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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) a döntés közlésével kapcsolatban az 
alábbiakat rendeli el:  
„2. § (1) A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a 
személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára 
kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a 
hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről - a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg - az ügyfél 
tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási 
forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő 
közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.”  
Fentieknek megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hirdetményi úton közli, hogy az Egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozó ügyben elsőfokú építésügyi hatósági hatáskörben döntést hozott.  
Az Ákr. 88. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk az alábbiakról.  
A döntés száma: BK/ETDR/546-2/2023.  
A döntés  tárgya: határozat 
A döntést hozó hatóság megnevezése : Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.  
A hirdetmény útján közölt döntést az Ngtv. 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a hirdetményt a 
kifüggesztését követő ötödik napon közöltnek kell tekinteni.  
A kifüggesztés napja a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, valamint a hatóság 
hirdetőtábláján 2023. január 25. 
A hirdetmény levételének napja: 2023. január 31. 
 
Kecskemét, 2023. január 23. 
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