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Hirdetmény 

építési engedélyezési eljárásában hozott döntésről 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 88. § c) 

pontjában foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján 

az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket: 

Ügy tárgya: Gyöngyös, Kőkút utca - Hajlék utca csomópontjában lévő 

autóbuszforduló átépítésének engedélyezési eljárása 

A döntés iktatási száma: H-KF/UT/NS/A/408/20/2018. 

Építtető megnevezése: Gyöngyös Város Önkormányzat  

 (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) 

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. 

A járási hivatal a tárgyi ügyben végzést hozott, az eljárás szüneteltetését rendelte el. A döntés az érintett 

ügyfelek 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.  

Az eljárás H-KF/UT/NS/A/408/2/2018. számú határozatban megállapított függőhatályát, a 
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H-KF/UT/NS/A/408/20/2018. számú végzésben elrendelt eljárás szüneteltetés megszakítja.  

Az eljárás új függőhatályának dátumát az eljárás folytatásakor hozott függőhatályú döntésben fogom 

megállapítani. 

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. út 26.), továbbá a 

www.heves.gov.hu oldalon. 

 

Ügyintéző neve: Kalán Róbert 

Hivatali elérhetősége: Telefon: +36 36/510-305 

A hirdetményi úton értesülők számára a H-KF/UT/NS/A/408/20/2018. számú végzést e hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.  

A döntés ellen jogorvoslattal élni a közlésétől számított 15 napon belül, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztályhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos út 26.) benyújtott, de a Heves Megyei 

Kormányhivatalhoz címezett fellebbezésben lehet.  

A fellebbezési illeték befizetésének megtörténtét a fellebbezési kérelem benyújtásával egyidejűleg 

igazolni kell. 

Kelt: Eger, az elektronikus tanúsítvány szerint 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 

 Czankné Kulcsár Anikó 

 útügyi szakügyintéző 
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