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Tárgy: Bolgár Országos Önkormányzat  Iktatószám: 05/1481-8/2022. 
IX. kerület Fehér Holló utca új közúti kapcsolat Ügyintéző: Balogh Ádám 
kiépítéséhez kapcsolódó fakivágási engedélyezési Telefon:     459-2298 
ügye Nemzetgazdasági szempontból kiemelt E-mail:      balogha@jozsefvaros.hu 
jelentőségűvé nyilvánított ügy 
 

H I R D E T M É N Y 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88. § (1) bekezdés 
c) pontja, a (2) bekezdés a)-d) pontja, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) 
bekezdése alapján h i r d e t m é n y i   úton  közlöm, hogy a tárgyi ügyben 2022. június 15. 
napján 05/1481-7/2022. iktatószámon döntést hoztam. 
 
A hirdetmény kifüggesztésének/közzétételének napja: 2022. június 16. 
 
Eljáró hatóság: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője. 
Az ügy száma: 05/1481/2022. 
Az ügy tárgya: „Bolgár Országos Önkormányzat oktatási és kulturális központ 
megépítéséhez kapcsolódó fakivágás engedélyezése iránti kérelmére folytatott 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
A kérelmező ügyfél: Bolgár Országos Önkormányzat (székhely: 1097 Budapest, Fehér 
Holló utca 6.) 
 
A döntés közlésének napja: a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 
 
A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági 
felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti a hatóságom 
elleni kereset indításával. A Fővárosi Törvényszéknek címzett keresetlevél hatóságomnál – 
jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
esetén kizárólag elektronikusan, az ÁNYK K01 jelzésű űrlapon (www.jozsefvaros.hu 
honlapról letölthető) – a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. Az 
eljárás illetéke 30.000,- Ft, melyet törvényen alapuló illeték feljegyzési jog alapján, a 
keresetlevélen nem kell leróni. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. 

Budapest, 2022. június 16.  
         dr. Sajtos Csilla jegyző 
         nevében és megbízásából: 

          Tóth Csaba  
          irodavezető 

                                                                                  

A hirdetmény levételének napja: a kifüggesztést követő 5. nap után 
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