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Tárgy: Budapest XIV. kerület, Állatkerti 
krt., 29753 helyrajzi számú ingatlan. 
A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére 
irányuló Pannon Park és Mesepark 
projektekhez kapcsolódó nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt beruházás. 

HIR DET M É NY 

7 db fás szárú növényre irányuló 
fakivágási engedély iránti kérelem ügyében. 

Melléklet: -
Hiv. szám: -

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban Hivatal) hatáskörében eljárva 
a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adom a tárgyi ingatlanra vonatkozó nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt közigazgatási hatósági ügyben. 

HIR DET M É NY 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 
80. § (3) bekezdése, 28/D. § -a, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII . törvény (a továbbiakban Ngt.) 2. 
§ (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági 
engedélyezési eljárásban a 2016. július 11-én kelt, BP-05/07/02947-3/2016. számú határozattal az 
fakivágási engedélyt megadtam. 

Az eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 
(1051 Budapest, József Nádor tér 10. szám) 

Az ügyintéző neve: Kosztyu Anikó 
Az ügyintéző elérhetősége: Budapest Főváros Kormányhivatala v. Kerületi Hivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház 
u. 7. szám) 

Az ügy száma: BP-05/07/02947/2016. 
Az ügy tárgya: 7 db fás szárú növényre irányuló fakivágási engedély iránti 

kérelem ügye. 
Kérelmező: Fővárosi Allat és Növénykert (1146 Budapest, Allatkerti krt. 6-12.) 
Az ügy jellegétől függő Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra. 
hatásterület: 

A tárgyi ügyben a Hivatal, mint 1. fokú hatóság 2016. július 11-én érdemi döntést hozott. 

A döntést hirdetményi úton közlöm. 

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon. 

A döntésem a közléssel fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. szám - 1051 Budapest, Sas u. 19. szám 

levelezési cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. szám - posta cím: 1368 Bp Pf 205.-Telefon:+36 (1) 485-6986 

E-mail: epitesugy-pest@05kh.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 



Oldal: 2 I 2 

A hirdetmény az alábbi weboldalakon tekinthető meg: 

www.magyarorszag.hu - www.kormanyhivatal.hu - www.zuglo.hu 

A döntés ellen a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő a döntés hirdetményi úton 
történő közlését követő 15 nap. 

Döntésem ellen - a közléstől számított 15 napon belül - 20.000 Ft.- fellebbezési illeték előzetes 
megfizetését követően Budapest Főváros Kormányhivatala E:pltésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Hatósági Osztály 2. címzett (levelezési clm: 1056 
Budapest, Váci u. 62-64. szám), de Hivatalomnál előterjesztett (1051 Budapest, Sas u. 19. szám) 
fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezési illeték megfizetésének módja a következő: 

A fellebbezés benyújtása esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási 
megbízással Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000 számlaszámú 
előirányzat-felhasználási keretszámla számlájára kell megfizetni. Készpénz-átutalási megbízással történő 
fizetés esetén az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási megbízás 
elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával a jogorvoslati kérelemhez történő csatolásával kell igazolni. 
Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett ügyirat számát. 

A fellebbezésre nyitva álló időben, a vonatkozó iratanyag Hivatalom Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztályán (1052 Budapest, Városház u. 7. szám), ügyfélfogadási időben (hétfőn: 1300 órától - 16°0 óráig, 
szerdán: 900 órától - 1600óráig, az épület földszintjén a 4-es számú irodában) megtekinthető. 

Személyes ügyintézés a Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának (1052 Budapest, Városház 
u. 7. szám) működési idején belül :.... előzetesen telefonon egyeztetett időpontban - hétfői napokon: 
1300 órától -16°0 óráig, szerdai napokon: 9°0 órától -16°0 óráig. 

A tárgyi közigazgatási hatósági üggyel kapcsolatosan személyesen vagy postai úton az iratok, beadványok 
leadásának helye/elme: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály (1051 Budapest, Sas u. 19. szám). 

A fellebbezést elektronikus úton benyújtani nem lehet. 

A tárgyi beruházást a Kormány az Ngt. 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Fővárosi 
Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (Ill. 12. ) Korm. 
rendelet (a továbbiakban 48/2015. R.) 1. § (1) bekezdésében és az ott megjelölt 1. számú melléklet 2. 
sorában nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította. 

Budapest, 2016. július 27. 

6. 

A hirdetmény kifüggesztésének a napja: 2016. július 27. 

dr. Nagy Júlia hivatalvezető 
nevében és megbízásából eljárva: 

Kos;ztyu Anik 
osztályvezető 

A hirdetmény levételének a napja: A hirdetmény kifüggesztésétől számított 5. napot követően. 


