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U T /750/16/2018.  H I R D E T M É N Y  

BUSZMEGÁLLÓHELY ÚTÉPÍTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL 

 

 

Az utak építésének és forgalomba-helyezésének engedélyezéséről szóló 93/2012 kor. rendelet 3.§ 

előírásának megfelelően hatóságom meghozta döntését, amiről a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (5) bek. alapján az érintett ügyfe-

leket az alábbiak szerint értesítem: 

 

Ügy tárgya: Cegléd, Ipartelepi út 3. számú ingatlannál autóbusz 
forduló- és megállóhely építésének engedélyezése. 
(Cegléd – 1649/4 hrsz.) 

 
Döntés iktatási száma: UT/775/16/2018 
 
Építtető megnevezése: Infineon Technologies Cegléd Kft.  

2700 Cegléd, Ipartelepi u. 3. 
 
 
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a 

közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek 

az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek 

kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz 

csatlakozik. 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak 

esetében a hatásvizsgálattal érintett terület. 

 

 
Az eljáró hatóság döntése az érintett ügyfelek részére a Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hi-

vatal, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (1141 Budapest, Komócsy u. 17-

19.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – 

megtekinthető. 

 
 
Ügyintéző neve: Székely Gábor 

Hivatali elérhetősége: Telefon: (1) 460-2242 
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Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a 

www.kormanyhivatal.hu honlapon található. 

 

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Ellene jogor-

voslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet. 

A Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) kell 2 pél-

dányban benyújtani, a jogorvoslati eljárás díja befizetésének egyidejű igazolásával. 

 
Kifüggesztés napja: 2018. május 08. 

Levétel napja: 2018. május 22. 

 

Budapest, 2018. május 08. 

 

 

Dr. Szabó Zsolt járási hivatalvezető 
nevében és megbízásából: 

 
 
 

Tóth Sándor 
osztályvezető 
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