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Javaslat a K021.11 – 21. sz. főút 29+190 – 32+920 km szelvények közötti III. szakasz 

négynyomúsítása és műtárgyainak ideiglenes forgalomba helyezési engedély 
meghosszabbításához közútkezelői hozzájárulás megadására. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósult a tárgyi projekt és a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárást követően a Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztályának Útügyi Osztálya (a továbbiakban: Utas Hatóság) az utak 
és a 30 m alatti műtárgyakat illetően az Utas Hatóság a N-KF/UO/NS/A/239/20/2017. 
iktatószámú határozatában 2020. december 05. napjáig engedélyezte a megépített létesítmények 
ideiglenes forgalomba helyezését. 
Ehhez a Pásztó Városi Önkormányzat a hozzájárulását a 2017. november 30-án kelt iktatószám 
nélküli nyilatkozatában feltétel nélkül megadta. 
 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a K021.11 – 21. sz. főút 29+190 – 32+920 km 
szelvények közötti III. szakasz négynyomúsítása és műtárgyainak ideiglenes forgalomba 
helyezési engedély meghosszabbítása érdekében közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti 
kérelemmel fordult a Pásztó Városi Önkormányzathoz (3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35.). 
 
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/ 
2012.(V.10.) Kormányrendelet 18. §(6) bekezdés c/pontja alapján az építtető köteles igazolni az 
útkezelő hozzájárulását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a K021.11 – 21. sz. főút 29+190 – 32+920 km szelvények közötti 
III. szakasz négynyomúsítása és műtárgyainak ideiglenes forgalomba helyezési engedély  
meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF Zrt. kérelmére a K021.11 – 21. 
sz. főút 29+190 – 32+920 km szelvények közötti III. szakasz négynyomúsítása és 
műtárgyainak ideiglenes forgalomba helyezési engedély meghosszabbításához a 
közútkezelői hozzájárulását feltételek nélkül megadja. 
 

2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a NIF Zrt-t jelen 
határozat megadásával értesítse. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: polgármester 

 
 
Pásztó, 2020. november 05. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 

Dr. Sándor Balázs 
jegyző 
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