HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyintéző szervezeti Közlekedési, Műszaki Engedélyezési
egység:

és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Kifüggesztés napja:

Útügyi Osztály

2021. augusztus 19.
Levétel napja:
2021. szeptember 6.

Iktatószám:

HE/KMEFF/UT/00498-3/2021.

Ügyintéző:

Kalán Róbert

Telefonszám:

+36 (36) 510-305

Hirdetmény
Értesítés közigazgatási eljárás megindításról és teljes eljárásra történő áttérésről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 88. § (1)
bekezdés c) pontjában, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény (Kkt.) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a Heves Megyei
Kormányhivatal

–

eljáró

szervezeti

egysége

a

Közlekedési,

Műszaki

Engedélyezési

és

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály –, mint útügyi közlekedési hatóság hirdetményi úton
tájékoztatja az érintett ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági eljárás indult közlekedési
építmények építésének engedélyezésére, mely eljárásban a kormányhivatal az Ákr. teljes
eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.
Ügy tárgya:

Eger, II. Rákóczi Ferenc út 100. szám alatti, 1304/8 hrsz-ú ingatlanra
tervezett McDonald’s étteremhez Drive út és parkoló építésének
engedélyezési eljárása

Ügy iktatási száma:
Építtető megnevezése:

HE/KMEFF/UT/00498-1/2021.
Progress Étteremhálózat Kft.
(1095 Budapest, Soroksári út 30-34. D. ép. IV. em.)

Eljáró:

BB Private Designer Kft.
(2330 Dunaharaszti, Domb u. 12.)

A teljes eljárás ügyintézési határideje:

55 nap, amely határidő 2021. október 10-én telik le

kivéve, ha az Ákr. 50. § (5) bekezdésében részletezettek miatt az ügyintézési idő határnapja
megváltozik.
Ügyintéző neve:

Kalán Róbert

Hivatali elérhetősége:

Telefon: +36 36/510-305
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hivalaki kapu (KRID): 422373380:
(hivatal rövid neve): HEKTHIR
email: meff.ut@heves.gov.hu
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.

Ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az
illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű
szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek
hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek
megfizetése alól is.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály hirdetőtábláján (3300 Eger, Kossuth L. út 26.), továbbá a
www.heves.gov.hu oldalon.
Kelt: Eger, az elektronikus tanúsítvány szerint
dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Sztrapkó Attila
főosztályvezető

