Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

BK/UO/2/39/2016.

SZ.

HIRDETMÉNY

ÚTÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN HELYSZÍNI SZEMLÉRŐL

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint az utak
építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya az alábbi
közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatban - az engedélyezési eljárás alatt a terv műszaki
tartalmának módosulása, a terv átdolgozása következtében érintetté vált, és az eljárásba eddig
be nem vont - érintett ügyfeleket az alábbiakról értesíti:
Ügy tárgya:

M44 gyorsforgalmi út Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakasza Bács-Kiskun megye közigazgatási területén Szentkirály, Lakitelek
és Tiszaug települések közigazgatási területét érintő – kapcsolódó
országos és helyi közúti közlekedési létesítményei építésének
engedélyezése
Kérelmező:
ÚT-TESZT Kft. (1025 Budapest, Utas u. 4.)
Építtető:
NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)
Ügy iktatási számai:
BK/UO/2/2015.
Az eljárás megindításának 2015. október 28.
napja:
Ügyintéző neve:
Szűcs Edit
Hivatali elérhetősége:
 76/512-423  76/512-427
Eljárás alapjául szolgáló ÚT-TESZT Kft. (1025 Budapest, Utas u. 4.)
terv készítője:
Terv száma:
801 és 839
Tájékoztatom az érintett ügyfeleket, hogy a tárgyi beruházást 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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá, a megvalósításához
szükséges eljárásokat kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A tervezett létesítmények ismertetése: Építtető az M44 gyorsforgalmi út Nagykőrös és Tiszakürt
közötti szakasza beruházásához kapcsolódóan Bács-Kiskun
megye közigazgatási területén Szentkirály, Lakitelek és
Tiszaug településekre eső, a Hatóság hatáskörébe tartozó
országos és helyi közúti létesítmények építésének
engedélyezésére nyújtott be kérelmet. A „gyorsút”
bevezetéséről és alkalmazásának lehetőségeiről szóló
1784/2015. (X. 30.) Korm. határozatból következően a
tervek átdolgozása vált szükségessé, emiatt részben
módosult az érintett ingatlantulajdonosi ügyfélkör.
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.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.
 76/512-420  76/512-427 @: utugy@bacs.gov.hu

2.
Az ügy iratai és az engedélyezési tervek az érintett ügyfelek részére hivatali ügyfélfogadási időben –
előzetesen egyeztetett időpontban – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.), valamint a
közmeghallgatással egybekötött helyszíni szemle keretében is megtekinthetők.
Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről.
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, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott
esetekben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot.
Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy az építés engedélyezési eljárás keretében a Hatóság – az utak
építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 63. § (1) bekezdése alapján –
helyszíni szemlét tart.
Időpontja:
Helyszíne:

2016. december 1. (csütörtök) 1000 óra
Szentkirály, Művelődési Ház
(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 16.)

A szemlével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:
Az értesítetteknek a közmeghallgatással egybekötött helyszíni szemlén való megjelenése a Ket.
49. § (1) bekezdése alapján nem kötelező. Távolmaradásuk a szemle megtartását nem
akadályozza.
Észrevételeiket a szemle előtt írásban, a szemle alkalmával szóban, illetőleg írásban is
megtehetik.
Kecskemét, 2016. november 16.
Kifüggesztés napja: 2016. november 16.
Levétel napja: 2016. december 1.

