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VÉGZÉS

Budapest  Főváros  XVIII.  Kerületi  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  1184
Budapest,  Üllői  út  400. –  mint Engedélykérő  –  nevében  eljáró ÚTVONAL  Mérnöki  és
Szolgáltató  Kft.-t  (2500  Esztergom Sugár  u.  11.) –  mint  Tervező  –  kérelmére  BFKH XVIII
Kerületi Hivatal Hatósági Osztály 2.(továbbiakban: BFKH XVIII Kerületi Hivatal Hatósági Osztály 2.
)  a  Budapest  XVIII.  kerület,  Flór  Ferenc.  utca,  teljes  szakasz útépítési  engedélyezése
ügyében eljárás indult.

A benyújtott kérelem alapján az Engedélykérőt és a megbízásából eljáró Tervezőt

hiánypótlásra szólítom fel.

A felsorolt hiányok benyújtásának határideje:   2020. május 1.  

I. Kérem benyújtani a  BFKH XVIII  Kerületi  Hivatal Hatósági Osztály 2. részére  a vonatkozó
jogszabályban meghatározott dokumentumokat, különös tekintettel az alábbiakra:

1. A közműszolgáltatók nyilatkozatait.
2. Az  érintettek  (tulajdonosok,  szomszédos  ingatlan  tulajdonosok,  kezelők,  közmű

üzemeltetők) listáját.
3. Környezetvédelmi  szempontok  szerint  az  építési  és  bontási  hulladék  beépítési

lehetősége. (93/2012(V.10.) kormányrendelet (tov: KormRend)1. melléklet 2.1.1.9 pont)
4. Világítási tervek.
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5. Jegyzői  nyilatkozatot  a  terület  rendezési  tervnek  való  megfelelésről  (KormRend:  1.
melléklet 2.1.1.2 pont)

6. Kitöltött „adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához” 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 13. számú melléklete szerint

II. A tárgyi eljárásért útügyi hatósági eljárási díjat kell fizetni.
Ennek megfelelően kérjük Engedélykérőt, hogy az útügyi hatósági eljárás díját – az alábbi
„eljárási díj számítás” alapján a végzés kézhezvételét követő 8 napon belül

9.1. c) Helyi közutak építésének engedélyezése 500-1000 m-ig 1x 191 600 Ft
 d) megkezdett km-enként 1x     6 900 Ft

összesen: 198 500 Ft

azaz százkilencvennyolcezer-ötszáz forint eljárási díjat szíveskedjen átutalni a BFKH Magyar
Államkincstárnál  vezetett  10023002-00299592-00000000  számú „Előirányzat  felhasználási
számlájára.”  A közlemény  rovatban  fel  kell  tüntetni  az ügyiratszámot  (BP-18/003/00135-
5/2020) és az eljárás tárgyát (Budapest XVIII. kerület, Flór Ferenc. utca, teljes szakasz
útépítés).
A banki terhelési értesítő másolatát kérjük a BFKH XVIII Kerületi Hivatal Hatósági Osztály 2.
részére eljuttatni.

III. Kérem,  intézkedjen, hogy a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szakkérdés
vizsgálatára  vonatkozó 147 000 Ft,  azaz száznegyvenhétezer  forint  összegű igazgatás
szolgáltatási  díj  befizetésre  kerüljön  a Pest  Megyei  Kormányhivatal  Magyar
Államkincstárnál  vezetett  10023002-00299671-38700006  számú  „Előirányzat
felhasználási számlájára.” A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyiratszámot (BP-
18/003/00135-5/2020) és az eljárás tárgyát (Budapest XVIII. kerület, Flór Ferenc. utca, teljes
szakasz – útépítés).
Kérem továbbá, hogy a banki terhelési értesítő másolatát a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatalának és a BFKH XVIII. Kerületi Hivatalának szíveskedjenek eljuttatni.

IV. Kérem,  intézkedjen,  hogy  a Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  10023002-
00319566-00000000 számú „Előirányzat  felhasználási  számlára” befizetésre  kerüljön
14 000 Ft, azaz tizennégyezer forint összegű vízügyi szakhatósági eljárási díj.
A közlemény  rovatban  fel  kell  tüntetni  az  ügyiratszámot  (BP-18/003/00135-5/2020)  és  a
befizetés jogcímét (vízügyi szakhatósági eljárási díj).
Kérem továbbá, hogy a banki terhelési értesítő másolatot a BFKH XVIII. Kerületi Hivatalának,
valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak
szíveskedjenek eljuttatni.

Felhívom  a  figyelmét,  hogy  amennyiben  a  fizetési  kötelezettségének  a  meghatározott
határidőig  nem  tesz  eleget,  az  eljárást  megszüntetem,  amennyiben  a  hiányzó
dokumentumokat  a  hiánypótlási  határidő  lejártáig  nem  pótolja,  az  eljárást
megszüntethetem.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, 
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében 
gyakorolható.
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INDOKOLÁS

Az Engedélykérő nevében eljáró Tervező 2020. március 27.-én érkezett kérelmére a BFKH XVIII
Kerületi Hivatal Hatósági Osztály 2. a tárgyi ügyben útépítési engedélyezési eljárás indult.

A kérelmet és mellékleteit megvizsgálva megállapítottam, hogy azok nem elégítik ki teljes körűen
az  utak  építésének,  forgalomba  helyezésének  és  megszüntetésének  engedélyezéséről  szóló
93/2012. (V. 10.) Kormány rendeletben előírt feltételeket. Továbbá az útügyi hatósági eljárások
díjairól  szóló  26/1997.  (XII.  12.)  KHVM  rendelet  1.  számú  mellékeltének  9.1.  pontjában
meghatározott  útügyi  eljárási  díj,  a  vízügyi  és  a  vízvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási
szolgáltatási  díjairól szóló  13/2015.  (III.  31.)  BM rendelet  2.  mellékletének  4.  pontja  alapján
meghatározott vízügyi szakhatósági eljárási díj, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi
szakkérdés  vizsgálatával  kapcsolatos  egyéb  eljárási  költségekről  és  szakértői  díjakról  szóló
78/2015. (III.  31.)  Korm. rendelet 1. számú melléklet  4.1. és 10. pontjai szerint  meghatározott
környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szakkérdés  vizsgálatával  kapcsolatos  egyéb  eljárási
költség megfizetése sem történt meg, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi  CL.  törvény  (továbbiakban:  Ákr.)  44.  §-a  alapján  az  Engedélykérőt  és  a  nevében  eljáró
Tervezőt  hiánypótlásra,  illetve  az  eljárási  díj,  valamint  az  egyéb  költségek  megfizetésére
szólítottam fel.

Felhívom a figyelemét, hogy az  Ákr. 47. § (1) bekezdése b) és d) pontja alapján a hatóság az
eljárást  megszünteti,  ha  a  kérelmező ügyfél  a  hatóság felhívására  nem nyilatkozik,  és ennek
hiányában a kérelem nem bírálható el, vagy a fizetési kötelezettségének jelen felhívás ellenére
sem tesz eleget.

Hatáskörömet  és  illetékességemet  a  közlekedési  igazgatási  feladatokkal  összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
c)  és  d)  pontjai,  a (5)  és a (6)  bekezdései,  az utak építésének,  forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.)  Korm. rendelet 3. §-a, valamint a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése alapozzák meg.

Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112. § alapján zártam ki, és adtam tájékoztatást a jogorvoslat
lehetőségéről.

Budapest, Dátum az elektronikus aláírás szerint

Hodruszky Csaba

hivatalvezető felhatalmazásával és megbízásából:

dr. Pilcsák Csaba József

hivatalvezető-helyettes
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Kapják:

1. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Jegyzője
2. ÚTVONAL Mérnöki és Szolgáltató Kft.-t (2500 Esztergom Sugár u. 11.)

szakhatóságok:

3. PMKH  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály

4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

5. Irattár
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