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A közigazgatási hatósági eljárá§ é§ szolgáltaiá§ általános szabályairól szóJó 2004, évi
cXL. törvény (tovább'akban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdéSe, valamint Bo. § (3)
bekezdése alap)án az alább' kózigazgatási hatósági e'já.ás megindulásáról é{esítem
az érintett ügyfeleket:

Űgy tárgya:

AZ ügy §záma:

B251 zánka,lskola l]tcai járda épitése

VE_O3B/HAT/o0334i201 6,

AZ e:járás §égindí:ásának napia; 2D16, tebruár 2g

Ügyinaézé§i hatá.idő: 45 nap, amelybe n".n szá.ítanak bele az álábbi
eljárási cselekmények:

. a hatásköd Vagy jllelékessé§i Vita egyezieté§ónek, Valamint az eljáró hatóság
kijelölé§ének !dótartama,

. a jogsegélyeljárás idótartama, továbbá a nyilvános Vagy olyan adatnak, ameiyet
Valamely hatóság, bíróság Vagy a Magyal országos Kózjegyzői Kamala
jogszabállyal rendszeresített ny']Vántartásának taítalmaznia keí]. á
nyilvántaraásból történó beszerzéshez szijkséges idő,

, a hiánypótlás.a, illetve a tényállás tisáázásához Szükséges adalok közlésére
i.ányuló fe'híVástól 8z annak ieljesítóséig terjedó idó,. a szakhalóság eljáIásának időtartama,

. az el,jáíás feIfüggesztésének jdótariama,

. a bjzonyítékok isme*etésének időtaítarna,

. a hatóság működó§ét legalább egy ieres napra el}ehetetlenítő üzemzavar V2gy
más eihál'thatatlan esemóny idóaaíama,

. a kéIelem, a döntós és egyéb irat forditásához szüksége§ idő,
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. a szskéftői Vé|emény elkészíiésének idótaÉama, a l^]atósági megkelesés Vagy a
döntés postára adá§ának napjától annak kézbesiiéséig terjedő időia.tam,
valamint a hirdetményi, t9Vábbá a kézbesíté§: meghata:mazoit és a kózbesít€si
ügy9ondnok útján történő kózlés idótartama.

A tervezett létesitmény ismertetése; Zánka Község Önkormánrzaiának tulajdonában
lévő 8251 Zánka, belaerületen fekvö ]sko|a utca (882
hr§z, JO7B hlsz) - Rákóczi utca (896/5 hrcz) és
ljúság utca (1079 hrsz) közőiii - gyalogjárda
épité§ének eng6délyezése

Az épíéssel érinteti §zomszédos ingatlanok: 8251 Zánka, belterü|eten fekvó lskola
utca (882 hr§z, ,1078 r.rsz) - Rákócz; utca (896/5
hrsz) és lfjúság utca (1079 hrsz) közöiti szaka§Za
halásterúletén fekVó ingatlanok.

Az engedélyezési eljárás alapjául a VlA FUTURA K't,-t képviseló Laniai Gyula okl,
építőmérnök 1544 tervszámú engedé|yezési tervdokumeniációja szolgál.

Az ügy irataa, illetóleg a léte§íimény tervdokume.rtádója aZ érinteat ügyíelek §Zámára a
Veszprém M§gyei Kormályhivatat Balatonfüredi Járási Hivata'a Hatósági és Gyámügyi
osztályán (8230 Balatoníúred, Fel§ó köz 2.) hivatali ügyfélfogadási időben _
elözetesen egyeztetetl időpontban - megtekinthetók,
Ugyanitt kapható tájékozlatá§ aZ egyes ingatlanoknak 3z eljárá§ba.r Való
érintettségéről,

Ügyintézó l|evel Gábor Farkas
Hivatali eaérhetóségel 8230 Ba|atonfür§d, Felsó köz 2, T€'efon: 87/795-076

Az éíintett hatásteruleten iéVó ingat'anok tulajdonosai, i''etőleg ingallan-nyi]VántaÉásba
bejegyzetl ]ogszerű használói az e|iálás során írásban vagy szóban nyilatkozaiot
tehetnek.

A közúti köZlekedés.ól sZó]ó l98B, éVj l, aörvény 29lB. § (1) bekezdése alapján a
ható§ági eljárás elektronikus tjton nem jntézhető.

A ható§ág írásban postaj úton, hirdetményi úion, szóban tart kapcsolatot, Az
ügymeletre, Valamjnt az irányádó jog§Zabályokra Voaatkozó elekkoniku§
tájékoztatás ar&ltrW.nkh.hU honlapon érhetó ei,
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Az eliálás megindílásáról a közigazgatási hatósági erárás megindulá§áról §zóló
értesílés é.dekében vezetell elektíonikus adatbázis ]ókehozásálól, vezeiéséról,
Valamint aZ adatbázis alapján történő érlesítógíől szóló 187l2oog, (ax, 10,) Korm,
rendelet 2, § (2) bekezdé§e sze nti a neujagrzek,magyarorszag.hu adatbázisban
regisáráll, ügyfélnek minósülő szervezetet az á]iala megadoli elektronikus Ievélcímen
érte§ílem a közúti közlBkedésről szóló 1988, évi l, törvény 29/B, § (6) bekezdése
alapján.

Fe'iívom a figyelmet, hogy a iá.sadalmi szeNeze' az üg}.íéii jogállá§át a
sz§ryezet aiapszabályának és a nyi]Vántaíásba Vételről szóló birósági Végzésnek
l-,laióságomhoz történó benyújtásáVal igazolhatja.

A K§t, 78. § (10} bekezdése álapján a hirdetmény útján kóZöla dönté§t a hirdetmény
kiíuggeszaését köVető tizenötödik napon kell kózöltnek tekjnteni,

Balatonfüred. 201 6, március'í,
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Dl. F9rencz Kornól
hiVata'vezetó megbiZásából

_ü,'{,.
Andáné Valente Mária
hiVatalvezetó-helyettes
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