
 
 

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  
 

 

 

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall,,  MMűűsszzaakkii  EEnnggeeddééllyyeezzééssii  ééss  FFooggyyaasszzttóóvvééddeellmmii  FFőőoosszzttáállyy  

Útügyi Osztály 
 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a. 

 76/512-420     76/512-427  @: ut-bacs@nkh.gov.hu 
 

B K / U O / 7 9 6 / 1 / 2 0 1 5 .  S Z .  H I R D E T M É N Y  
ÚTÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint az utak 

építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, – a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) 

bekezdései alapján – az alábbi közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról értesítem az érintett 

ügyfeleket: 

 

Ügy tárgya: Mélykúton, a Piaccsarnok kiszolgálását biztosító út és 19+5 db 

személygépkocsi parkolóhely, valamint az Arany János utca 

mellett 10 db parkoló szilárd burkolattal történő kiépítésének 

engedélyezése 

Kérelmező: Mélykút Város Önkormányzat (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) 

Építtető: Mélykút Város Önkormányzat (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) 

Ügy iktatási száma: BK/UO/796/0/2015. 

Az eljárás megindításának 

napja: 

2015. szeptember 23. 

Ügyintéző neve: Kácsorné Borbély Mária 

Hivatali elérhetősége:  76/512-423     76/512-427 

Eljárás alapjául szolgáló 

terv készítője: 

ÚTTERV ’83 Mérnöki Iroda Szeged (6726 Szeged, Vöcsök u. 11.) 

Terv száma: 20/2015. 

 

Az ügyintézési határidő 60 nap, melybe nem számít be: 

 a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének 

időtartama, 

 a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a nyilvános vagy olyan adatnak, amelyet valamely 

hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített 

nyilvántartásának tartalmaznia kell, a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

 a szakhatóság eljárásának időtartama, 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

 a bizonyítékok ismertetésének időtartama, 

 a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 

 a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 

 a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló 

intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő, 

 a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő 

időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési 

ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

 

A tervezett létesítmény ismertetése: Építtető Mélykúton, a Tópart utca mellett, a Tópart utca-

Arany János utca közötti 57/6 hrsz-ú ingatlanon Piaccsarnok 

kiszolgálását biztosító út és 19 + 5 db személygépkocsi 

parkolóhely, valamint az Arany János utca mellett további 

10 db személygépkocsi parkolóhely szilárd burkolattal 



2. 

 

történő kiépítésének engedélyezése iránt nyújtott be 

kérelmet a Hatósághoz. 

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 ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán 

(6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen 

egyeztetett időpontban – megtekinthető. 

Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről. 

 

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, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott 

esetekben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot. 

 

 

Kecskemét, 2015. szeptember 30. 

 

Kifüggesztés napja: 2015. szeptember 30. 

Levétel napja: 2015. október 15. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

Mihályka Péter 

főosztályvezető-helyettes 
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