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KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 89. § (1)
bekezdése alapján, az alábbi közleményt közhírré teszem:
Eljáró hatóság:

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
eljáró szervezeti egység a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály

Az ügy tárgya:

Eger, Vécseyvölgy utca 61. számú ingatlan előtt (a 2504. sz. út 1+471 km
szelvényében) gyalogos-átkelőhely kijelölésének engedélyezési eljárása

Az ügy iktatási száma:

H-KF/UT/NS/A/631/2018.

Kérelmező ügyfél:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
(3300 Eger, Dobó tér 2.)

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az Egri Járási Hivatal a tárgyi ügyben H-KF/UT/NS/A/631/1/2018.
számon az alábbi tartalmú függő hatályú határozatot hozta:
„
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – továbbiakban: kérelmező – (3300 Eger, Dobó tér
2.)

helyett

és

nevében

az

Eger

Megyei

Jogú

Város

Polgármesteri

Hivatala

Városüzemeltetési Iroda – továbbiakban: eljáró – (3300 Eger, Dobó tér 2.) kérelmére, a
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalnál [továbbiakban: Egri Járási Hivatal], mint
I. fokú közlekedés hatóságnál indult, Eger, Vécseyvölgy utca 61. számú ingatlan előtt (a
2504. sz. út 1+471 km szelvényében) gyalogos-átkelőhely kijelölésének engedélyezési
eljárásban
függő hatállyal rendelkezem
arról, hogy amennyiben 2019. január hó 5. napjáig az ügy érdemében nem hozok
döntést, vagy az eljárást nem szüntetem meg, akkor
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - Útügyi Osztály
Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 26. – 3301 Eger Pf.: 149. Telefonszám: +36 (36) 510-300 - Fax: +36 (36) 516-040
E-mail: meff.ut@heves.gov.hu - Honlap: www.heves.gov.hu
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1.

a kormányhivatal köteles a kérelmező ügyfél – Eger Megyei Jogú Város

Önkormányzata – részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő eljárási illetéknek megfelelő
összeget, 54.800,- Ft-ot, azaz ötvennégyezer-nyolcszáz forintot megfizetni és
2.

a kérelmező ügyfél – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – jelen I. fokú

eljárásban mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, valamint
3.

a kérelmező ügyfelet – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát – megilleti a

kérelmezett jog gyakorlása, azaz a Dobi Attila ev. (3300 Eger, Joó János u. 1.) 2018.
szeptember hónapban készített D-47/2018. számú terv szerint, Eger város belterületén
a Vécseyvölgy utca 61. számú ingatlan előtt (a 2504. sz. út 1+471 km szelvényében)
kijelölt gyalogos-átkelőhelyet létesíthet.
II. tájékoztatom a kérelmezőn kívüli ügyfeleket
arról, hogy
a kérelmező ügyfél:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

(3300 Eger, Dobó tér 2.)
az eljárás megindításának napja: 2018. november 6.
az ügyre irányadó ügyintézési idő:

60 nap, melybe nem számítandó be az eljárás

felfüggesztésének, szüneteltetésének időtartama
Az ügy iratai a járási hivatalnál (3300 Eger, Kossuth L. utca 26.) megtekinthetők.
Az eljárás bármely szakaszában az ügyfél – személyesen vagy meghatalmazottja útján –
betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet
vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Az iratok közül nem lehet betekinteni
 a döntés tervezetébe,
 az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett
adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott
feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot –
megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben
biztosított jogai gyakorlásában.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott
elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem
minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és
az eljárásban résztvevőkkel.
E határozathoz kizárólag akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2019. január hó 5.
napjáig a tárgyi ügy érdemében nem döntök, vagy az eljárást nem szüntetem meg.
Jelen határozat ellen 2019. január hó 5. napját követő naptól – amennyiben pedig
határozatom ezen időpontot követően került kézbesítésre, akkor a kézbesítést követő naptól
– számított 15 napon belül az Egri Járási Hivatala eljáró szervezeti egységénél, az Egri
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Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályánál
(3300 Eger, Kossuth L. u. 26. – 3301 Eger Pf.: 149.) benyújtott, de a Heves Megyei
Kormányhivatal részére címzett fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezési eljárás díjköteles, melynek összege 27.400,- Ft, amit a fellebbezési eljárás
megindítását megelőzően az NFM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0029071338100004 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni, a közlemény rovatban jelezve a
sérelmezett döntés iktatószámát.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül
összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet
hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra
önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési
határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem
vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
Ha 2019. január hó 5. napjáig az ügyben érdemi döntést hozok, illetve az eljárást
megszüntetem, ezen határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye, ezáltal a kérelmező
ügyfelet – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát – e határozat alapján a kérelmezett
joggyakorlás nem illeti meg, és nem mentesül az egyéb eljárási költség megfizetése alól és
az eljáró hatóságnak fizetési kötelezettsége sem keletkezik.

”
A H-KF/UT/NS/A/631/2/2018. számú döntés indokolásának kivonata:
„
A kérelmező Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat helyett és nevében az eljáró 2018.
november 5-én kelt 18625-1/2018. számú, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási
Hivatal eljáró szervezeti egységéhez, a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztályához 2018. november 6-án beérkezett kérelmére eljárás indult Eger város
belterületén Vécseyvölgy utca 61. számú ingatlan előtt (a 2504. sz. út 1+471 km
szelvényében) gyalogos-átkelőhely kijelölésének engedélyezése ügyében.
A benyújtott iratokból megállapítottam, hogy jelen eljárásban az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 41. § (2) bekezdése és 43.
§-a alapján függő hatályú döntést kell hoznom.
Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban – az Ákr. 43. § (7)-(8)
bekezdésében foglalt esetek kivételével – a hatóság a kérelem beérkezésétől számított
nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.
Jelen engedélyezési eljárás ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdése alapján 60
nap.
Tárgyi eljárásra vonatkozó kérelem 2018. november 6-án érkezett az Egri Járási Hivatalhoz,
ezért az Ákr. 43. § (4) és (9) bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 52. § (4)
bekezdésére is – a rendelkező részben foglalt naptári dátum szerint határoztam meg a
kérelem beérkezését követő hatvan nap ügyintézési határidő elteltét.
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A függő hatályú döntésben a Kérelmező ügyfelet megillető kérelmezett jog gyakorlásáról az
Ákr. 43. § (2) bekezdés c) pontja alapján rendelkeztem.
A leírtak alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelő tartalmú függő hatályú
döntést hoztam, melyhez akkor kapcsolódik joghatás, ha a kérelem beérkezését követő
ügyintézési idő elteltével az ügy érdemében nem döntöttem és az eljárást nem szüntettem
meg.
Jelen döntéssel szembeni fellebbezés lehetőségéről az Ákr. 43. § (6) és (12) bekezdése, az
Ákr. 112. §-a, a 116. § (1)-(2) bekezdése a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő
hatósági

feladatokat

ellátó

szervek

kijelöléséről

szóló

382/2016.

(XII.2.)

Korm.

[továbbiakban: 382/2016. (XII.2.) Korm.] rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, az Ákr. 81. §
(1) bekezdés alapján, az Ákr. 117. §-a és az Ákr. 118. §-a figyelembevételével
tájékoztattam az érintetteket.
A fellebbezés indokolási kötelezettségét az Ákr. 118. § (2) bekezdése alapján írtam elő.
Döntésemet az Ákr. 43. §-a, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.
A kérelem 2018. november 6-án érkezett meg a járási hivatalhoz. Az Ákr. 43. § (1)
bekezdése alapján a függő hatályú döntést a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon
belül kell meghozni, mely 2018. november 14-én telik le, így az ügyintézési határidő
megtartottam.
Az Egri Járási Hivatal útügyi közlekedési hatósági hatáskörét a 382/2016. (XII.2.) Korm.
rendelet 2. § (3) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja,
illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdései és 382/2016. (XII.2.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.
"
A közhírré tett döntés az érintett ügyfelek – az ügyféli jogállás igazolása mellett – részére a Heves
Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos út 26.) az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben – előzetesen
egyeztetett időpontban – megtekinthető.
A közzététel kifüggesztésre kerül a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. út 26.) és Eger
Megyei

Jogú

Város

Önkormányzat

(3300

Eger,

Dobó

tér

2.)

hirdetőtábláján,

továbbá

www.heves.gov.hu oldalon.
Kelt: Eger, az elektronikus tanúsítvány szerint
Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és
megbízásából:
Sztrapkó Attila
osztályvezető

a

