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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL  

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 

megfelelően, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy hatóságomnál az alábbi közigazgatási hatósági 

eljárás indult:  

Ügy tárgya: „Lenti 919, 925 és 933/4 hrsz-on parkoló” építési engedélyezési 

eljárása 

Iktatási száma: ZA/ÚO/NS/A/844/0/2018. 

Építtető megnevezése: Magyar Közút Nzrt. /1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13./  

Az eljárás megindításának napja: 2018. október 26. 

Ügyintézési határidő: 55 nap, melybe nem számítanak bele 

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, valamint az Ákr.50.§, 51§, 52§ 

irányadó rendelkezései 

A létesítmény ismertetése:  Lenti 919, 925 és 933/4 hrsz-on parkolók építése  

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 Zala Megyei 

Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztályánál /8900. Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 101/a. az ügyintézőnél hivatali 

ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban –, valamint a helyszíni szemle során 

megtekinthetők.  

Ügyintéző neve : Mudra Zsuzsanna  

Hivatali elérhetősége: Telefon: (36 92) 549-076. 

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba 

bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. 

Felkérem a helyi jegyzőt,  hogy a helyben szokásos módon tegye közhírré az eljárás megindításáról 

szóló hirdetményemet, s azt visszajelzésében igazolni szíveskedjenek. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás 

elektronikus úton nem intézhető. 
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A hatóság írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott 

esetekben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot.  

 

Kifüggesztés napja: 2018. október 31. 

Levétel napja: 2018. november 14. 

 

Zalaegerszeg, 2018. október 30. 

dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 Tóth András 

 főosztályvezető 

 


