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Kifüggesztés napja: 2018. október 12. 

 

Levétel napja: 2018. október 29. 

Ügyintéző 

szervezeti egység: 

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 

Iktatószám: H-KF/UT/NS/A/ 67 / 8 / 2018. 

Ügyintéző: Czankné Kulcsár Anikó 

Telefonszám: +36 (36) 510-305 

Hiv. sz.:  

 
 

Tárgy:  Kerékpárút fejlesztés Tarnaméra – Boconád – Heves települések között - kerékpársávok, 

kerékpárutak építésének engedélyezési eljárás 

Hirdetmény 

útépítés engedélyezési eljárásában a felfüggesztett eljárás folytatásáról és  

új függő hatályú határidő megállapításáról hozott döntésről 

 

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

megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény [továbbiakban: Ket.] 29. § (6) és (7) bekezdései alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a 

kormányhivatalnál az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult. 

Ügy tárgya: Kerékpárút fejlesztés Tarnaméra – Boconád – Heves települések között - 

kerékpársávok, kerékpárutak építésének engedélyezési eljárás 

A döntés iktatási száma: H-KF/UT/NS/A/67/7/2018. 

Építtető megnevezése: Boconád Községi Önkormányzat, Heves Város Önkormányzata, Tarnaméra 

Község Önkormányzata és a Magyar Közút Nzrt. Konzorcium – 

konzorciumvezető Boconád Községi Önkormányzat 

 (3368 Boconád, Szabadság tér 1.) 

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, a felfüggesztett eljárás és az eljárás függő hatálya új dátumáról 

határozatot hozott, a döntés az érintett ügyfelek részére a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 
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Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (3300 Eger, Kossuth 

Lajos út 26.) az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – 

megtekinthető. 

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: Czankné Kulcsár Anikó 

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

A hirdetményi úton értesülők számára a H-KF/UT/NS/A/67/7/2018. számú függő hatályú 

határozatot e hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.  

A függő hatályú döntéshez kizárólag akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2018. október hó 20. 

napjáig a tárgyi ügy érdemében nem döntök, vagy az eljárást nem szüntetem meg. 

A H-KF/UT/NS/A/562/1/2017 számú határozatban a jelen eljárásra vonatkozóan megállapított 2017. 

november 12. függő hatályú határidő hatályát veszítette, helyébe a 2018. október 20-i függő 

hatályú határidő lép. 

A hirdetményi úton értesülők a H-KF/UT/NS/A/562/1/2017 számú és a H-KF/UT/NS/A/67/7/2018. 

számú döntések ellen a függőhatályú döntés hatályba lépése esetén 2018. október hó 27. napját 

követő naptól számított 15 napon belül hatóságomnál a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatala eljáró szervezeti egységénél a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztályánál (3300 Eger, Kossuth L. u. 26. – 3301 Eger Pf.: 149.) benyújtott, de a Heves 

Megyei Kormányhivatal részére címzett fellebbezéssel élhetnek. 

A fellebbezési díj 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: 

 

 Sztrapkó Attila 

 osztályvezető 

 

http://kormanyhivatal.hu/hu/heves
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