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795-1 88

(1134 Budapest, V6ci rjtt 45., a tovdrbbiakLran: Kerelmezo)

(1117 Budapest, Lfornbov6ri [tt 1'7-19., a tovdbbiakban:

E-mail: si

VEGzES

A N6gr5d gyei Korm6nyhiyatal Salg6tarj5ni Jdr6si Hivatal
Te i FSoszt6lya (a bv6bbiakban: J6r6si Hivatal) a NIF

[igyiratsziim
Ugyint6zS:

T'elefon:06

Fejlleszt5 Zrt.
Uvaterv Zrt.

k6relmezett, a

N

CSiEK

Jelen ddntes

res;zesitlok sz

Nernzeti Ado-

illetekbeveteli

Kiirnyezetv6delmi 6s

Nemzeti lnfrastruktfra
meghatalmaz6sAb6l az

Meghiatalmazott) altal

let.

ellen a kozlest6l sz6mltott 15 napon b,elUl a Pest Megyei Kormiinyhivatal

mAra a fellebbez6si elj6r5s illet6kenek mdfteke 10 000 Ft, az illetek osszeq6t a

V6mhivatal Magyar Allamkincstdrr dltal vezetett '10032000-01012107 sziimu eljdrdsi

AmlAjAra tdrt6n6 6tulal6ssal lehet lertrni.

Kornyezetv6delrni 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly, Kornyezetv6delml Osztdly L
3100 Salg6tarjdn, [\I6zeum t6r 1.

Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: OB l\2 795 17O

'1, sz. fotlt Salgotarjqn elkerUl6 6s orsz6ghat6r kozotti szakasz fejlesztesere vonatkozo

19. sz6mon inditott 6s NO-05/KVOl129l2O20. sz6mon folytatott elj6risdt az

Ugyfelek k6relm6re 2020. fQbrudr 25. napj6t6l

sztinetellteti.

Tov6bbd a J6 Hivatal felhivja a7 Ugyfelek figyelm6t, hrogy jelen tigyben 2020. j;anuirr 21. naplan

hat6lyri dcint6shez nem kapcsol6dnakkelt. NO-0 29-212020. szdrhon kiadott fiiggci
joghatisok.

A Jdrdsi Hi t5jekoztatja az Ugyteleket, hogy az iSltal1nos kozigazgatdsi rendtarl1sr6l szolo 2016
evi CL. (a tov6bbiakban: Akr.)49. S (2) bekezd6se erlelm6ben hat honapnyiszunetel6s ut6n a

folytathat6 eljdr6s kdrelem hidnyaban megszLlnik, melynek tenyerol a J6r6si Hivatal
eftersiti az Ug

Kdrnyeze ies Term6szetv6delmi Fooszt6l'ydnak cimzett, de a Jdr6si Hivatalhoz k6t

peldAnyban [jtand6 fellebbezqssel lehet elni. A teljes szemelyes illetekmentessegben nem



A fentiekrr: te(intettel a Meghatalmazott

keresztul az eljarAs sor6n megl6llapitott

A N6grAd

INDOKOLAS

Korm6nyhivatal Salg6tarj6ni J6n6si Hivatal Kornyezetv6delmi 6s

Terrm i F5oszt5lya (iE tov6bbiakban: J6rdsi llivatal) t6jekoztatta a NIF Nemzeti

t, vclut Lil. ao., ct tuvduutdnudil. r\cttrliltcl'u,,

Budapest, Dombov6ri ut 17-19.; a tov6bbiakban:

yok merUltek fel az A2 es Cl nyomvonalak

k6rte az eli6r6s szuneteltetes6t. A Jdr5si llivatal telefonon

tov6bbi ket Ugyfelet is tajekoztatta, akik szinten kerlek az

eljdrds sz teset.

A Jzir6si Hi a szUneteltetesi kerelmet megvizsg:ilta es nrel36llapftotta, hogy az Akr. 49. g-a alapj6n

- jogszabAly ki rendelkez6senets hi6nydban - nincs akad:ilya az elj6r6s sziineterltetds6nek

Az Akr. 50. $ (5) a) bekezd6se s::erint az iigyintrlz6si hat6rid6be nem sz6mit bele az elj6r6s
felfijggesz 6s szUnetel6s6nrek id5tartama.

Az Akr. 43.

kapcsolodnak

nem dontott

(4) bekezdese alapj6n ,,Az (1) bekez<16;sben meghat1rozott dont6shez akkor
ha ai: ugyintezesi hataridti elteltevet,l a hatosag a hatositgi Agy 6rdem6ben

me.gdllapito

eljarttst nem szUntette meg. A felfi.)glgeszt1st elrende16 vagy sziinetel6st
megel6z6ien hozott filggd hatdly0 ddnt6shez joghatds nem kapcsolodik."

Jelen ddntes

bekezd6sern

Az Akr. fenti

Jdriisi Hivatal.

fent megjelolt jogszab;ilyhelyeken Iul az Akr. 49. g-6n, valamint az A,kr. 80.S (1)

a 81. $ ('1)beke:zdeqen alapul. A jogorvoslatho;z valo jogot az AXr. ll:2., g biztositja, az

el6terjeszt6ser nyitva 6llo hatdrid6t es az eloterjesztris modj6t az Akr.118. $ dllapitja meg.

foglaltak szerint dontott andelkezeseinek figyqlembevetelevel ia rendelk:ez6 reszben

ivatal az elid16s;t szUneteltet6 vegz6:;t a hivataldban, a honlapj6n

) k1zzdteszi, illertve rrregkiildi Salg6tarj6n V5ros
nak Jegyz6j6nek Bftonyterenye V6no:s OnkormAnyzatlnal,i Jegyzcij6nek,
K6zos Onkorm6nyzati Hivatal Jegyz6j6nrek, Karancsaljai Kozcis Onkorrndnyzati

Hi'yatal

Ko::os

Jellen vegz6s

elerl.ltronikus d

megegyezo az

6nek, SomoskSrijfalui K<izos 6nkorm6nyrzati Hivatal Jegyz6i6nek 6s Etesi
yzati Hivatal Jeg,yz6j6nek, aki a helyben s;zokdsos modon kozz6tt>szi.

Jdrdsi Hivatal elektrionikus al5ir6:;5val van elliitva. Az elektronikus er16irAssal ell6tott
kumentum joghatds kivdltds6ra valir alkalmass6ga a paplralap0 clokumenlum6val
elektronikus aldir6sr,irl rendelkezo hatdlyos jorlszabdlyok, az elektronikus ugyintezes

6s a bizalmi $zolgaltat1sok Sllal6n<>s szab1lyairol szolo 20115. evi CCXX|l. tdrv6ny, valamint az

eletlctronikus u$yint6z6s r6szlelszafi1l.yair6l szo|i 4.5112016. (Xll.'19.) Korm. rendelet 12, S (1)

bekezd6s b) pc'ntja alapj6n.

Kornyezetv6delrni 6s l-erm6szetv6delmi F6osztdly, Kcirnyezetv6delmi Oszt6ly l.
3100 Salgdtarjdn, l\r'l0zeum t6r 1

Telefon: 06 32 7Sl5 18[] Fax: 06:\2 795 17O

n t:-:^;n Jdtdsl
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A .Jdr6si Hi

valamint a i

szebAlyozza.

sz6l6 7112015

| 6ltal6nos hatiiskor6t 6s illet6kessrig6t a fdv6rosi 6s megyei kormdnyhivatalokr6l,

(f6v6rosi kerUleti) hivatalokr6l sz6l6 66/2015. (lll.30) Korm. rendelet 2. $ (4) bekezdes

JAr6si Hivatal kQrnyezet- 6s termeszetvedelmi hat6sk0ret es illet6kesseget a

mi 6s term6szetv6dqlmi hat6sdrgi es igazgatdsi feladatokat ell6t6 szervek kijeloleser6r

(111.30.) Korm. rendqlet 8/A. $ (1) bekezd6seszabAlyozza.

Salg6tarj6n, . februAr 24.

Dr. Hand6 Beatrix

Jd16si hivatalvezet6

4eveben es megblzds6bol:

Nogrdd Megyei
,1., ",.,.'t ).- Kormdnyhivatal

2020.02.24
15:56:00 +01'00'

Dr. lsp6n Eszter

F6osztdlyvezet6

Kapj6k:

Ugvintez6i szerint.

Kornyezetv6delmi eq Termeszetvedelmi F6oszt6ly, Kornyezetv6delmi Osztdly l.
3100 Salg6tarjdn, MUzeum t6r 'l .

Telefon: OG 32 795 1 88 Fax: OG 32 795 17O


