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B K / U O / 1 4 5 - 2 0 / 2 0 2 1  S Z .  H I R D E T M É N Y  
FORGALOMBA HELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 88. § (1) bekezdés c) pontja és az utak 

építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya az alábbi közigazgatási 

hatósági eljárás során hozott döntésről értesíti az érintett ügyfeleket: 

 

Ügy tárgya: a 4622. jelű ök. úton, a 14+300 – 15+100 km szelvény közötti 

szakaszon megépített közúti közlekedési létesítmények 
forgalomba helyezésének engedélyezése 

A döntés iktatási száma: BK/UO/145-19/2021 

Ügyintéző neve: Szűcs Edit /dr. Sárdi Éva 

Hivatali elérhetősége:  76/795-106 

 

Tárgyi beruházást a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

133/2013. (V.9.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá, a 

megvalósításához szükséges eljárásokat kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

 

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 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán, (6000 

Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen 

egyeztetett időpontban – megtekinthető. 

 

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon kell közöltnek tekinteni.  

A döntés a közléssel véglegessé válik.  

 

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a vitatott 

döntés közlésétől számított 30 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályánál (6000 Kecskemét, Szent 

István krt. 19/a.), de a Szegedi Törvényszékhez címzetten kell benyújtani. 

 

Kecskemét, 2021. március 2. 

 

Kifüggesztés napja: 2021. március 2. 

Közlés napja: 2021. március 7. 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

 

 

 

dr. Sandra Jacqueline 

osztályvezető 
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