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HIRDETMÉNY 

 
 

ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88. § (1) 

bek. c) pontjában foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalomba helyezé-

sének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrende-

let 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett 

ügyfeleket: 

Ügy tárgya: Kömlőd, Határ utca, három ütemben való építésének az 

engedélyezése 

A döntés ügyszáma: KE-06/UT/00470-15/2019 

A döntés kelte: 2019. szeptember 20. 

Építtető megnevezése: Kömlőd Község Önkormányzata 

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. 

Érintett hatásterület: Azon ingatlanok területe, amelyeket a tervezett tevékeny-

ség terület-igénybevétellel érint, amelyek a tevékenység-

gel igénybe vett ingatlan tervezési határok közötti terüle-

tével közvetlenül határosak, vagy amelynek kapubejárója 

az eljárás tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül csat-

lakozik. 

 

Az eljáró hatóság döntése az érintett ügyfelek részére a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvé-

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

nél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekint-

hető. 
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A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek te-

kinteni. Ellene jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet. 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz (2800 Tatabánya, Bárdos László 

u. 2.) címzett fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési 

és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (2800 Tatabánya, Táncsics út 

1/D.) kell benyújtani, a jogorvoslati eljárás díja befizetésének egyidejű igazolásával. 

 

A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint honlapján közzété-

telre kerül. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja:  2019. szeptember 23. 

 

Levétel napja:        2019. október 9. 

 
Tatabánya, 2019. szeptember 20. 

 
Hajasné dr. Hertelendi Valéria hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

  
 

Bényi Balázs 
útügyi szakügyintéző 
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