 m hosszú aszfaltút, 6,75 m burkolatszélességgel, egyoldali lejtéssel, baloldali 1 
m széles zúzottkő padkával, nyílt vízelvezető árokkal, a jobb oldalon, 1,5 m széles, 
térkő burkolatú járdával épült ki. Az „A” jelű út jobb oldalán, a 0+317 km szelvény-
ben kapcsolódik a „B/4” jelű út. A B/4 jelű út 213 m hosszú aszfaltút, 6,5 m bur-

kolatszélességgel, kétoldali lejtéssel, kétoldali padkafolyókával. Az „A” jel út 0+298 
km szelvényében, 3,0 m széles gyalogos átkelőhely létesült. 
 
Érintett hatásterület:  
Azon ingatlanok területe, amelyeket a tervezett létesítmény terület-igénybevétellel 
érint, amelyek a tevékenységgel igénybe vett ingatlan tervezési határok közötti 
területével közvetlenül határosak, vagy amelynek kapubejárója az eljárás tárgyát 
képező útszakaszhoz közvetlenül csatlakozik. 
 
Az eljárás szüneteléséről szóló döntés: KE-06/UT/00598-11/2019 
 
A döntés meghozatalának napja: 2019. december 11. 
 
Az ügy iratai az érintett ügyfelek részére a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) az 
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ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – 
megtekinthető. 
 
Ügyintéző: Bényi Balázs 
 
hivatali elérhetőség: telefon: 34/513-123 
 
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban vagy szóban 
nyilatkozatot tehetnek. 
A hatóság írásban postai úton, a Hivatali kapu rendszeren, az „e-papír” szolgáltatás 
útján, hirdetményi úton, valamint szóban tart kapcsolatot. 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus 
tájékoztatás a www.komanyhivatal.hu honlapon, illetve a kormányzati portálon 
https://magyarorszag.hu érhető el. 
 
Tatabánya, 2019. december 11. 

Hajasné dr. Hertelendi Valéria hivatalvezető nevében és megbízásából: 
 
 
 

Bényi Balázs 
útügyi szakügyintéző 

 
Kifüggesztés napja: 2019. december 12. 
 
Levétel napja:  2019. december 30. 
 
dátum:  aláírás: 
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