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B K / U O / 1 4 6 - 4 / 2 0 2 1  S Z .  H I R D E T M É N Y  
ÚTÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 

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

megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya az alábbi közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról 

értesíti az érintett ügyfeleket: 

Ügy tárgya: Kiskunmajsán, a Csontos Károly utcában 12 db férőhelyes 

parkoló és járda építésének engedélyezése 

Építtető: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda (1146 

Budapest, Hungária krt. 200.) 

Ügy iktatási száma: BK/UO/146/2021 

Az eljárás megindításának 

napja: 

 

2021. február 3. 

Ügyintéző neve: dr. Sárdi Éva 

Hivatali elérhetősége:  76/795-106 

Eljárás alapjául szolgáló terv 

készítője: 

Lukács Gergő (KÉ-K 13-11601) 

Terv száma, kelte: UT-20/2020. 

Az ügyintézési határidő 55 nap, melybe nem számít be: 

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

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 ügy iratai, a létesítmény tervdokumentációja, valamint a hatóság által hozott döntések 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. 

Ugyanitt kérhető tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről. 

 

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett jogszerű használói az eljárások során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. 

A hatóság írásban, az Eüsztv. által meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), 

vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart 

kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

 

Kecskemét, 2021. február 10. 

 

Kifüggesztés napja: 2021. február 10. 

Levétel napja: 2021. február 25. 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

 

 

dr. Sandra Jacqueline 

osztályvezető 
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