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HIRDETMÉNY 

 
FORGALOMBAHELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 

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

foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tör-

vény (Ákr.) 88. § (1) bek. c) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazga-

tási hatósági eljárás megindításról értesítem az érintett ügyfeleket: 

Építtető: Kocs Község Önkormányzata (2898 Kocs, Komáromi út 5.) 

A kérelem benyújtásának ideje: 2020. augusztus 11. 

Ügyintézési határidő: 2020. október 5. 

Az elkészült létesítmény ismertetése: 

Hatóságom által KE/UT/NS/A/3/22/2017. ügyszámon, 2017. február 22-én kelt 

építési engedély és az ezzel jóváhagyott, Solidoterv Kft. (2890 Tata, Barina u. 9.) ké-

szítette, 05/16. munkaszámú, 2016. december 14-én kelt engedélyezési tervdoku-

mentációja alapján: 

A Kocs, külterületi 2. nyomvonal vége (0154 hrsz. út) a 8127 jelű, Mór-Kocs össze-

kötő országos közút (Dadi utca), 29+743 km szelvény, szelvényezés szerinti bal ol-

dalához csatlakozik. A 2. nyomvonal a meglévő földút nyomvonalán halad, hossza 

1.240 m. Az országos közút felé haladva a 0+000-0+430 km szelvények között tető-

szelvényes, 4,0 m széles aszfaltút készült, kétoldali 1-1 m széles földpadkával, 

mindkét oldalon a meglévő szikkasztó földárok felújításával, kotrásával, profilozásá-

val. A 0+430-1+190 km szelvények között az aszfaltút szélessége 3,5 m, egyoldali 

lejtéssel a ”K” szegély irányába, kétoldali 1-1 m széles földpadkával. 

A Kocs, külterületi 4. nyomvonal, Budai út, 014 hrsz. út 156 m hosszú, 4,0 m szé-

les, tetőszelvényes aszfaltút, kétoldali, 0,5-0,5 m széles földpadkával, kétoldali szik-

kasztó földárokkal. 
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Az ügy iratai és a tervdokumentáció az érintett ügyfelek részére a Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasz-

tóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (2800 Tatabánya, Táncsics út 1/d.) az ügyin-

tézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megte-

kinthetőek. 

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, a Hivatali kapu rendszeren, az „e-papír” szolgáltatás 

útján, hirdetményi úton, valamint szóban tart kapcsolatot. 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájé-

koztatás a www.komanyhivatal.hu honlapon, illetve a kormányzati portálon 

https://magyarorszag.hu érhető el. 

A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint honlapján közzété-

telre kerül. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja:  2020. augusztus 14. 

 

Levétel napja:        2020. augusztus 31. 

 
Tatabánya, 2020. augusztus 13. 

 
Dr. Kancz Csaba Kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 

 
  

 

Bényi Balázs 
útügyi szakügyintéző 
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