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T6rgy: Ddka kozs6gben

1201 8.

gyaloghid

l6tesit6s6nek epitesi enged6lyez6se

Ugyint6z6: Kerper Erika
Telefon: 89/795-033

HATAROZAT
A Veszpr6m Megyei Korminyhivatal P6pai JSrisi Hivatala (a tov6bbiakban: elj6r6
hatos5g) DSka Kcizs6g Onkorminyzata (8592 D6ka, D6zsa Gy. u. 95.), mint
6pittetS (a tovdbbiakban: Epittet6), meghatalmazlsAban eljdro Kreativter Kft. (8200
Veszpr6m, Boksa t6r 1lB. fsz. 1., k6pviselo: Dem6ny Zoltln Ugyvezet6, a
tovdbbiakban: K6relmez6) k6relm6re,

a DAka, D6zsa Gy. u. 36-38. sz6mri ingatlanok kciziitt (a 8403. sz, JdnoshAza P6pa osszekoto Ot27+979,9-28+0,16,74 km szelv6nyek kozdttijobb oldalon), a 80
helyra4zi sz6m0 D6kai idoszakos vizfoly5st 6thidalo 2,99 m szabadnyildrsri gyaloghid
l6tesit6s6re az

6pit6si enged6lyt megadja.
A v6glegess6 vSlt epitesi enged6ly hdrom evig hatSlyos. Nem sztjnik meg az 6pltesi
enged6ly id6beli hatdlya, ha az epitest h6rom 6ven belUl megkezdtek 6s az 6pit6si
tev6kenys6get folyamatosan v6gzik.
A letesU16 gyaloghid tulajdonosa, vagyonkezeldje, Uzemeltetdje, fenntart6ja:
- Tulajdonos: Ddka Kdzs6g Onkormdnyzata (8592 Ddka, D6zsa Gy. u. 95.)
- Vagyonkezelo D6ka Kozs6g Onkorm6nyzata (8592 D6ka, Dozsa Gy. u. 95.)
- Uzemelteto 6s fenntart6: Ddka Kozs6g Onkorm6nyzata (8592 D6ka, D6zsa Gy. u.
e5.)

A gyaloghid f6bb adatai:
a) keresztez6s szelv6nye: 8403 sz. dllami kozut 27+995 km szelv6ny,
b) hidnyil6sok szdma: '1 nyilSsti mfit6rgy
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c) mer6leges szabad nyilSs: 2,99 m,

d) hidp6lya burkolati szintje: 145,21 mBf
e) felszerkezet also 6le 144,88 mBf,
f) meder felfekvesi szint: 143,30 mBf,
g) alaptestek also sikja: 142,50 mBf
h) hid alatti meder jellege: betonlap burkolattal kiepitett szildrd burkolatu meder,
i) hidp6lya burkolata: aszfalt burkolat, 5 cm vtg. AC11 kopor6teg,
j) hidkorl6tok: horganyzott idomac6l korl6t,
k) hld teherbirdsa: e-UT 0.7.01.12:2011 Erotani szdmit6s Kdzriti Hidak tervez6se
(KHT2) szerinti gyalogos hid,
,

,

A tervezett gyaloghld a kozforgalom elol el nem zdrt helyi koz0t r6sze lesz.

Az 6pltesi munkSk megkezd6s6t az elj6ro hatosSgnak - az 6pit6s megkezd6se
elott, illet6leg a munkaterUlet 6tad6s elott legal6bb 5 nappal - lrdsban be kell
jelenteni.

A kivitelez6si munkdkat csak v6glegess6 v6lt 6s v6grehajthat6, hatdlyos epitesi
engedely 6s az enged6lyezlsi zdradekkal ell6tott, a Kreat[vterv Kft. 20171U-1101.
m u n kasz6m on elk6s zitett en ged6lyez6si terv b rtokdba n sza bad meg kezden i.
i

A v6glegess6 v6lt epitesi engedelyt 6s a z{radekolt enged6lyez6si tervet az e-6pit6si
napl6ba fel kell t6lteni. Azokat a dokumentumokat, melyek az e-6pit6si napl6ba nem
rogzitettek, a helyszlnen el6rhetov6 kell tenni 6s abba az illetekeseknek a betekint6st
biztositani kell.

Jelen hat{rozat idegen ingatlan ig6nybev6tel6re nem jogosft, az

6pit6ssel

osszefUgg6sben tdmaszthat6 polgari jogi igenyt nem ddnt el 6s nem mentesit egy6b

enged6lyek megszerz6s6nek kdtelezetts6ge
A szakhat6s6gok Sll6sfoglalisai

a

lol.

:

- A PSpai Rend6rkapitinysig

K6zleked6srend6szeti OsztSly (8500 P6pa
Sz6chenyi u. 18.) 2018. szeptember 11-6n kelt, 19030/395612018 6lt. szdm0
szakhat6sigi SllSsfoglalSsa:,A Veszpr6m Megyei Kormanyhivatal Papai
Jdrdsi Hivatala a Daka K1zs6g Onkormanyzata kepviselet6ben eljaro
Kreativter Kft. (8592 D6ka, Dozsa Gy. u. 95.) neveben k6relmet ny1jtott be
Daka k)zsegben gyaloghid leteslt6senek 6pltesenek engedelyez6s6re,
melyet hatosagunkhoz megkaldtek a szakhatosagi hozzajarul1s megaddsa
celjabol.
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Az alhbbi nyilatkozatot teszem:

Az

engedelyezesi eljdrashoz sztiks6ges szakhatosagi hozzajarulast
amennyiben a kdrelmez6 az illetekes k1zlekedesi hatosdg 6s k1z0tkezel6
szeru altal e tdtrgyban meghatdrozott felteteleknek eleget tesz - megadom. Az
engedely kiadasaval kapcsolatban egyeb feltetelt nem tdmasztunk.

Ezen szakhatosagi hozzajarul1s csak erre az eljarasra 6s egyszeri alkalomra
szol, az adott tdrgyban szAksdges tovdbbi, valamint az eredm6nytelen eljaras
miatt megismetelt eljarashoz szuks6ges szakhatosagi hozzajarulast ismetelten
meg kell k6rni."
Nemesszal6k Kiizcis Onkorm funyzatl Hivatal Jegyz5je (9533 Nemesszalok,

R5koczi

u. 15.) 2018.

szeptember 25-en kelt, NSZ/571-212018 sz6m0

v6gz6se:
,,A Veszpr6m Megyei Kormanyhivatal Papai Jarasi Hivatala megkeres6s6re
a Ddka kdzs6g belterulet Dozsa Gy1rgy u.. 36-38 szdm0 ingatlanok kOz1tt

-

Ietes1l6 @0. hrsz.) gyaloghid epitesi enged6lyez1se

Agy6ben

a

KREATIVTERV Kft. (8200 Veszprem, Boksa ter 1 /B fsz.1. k6pviseli: Dem6ny
Zoltdn ugyvezetS) 201 7/U-1 1 01 munkaszdmon elk6szitett terudokumentdcioja
alapjdn, a kdvetkezS szakhatosagi allasfoglalast adom ki:
A teruezett beruhdzds helyi jelent6s6gfi v6dett term6szeti teriiletet nem
6rint, arra ki5zvetlen hatflst nem gyakorol.
Az elj(tr6s sordn elj1rasi kdltseg nem merAlt fel.
A szakhatosagi allasfoglalas ellen 1ndllo jogoruoslatnak nincs helye, az a
hatdrozat, illetve az eljdrast megszAntetS vegz6s elleni jogoruoslat kerteben
tdmadhat6 meg."

- A Veszpr6m Megyei

Katasztr6fav6delmi lgazgat6sAg P6pai
Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g (8500 P6pa Major u. 20.) 2018.

szeptember 14-6n kelt, szakhat6sigi Sllisfoglal6sa:
,,A Veszpr6m Megyei Korm1nyhivatal P6pai Jilrdsi Hivatal (8500 Papa, F6
u. 12.) megkeres6se alapjan a Ddka Kiizsig )nkormdnyzata (8592 Daka,
Dozsa Gydrgy utca 95.), mint 6pittetS meghatalmazasaban eljitro Kreativter
Kft. (8200 Veszpr6m, Boksa ter 1/8. Fsz. 1.) k6relmdre a Ddka, Dozsa Gy1rgy
utca 36-38. szdtm1 ingatlanok kdzdtt (80 hrsz.) l6tes1lS 2,99 szabadnyilasI
gyaloghid epit6si enged6lydnek megadasahoz tfizv6delmi szempontbol az
al 6 b b i felt6tel lel h ozzdj 6ru lo k :

Forgalomkorl1toz1s esef6n a kivitelez6 az 6pit6si munkdk megkezd6se
el5fti munkanapon irilsban 6ftesitse a Pdpai Hivatdsos
Tfizolt6parancsnoksfigot (8500 Pdpa, Major u. 20., papa.ht@katved.hut A
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bejelent6s ti5rt6nhet szem6lyesen benyrtjbft irdsos 6desft6s 6s emailben
k A HiStt 6ftesit6s fo rmdj 6 ba n.
A szakhatosagi allasfoglalas ellen 1nallo jogoruoslatnak nincs helye, az a
hatdrozat elleni fellebbezes kerT1ben tamadhato meg."

-

A Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6g6g Hat6s6gi Osztdly (8000
Sz6kesfeh6rvdr, Szt, Fl6ri6n kat. 2.) 35700/9045-212018. eft. szakhat6sigi
6ll6sfoglal6sa.
1. A Daka K1zs1g Onkormdnyzata (szekhely: 8592 Ddka, Dozsa Gydrgy u.
95., KUJ: 100144565, KSH azonosfto: 1 5426730-841 1-321-19) megbizasabol
a Kreativterv Mern)ki Szolgaltat6 lroda Korlatolt FelelSsseg(i Tarsasag (8200
Veszpr1m, Boksa ter 1/8. fsz. 1.) altal beny1jtotl k6relem alapjan a Veszpr1m
Megyei Kormanyhivatal Papai Jarasi Hivatalhnal indult k6zigazgatasi
eljdr1sban, a Ddka, Dozsa Gy)rgy utca 36-38. szdm0 ingatlanok k1z1tt
letesAl6 gyaloghid epitesi engedely6nek kiadasdhoz
szakh atosig k6nt hozzhj 6 ru I 6so m at meg ado m.
2. Jelen szakhatosagi allasfoglalas mds jogszabalyi kOtelezettsdg alol nem
menteslt.
3.

Szakhatosdgi allasfoglalasom ellen 6nallo fellebbezesnek nincs helye."

Az elj6r6sban az ftkezel6 6s kdzmriszolgdltatokhozzfijaruldst megado nyilatkozatai
Epitteto a Ddka Kdzs6g Onkorm5nyzat tulajdon6ban lev6 81t2 hrsz-0 klzltra
vonatkoz6 an a kdzutkezel6i hozzdj{rulSst ki kot6s n6l kU I megadta.
E.ON Kozep-dundntrili Aramhdlozati Zr1. (8200 Veszpr6m , Yizvezetek u. 1.)
995325359 sz6m0 E-KOZMU kdzmfi nyil atkozat.

-

Az ellilro hatosdg felhlvja az Epitteto figyelm6t a tervben foglalt kezelok 6s

kozmU

Uzemeltet6k hozzfiiuul6s6ban foglalt feltetelek marad6ktalan betartdsa mellett, hogy

az

elk6szUlt kozleked6si epftm6ny

az

elj616 hatos6g enged6ly6vel vehet6

forgalomba, arca forgalomba helyez6si enged6ly ir6nti k6relmet kell beny0jtani.

Az elj1ro hat6s6g hal1rozata ellen a kozl6st kdvet6 15 napon belUl a
Megyei Kormdnyhivatalhoz cimzett (8200 Veszpr6m, Megyehdz

Veszpr6m

t6r 1.), de a

Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal Pdpai Jdr6si Hivatal vezet6jehez ket p6lddnyban
beny0jtando fellebbez6ssel lehet 6lni.

A fellebbezesi eljdrds d'rjkoteles. A fellebbez6si eljdr6s 21.900,-Ft osszegti dij6t
Veszpr6m Megyei Kormdnyhivatal Magyar Allamkincst6rndl vezetett 10048005-

HATOSACIOSZIALY
8500 P5pa, Fo u. 12.
telefon.891795-037, fax: 89/795-100, e-mail: papa.hatosag@veszprem,gov.hu

5

00299516-00000000 sz6mri eloirfinyzat-felhaszn6lSsi keretsz1mlfljAra kell befizetni.
A fellebbez6shez mell6kelni kell a befizet6s igazolSsdt.

A jogi k6pvisel6vel elj6ro f6l, valamint a belfoldi sz6khellyel rendelkez6 gazddlkodo
szervezet az elektronikus Ugyint6zes 6s a bizalmi szolgSltat6sok Slta16nos
szabllyair6l szolo 2015. evi CCXXll. tdrvenyben meghatdrozott elektronikus 0ton
koteles benyujtani a fellebbez6st az els6fok0 kdzigazgatdsi hatlrozatot hozo
szervn6l. Az els6fok0 hat6sdg rovid neve: JHI9PAPA|, KRID sz{ma:518433924.
Fellebbezni csak a megt6madott ddnt6sre vonatkoz6an, tartalmilag azzal kozvetlenUl

osszefUgg6 okb6l, illetve csak

a

dont6sb6l kozvetlenUl adodo jog-, vagy

erdeks6relemre hivatkozva lehet. A fellebbez6st indokolni kell.
A fellebbez6sben csak olyan uj t6nyre lehet hivatkozni, amelyrol az els6fok0
elj6r6sban az Ugyfelnek nem volt tudomSsa, vagy arra onhibajdn kivUl eso ok miatt
nem hivatkozott.

A

a Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal blrSlja el,

melynek sor6n a
s6relmezett ddnt6st, valamint az azt megel6z6 elj6rdst megvizsgSlja, a
fellebbezesben foglaltakhoz nincs k6tve. A fellebbez6sre jogosult a fellebbez6si
fellebbez6st

hatdridon belUl

a

fellebbez6si jogdrol lemondhat.

A fellebbez6si jogrol tort6n6

lemond5s nem vonhato vissza.
INDOKOLAS

Az eljdro hatosdgn6l K6relmezo - az Epittet6 meghatalmazilsa alapjdn -

2018.
augusztus 30-5n beny0jtott k6relm6re a D6ka, D6zsa Gy. u. 36-38. szdm0 ingatlanok
kozott (80 hrsz.) letesU16 2,99 m szabadnyflSs0 gyaloghid epit6si enged6lyez6se
Ugy6ben 2018. augusztus 31. napj6n kdzigazgat6si hatos6gi elj5rSs indult.

Az

el16ro hat6sdg

a k6relmet 6s a Dem6ny Zolt{n tervezo (Kreatfvter Kft.

8200

Veszpr6m, Boksa ter 1lB. fsz. 1., k6pvisel6: Dem6ny ZoltAn Ugyvezet6) Sltal k6szitett
20171U-1101 munkaszilmu epitesi enged6lyez6si tervdokumentdci6jdban foglaltakat
megvizsgSlta.

hatosdg a VE058/HAT/02312-212018. sz. Hirdetm6ny 0tj6n 6rtesitette a klzigazgatdsi hatosdgi

Az epitesi enged6lyez6si elj6r6s megindulSs5r6l az eljSro
eljdrdsban 6rintett Ugyfeleket.
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Az eljAro hatosag a

VE-0SB/HAT102312-412018. sz6m0 hat6rozat6ban

a

tdrgyi

Ugyben fUgg6 hatSly0 ddnt6st hozott.

A

gyaloghid l6tesit6s6nek ep(t6si enged6lyez6se Ugy6ben a szakhat6s6gi
allasfoglal6s megadSs6ra az elj1ro hato5Sg a VE-05BlHATl02312-512018. szdm0

v6gz6sben kereste meg a szakhatos6gokat.
A szakhat6s6gok

-

nak indokol5sa :
A P6pai Rend6rkapit6nys6g K<izleked6srend6szeti Oszt6ly-szakhat6s6gi
6ll6sfog lalSsa indokol6st nem tartalmazott.
A Nemesszal6k Ki5z6s Onkorminyzati Hivatal JegyzSj6nek szakhatosdgi
6ll6sfoglal6s indokol6sa :
,A Veszpr6m Megyei Kormdnyhivatal Papai Jdrdsi Hivatala az
531/2017.(X11.29.) Korm. rendelet 1. szam1 meileklet 10. pont 26. soranak B
6l lSsfog lalSsai

oszlopdban foglaltakra hivatkozdssal szakhatosagi allasfoglal1st keft a
Nyaradi K6z6s 5nkormdnyzati Hivatal JegyzojetSl a Daka k1zseg belter[)let
Dozsa Gydrgy u. 36-38 szdmI ingatlanok k1z1tt letesUlS (80. hrsz.) gyaloghld
epltesi enged6lyez6se Agy6ben.

A Nyaradi KOz6s Onkormdnyzati Hivatal jegyzoje az 6ltal6nos k1zigazgatasi
rendtartdsrol szol6 2016. evi CL. tv. (a tovabbiakban: Akr.) 23. S U)
bekezdes6re t6rten6 hivatkozdssal kizar1si okot jelentett be a Veszpr4m
Megyei Kormanyhivatal VezetSjenel es az elj(tras lefolytatasdra m6s eljaro
h

atosag kijel6l6 set k6fte.

A

Veszpr6m Megyei Kormanyhivatal

a

VEB/005/03409-2/2018:. szdmI
v6gz6s6vel az eljaras lefolytatdsara hivatalomat jel1lte ki.

A KREATIVTERV Kft. 6ltal a 2017/U-1101

munkasz1mon elk6szitett
terudokumentdci6 alapjdn megdllapftottam, hogy a tervezett beruhdzds
helyi jelentSs6gfi v6dett term6szeti terliletet nem 6rint, - arra ki5zvetlen
hat*st nem gyakorol. "

- A Veszpr6m Megyei
Katasztr6fav6del

i

Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig

PSpai

lts6g szakhat6s6g i 5 lSsfog lal6s ndokoldsa
,pitka Ki5zs6g Onkormilnyzata kepvisetet6ben eljar6 Kreativter Kft.
k6relm6re indult epitdsi engedelyezesi tigyben a Veszpr6m Megyei
Kormhnyhivatal Pdpai Jdrdsi Hivatal, mint engedelyezS hatosag 2018.
szeptember 5-6n megkereste a Veszprem Megyei Katasztrofavddelmi
m

Ki rende

|

i

HATOSAG I OszrArv
8500 Pdpa, Fo
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lgazgat6sag Papai Katasztr6fav6delmi Kirendeltseget, mint els6 fok0
tfizv6delmi szakhatosdgot szakh at6sagi all1sfoglalas kiadasa celi ab6l.

A megkeres6 hatosdg altal csatolt iratok attekint1se alapjan a 8592

Ddka,

Dozsa Gyargy utca 36-38. szdmI ingatlanok kdzdtt (80 hrsz.) l6tes(.i15 2,99 m
szabadnyil6ts0 gyaloghld 6pitesi enged6ly6nek megaddsdhoz feltetellel
hozz6jdrultam."

A

Fej6r Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g Hat6s6gi Oszt6ly

szakhat6s6gi 5ll6sfoglalSs indokolSsa:
,,A Veszpr6m Megyei Kormdnyhivatal Pdtpai Jarasi Hivatala Hat6sagi Osztdly
hivatkozott szdmI megkeresdsdben kerte a Fejel Megyei Katasztrofav6delmi
lgazgatosag szakhatos1gi allasfoglalasat Dakan, a Dozsa Gy1rgy utc1ban
teruezett gyaloghldra vonatkozo epitesi engeddlyhez. Megkeres6s6hez
Kreatlvterv Kft. altal 2018 augusztusitban 2017/U-1101
csatolta
munkaszdmon k1szitett tervdokumentdci6t (teruezf : Dem6ny Zoltan).

a

A teru atapjan meg1llapithato, hogy Ddka Kdzs1g Onkormdnyzata a telepul1s
belterUlet6n, a Dozsa Gy1rgy utca 36. es 38. szdm alatti ingatlanok k6z6tt (a
8403. jelfi Janoshdza - Papa 6sszekdt6 0t 27+979,90 6s 28+016,74 km
szelv1nyek k1z1tti szakaszdn) gyalogos hidat 6s ahhoz kapcsolodo jardat
kfvFtn kialakitani.

Az lnkormanyzati kezel1sfi 80 helyrajzi szamI arok (Dakai vizfolyas) felett
epi)to 2,gg m szabadnyit1su monolit vasbeton temezhidhoz 1,50 m
sz6less6g6, aszfalt burkolatI jarda k6szul.

A burkolatra hullo csapad6kvizeket r6szben zdrt csatornaval, r1szben nyilt
arokkalvezetik a 80 helyrajzi szaml 6trokba.

A

rendelkez1sre allo nyilvantartits szeiint
t av I ati ivov i z b itzi s v6d 6te rii I et6t n e m e ri n ti.

a tervez1si terillet [izemelS vagy

A felszin alatti vizek v6delm6rSl szolo 219/2004. (Vll. 21.) Korm. rendelet 7. $
(4) bekezd6s6n alapulo .1:100.000-es meretardnyl ezdkenys1gi terkep
alapjan a tertilet szennyezSd1s-6rz6kenys6gi besorol1sa a felszin alatti vfz
1llapota szempontj1bol: erz6keny teriilet (ezen belil 2.a) besorolasI).
A tevekenyseg nincs hatdssal az 6rufz es jeg levonulasdra. A vizek lefolydsdra
6s 1llapotara kifejtett kdros hatits megelSzhet6 k1riiltekint6 kivitelez6ssel,
valamint a vonatkozo jogszab1lyokban foglaltak betartasaval.

Megdllapitom, hogy a teruezett tev1kenys6g megvalositasabol jelent6s
k1rnyezeti hatdsok nem szdrmaznak felszini 6s felszin alatti vizv6delmi
HATOSAGI OSZTALY
8500 P5pa, F5 u. 12..
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szempontbol, ezert a tevdkenyseg megkezd6s1hez kdrnyezeti hatasvizsgalati
eljaras lefolytatasdt nem taftom indokoltnak.

Az epitAsi engedely kiadasa ellen vizgazdalkodasi 6s vizv6delmi szempontbol
nem emeltem kifogdst, szakhat6sdgi hozzajarul1somat megadtam.

Felhivom a figyelmet az alabbiakra:

A

keresztez6s6n6t a vizek
"roi
hasznosftdsdt, v6delm6t 6s kdrt1teleinek elharitas1t szolg(tl6 tev6kenys6gekre

vlzikdzmfivek k6zet6ben, ittet6leg

6s l6tesitm6nyekre vonatkozo dltal4tnos szabalyokrol sz6lo 147/2010. (lV. 29.)
Korm. rendeletben, valamint a vlzbitzisok, a tdvlati vfzbazisok, valamint az
ivovizellatast szolg1lo viziletesltm6nyek v6delm6r6l sz6l6 123/1997. (Vll. 18.)
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevetelevel, a vizikdzm(i ilzemeltet6j1nek
elSlrdsait betartva kell eljdrni.

A hid kialakitasdtnak

olyannak kell lennie, hogy a vizek hasznosftds6t,
vedelmet 6s karteteleinek elhdritdsat szolgalo tev6kenys1gekre 6s
l6tesltm6nyekre vonatkozo 1ltalanos szabalyokrol szolo 147/2010. (lV. 29.)
Korm. rendelet 1. mellAkletAben elolrtak teljestiljenek."

Az Epitteto a Ddka K6zs6g Onkormdnyzat tulajdonSban levo

81

t2 hrsz-l

kdz0tra

vonatkoz6an a kdzutkezel6i hozzdj{ruldst kikotes n6lkUl megadta.

Az E.ON

Koz6p-dundntrlli AramhSl6zati Zrt. (8200 Veszpr6m , Yizvezetek
995325359 szdm 0 E-KOZM U kozm fi nyi latkozat6 b an a hozz6j 6 ru ldst meg adta.

u,

1.)

megSllapitotta, hogy a benyrljtott k6relem 6s mell6kletei
megfelelnek az epit6si engedSly ir6nti k6relemhez el6irt feltSteleknek, tovSbbA a
mfiszaki, a forgalombiztonsdgi, kornyezetv6delmi felt6teleknek 6s a szakhatosdgok
dltal el6irt felt6teleknek. Mindezek alapjitn az elj1ro hat6sag a hatArozat rendelkez6
r6sz6ben az epit6si enged6lyt megadta.

Az eljdr6 hat6s6g

Az eljdr6 hat6sdg

ti4ekoztatya' Epittetot, hogy

a jelen hatfirozatlval az 6pit6si

enged6lyezesi Ugyben az 6rdemi d6nt6st a VE-05B|HAT102312-412018. sz6mf fugg6
hatdly0 hat6rozatflban el6irt 2016. okt6ber 28. napjitig meghozta, ez6rl a fUggo
hat6 ly0

d

ont6sben fog

la

ltak nem a lkalm azhatok.

Az elj6r6 hatos6g

rendelkez6 r6szben hozott dont6se az utak 6p[t6s6nek,
forgalomba helyez6s6nek 6s megszUntet6s6nek enged6lyez6s6r6l szolo
9312012.(V.10.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Rendelet) 7. S (1)
(3)
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bekezd6sein, a 11. $-dn, a13. S-5n, a 14,$ (1) es (3) - (4) bekezd6s6n, a 15. S (1)
bekezd6s6n,6s a 18.$ (1) bekezd6s6n alapul, tov6bbd hatarozatlt az dltal6nos
kdzigazgat6si rendtart6srol sz6l6 CL. torv6ny (a tov6bbiakban: Akr.) 80. S (1)
bekezdesben 6s a 81. $ (1) bekezd6sben meghatdrozottak szerint hozta meg.

Az epit6s bejelent6s6t az e-napl6ban az 6pitoipari kivitelez6si tev6kenys6grol sz6l6
19112009. (lX. 15.) Korm. rendelet 25.S (11) bekezd6se, a26. $ (9) bekezd6se 6s
27.S (1) bekezdes c) pontjahatfirozza meg.

Az utUgyi hat6sdgi eljdrdsok d'rjair6l szolo 2611997.(X11.12.) KHVM (a tov6bbiakban:
KHVM rendelet) l.szAml mell6klet 14. pont 14.2. alpont a) pontja alapjdn kiszabott
43.800,-Ft, 0tUgyi hat6sdgi eljdrdsi dijat az Epitteto a Veszpr6m Megyei
Korm6nyhivatal Magyar Allamkincst6rnSl vezetett szilmldjilra befizette. A
fellebbez6s hat6sdgi eljdr6si dfjdnak megSllapit6sa a KHVM rendelet 2. S (1)
bekezdese alapj6n tort6nt.

A hat6rozat elleni jogorvoslati

lehetoseget

az Akr. 112. $-a, 116. S (1) es (2)

bekezd6s a) pontja, valamint 1 18. S (1)-(3) bekezd6sei szabSlyozzAk.

Az elj6r6 hat6sdg hat6sk6re

a kozleked6si

igazgat6si feladatokkal osszefUgg6
hat6sdgi feladatokat ell6t6 szervek kijel6l6serol szo16 38212016.(Xll.2.) Korm.
rendelet 2 S (1) bekezdes d) pontjSn 6s az (5) bekezd6s6n, tovSbbd a Rendelet 3.S6n alapul. Az eljaro hat6sdg illet6kess6ge a fdv6rosi 6s megyei korm6nyhivatalokr6l,
valamint a j6rdsi (fovdrosi kerUleti) hivatalokr6l szolo 6612015.(111.30.) Korm. rendelet
2 S (4) bekezd6s 1. mell6klet 18. pont 18.5 alpontjdn, valamint az Akr. 16 S (1)
bekezd6s6n alapul.
PApa, 2018. szeptember 26.
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