
HIRDETMÉNY 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy Hatóságom a  

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) által meghatalmazott Pannonway 

Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) által meghatalmazott ÖKOHYDRO Környezet-és 

Vízgazdálkodási Mérnök Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8.) „75. sz. Keszthely-Bak-Rédics 

másodrendű főút 61+544-65+130 km szelvények közötti szakasza felújításának” megnevezésű 

dokumentációban foglaltakat elfogadta, és egyben megállapította, hogy a Keszthely-Bak-Rédics 

másodrendű főút 61+544-65+130 km szelvények közötti szakasz felújításának tervszerinti megvalósítása 

esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

A határozat Lenti Város Jegyzőjénél és a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

(8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási 

időben tekinthető meg. 

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 10.00-12.00; 13.00-15.00. 

                                 Kedd,Szerda: 8.00.-12.00.;13.00.-15.00. 

                                 Péntek:8.00.-11.30. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Döntésem a közléssel – a 

hirdetmény Hatóságom hirdetőtábláján történt kifüggesztés követő 5. napon – véglegessé válik, annak 

bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül 

a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.  

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú 

közigazgatási határozatot hozó szervnél (https://e-kormányablak.kh.gov.hu). 

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a 

keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a 

felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.  

 

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint” 

 

 

                                                                                                                 Zala Megyei Kormányhivatal  

                                                                Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

                                                                                      Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

                                                                                                                 -  Zalaegerszeg - 

 

A hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 

A hirdetmény levételének napja:  

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésének napja: 

A hirdetmény levételének napja: 

https://e-kormányablak.kh.gov.hu/

