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ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (Ákr)  88.  §  (1)  bekezdésének  c) 
pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: Tinnye,  Damjanich  utca  I.  szakasza  építési 
engedélyezése (Bocskai u. - Ady E. u.)

Iktatási száma:
PE/UT/00678-16/2022

Építtető megnevezése: Tinnye Község Önkormányzata

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.

Az eljáró hatóság döntése az érintett ügyfelek részére a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti 
Főosztály Útügyi  Osztályán (1141 Budapest,  Komócsy u.  17-19.) az ügyintézőnél hivatali  ügyfélfogadási 
időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők.

Ügyintéző neve: Lovas Sándor
Hivatali elérhetősége: Telefon: (1) 460-2210

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a  www.kormanyhivatal.hu 
honlapon  található.  A  döntést  a  hirdetmény  kifüggesztését  követő  tizenötödik  napon
kell  közöltnek  tekinteni. Ellene  jogorvoslat  kizárólag  bírósági  úton  közigazgatási  per  igénybevételével 
lehetséges. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét és a keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37-
39. § határozza meg. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Kifüggesztés napja: 2022. november 16.
Levétel napja: 2022. december 2.

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából

Varga János
osztályvezető

Közlekedésfelügyeleti Főosztály
Útügyi Osztály

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: (06-1) 460-2220 Fax: (06-1) 460-2285 KRID: PMKHKFUT (615366339)

E-mail: utugy@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

http://www.kormanyhivatal.hu/
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