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Hirdetmény 

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata jegyzoJe, mint l. fokú 
környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80 § (3) bekezdése, a 28/D §-a, valamint a Budapest 
Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összeftiggő közigazgatási hatósági ügyek kiemeit 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpiai Park és a 
környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásának a minősített adatot, az 
ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést 
igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Karm. rendelet 7.§ (5) bekezdés a) 
pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az 
építésfelügyeleti bírságokkal összeftiggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Karm. rendelet 1.§ 
(l) bekezdése alapján, tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárásban 2013. június 13-án kelt V-6505/1/2013. számú határozattal a fakivágási, 
parkrendezési és faültetési engedélyt megadtam. 

Az eljáró hatóság: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat jegyzője (l 051 
Bp. Erzsébet tér 4.) 
Ügyintéző neve: Sólyom Katalin 
Az ügyintéző elérhetősége: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Építési 
és Műszaki Osztály (l 051 Bp. Erzsébet tér 4. ll. em. 216.) 
Ügyszám: V-6505/112013 
Kérelmező ügyfél neve: Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő ZRT., képviseli: Rózsa Zsolt 
vezérigazgató, székhelye: 1051 Bp. V. ker. Nádor u. 36., 
Az ügy tárgya: Az Olimpiai park teljes felújításának fakivágási, parkrendezési és fatelepitési ügye 
A hatásterület kiterjedése: Jelen eljárásban határterület nem került megállapításra. 

Az ügyfelek személyesen, illetve képviselőjük útján hetekinthetnek az ügy egyéb irataiba a Belváros 
Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatala Építési és Műszak Osztályon 
ügyfélfogadási időben. Az iratokról másolatot, kivanatot készíthetnek, vagy másolatot kérhetnek. 
/Lehetőség szerint előzetesen egyeztetett időpontban./ 

Tájékoztatom, hogy a hivatali ügyfélfogadási rend az alábbi: 
Hétfő: 13.30-18.00 
Szerda: 08.00-16.30 
Péntek: 08.00-11.30 

Jelen döntésem a közléssei fellebbezésretekintet nélkül végrehajtható. 
A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kiftiggesztését követő nap. 



A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatala V. 
Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi Osztály vezetőjének címzett ( 
1056 Bp. Váci u. 62-64.), de hatóságomnál benyújtandó (1051 Bp. Erzsébet tér 4.) és 10.000.
Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezésseilehet élni. 

Budapest, 2013.júníus 13. 
A kiadmány hiteléül: B-L Bp. Főv. V. kerületi Önkormányzat címzetes fójegyzője 

Dr. Rónaszéki László nevében: 

Nagy Szabolcs sk. 
Osztályvezető 

Építési és Műszaki Osztály 

A hirdetmény levételének napja: ....................................................... . 
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