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HIRDETMÉNY 

 

ÚTÉPÍTÉSI 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) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi köz-

igazgatási hatósági eljárás megindításról értesítem az érintett ügyfeleket. 

Építtető: Pilismarót Község Önkormányzata – 2028 Pilismarót, Rákóczi út 15. 

A kérelem benyújtásának ideje: 2021. december 6. 

Ügyintézési határidő: 2022. január 30. (55 nap) 

A tervezett létesítmény ismertetése: 

A kiépíteni tervezett Kölcsey Ferenc utca Pilismaróton, a Táncsics Mihály utca és a 

Szekrényhegyi út között, a Szekrényhegy lábánál található. Az utca jelenleg mintegy 

3,5 m széles, murvával javított földút. A tervezett út 430 m-es hosszú, aszfalt bur-

kolattal épül 4,5 m szélességben. Az útburkolatot „K” szegély illetve süllyesztett sze-

gély határolja, az erdő felőli oldalon burkolt árokkal. 

Érintett hatásterület: 

Azon ingatlanok területe, amelyeket a létesítmény terület igénybevétellel érint, ame-

lyek a tevékenységgel igénybe vett ingatlan tervezési határok közötti területével köz-

vetlenül határosak, vagy amelynek kapubejárója az eljárás tárgyát képező útsza-

kaszhoz közvetlenül csatlakozik. 

Az engedélyezési eljárás alapjául az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. készítette, 

ENG_2211/2015. munkaszámmal, 2015. május 18-án kelt útépítési engedélyezési 

tervdokumentációja szolgál. 

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. 
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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. december 10. 

 

Levétel napja:            2021. december 27. 

 

Tatabánya, kelt az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 

 
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 
 
 
          Bényi Balázs 
            útügyi szakügyintéző 
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