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HIRDETMÉNY 

 
 

FORGALOMBA HELYEZÉSI 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: Tokod Nagyközség Önkormányzata (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) 

A kérelem benyújtásának ideje: 2021. április 8. 

Ügyintézési határidő: 2021. június 2. (55 nap) 

A kiépített létesítmény ismertetése:  

A Tokod, Erkel Ferenc utcát, a Laposi út és a Kodály Zoltán köz határolja. Az elké-

szült térkőburkolatú út hossza 355,25 m. Az I. szakasz a 0+000-0+270 km szelvé-

nyek között 3,25 m széles, a Laposi út felé egyirányú, a II. szakasz a 0+270-0+355 

km szelvények között 5,5 m széles (a meglévő fa légvezeték tartóoszlopok előtt, loká-

lisan min. 4 m széles), kétirányú zsákutca. Az út jobb oldalán, Esztergom felől 1,3-

1,5 m széles betonjárda, a II. szakaszon, bal oldalon előre gyártott beton folyóka ta-

lálható. 

Érintett hatásterület: Azon ingatlanok területe, amelyeket a létesítmény terület 

igénybevétellel érint, amelyek a tevékenységgel igénybe vett ingatlan tervezési hatá-

rok közötti területével közvetlenül határosak, vagy amelynek kapubejárója az eljárás 

tárgyát képező útszakaszhoz közvetlenül csatlakozik. 

A forgalomba helyezési eljárás alapjául a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhi-

vatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 

Osztály KE-06/UT/00520-18/2019. ügyszámú, 2019. október 18-án kelt útépítési 

engedélye és az ezzel jóváhagyott Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. készítette, 

KIV_2647/2019. számú, 2019. augusztus 25-én kelt tervdokumentáció szolgál. 
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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:  2021. április 15. 

 

Levétel napja:        2021. május 3. 

 
Tatabánya, kelt az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 

 
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 
  

Szász Zoltán 

osztályvezető 
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