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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. A 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. 

elkészítette a 32/2016. II. G5. 5 Pásztó Déli ellátó PE D200 és a belőle kiágazó csontfalvát 
ellátó PE D63 középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása a 21. sz. főút 27+600 km 
szelvényénél a 2408 sz. Pásztó bekötő út lecsatlakozásánál bányakapitányi létesítési 
engedélyköteles kiváltási tervét. A fenti kiváltás érinti a kezelésünkbe kerülő, kisajátított 
Pásztó 0169/42 és a 0221/288 hrsz-ú utakat, melyekre közútkezelői hozzájárulásunkat 
kérik. 
 
A közútkezelői hozzájárulás megkéréséhez csatolt kiviteli dokumentáció tartalmazza a 
jogszabály által előírt tervezői nyilatkozatot. A tervet a Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztály ügyintézői áttanulmányozták, javaslom a közútkezelői hozzájárulás kiadását. 

 
II. A 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. 

elkészítette a 32/2016. II. G5. 4 Pásztó-Bér PE D160 (D200) és a belőle kiágazó Pásztó-
Jobbágyi PE D160 nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltását a tervezett 21. sz. 
főút 23+800 km szelvényénél lévő sertéstelepi csomópontnál bányakapitányi létesítési 
engedélyköteles kiváltási tervét. A fenti kiváltás érinti a kezelésünkbe kerülő, kisajátított 
Pásztó 0196/1 hrsz-ú tervezett földutat, melyre közútkezelői hozzájárulásunkat kérik. 
 
A közútkezelői hozzájárulás megkéréséhez csatolt kiviteli tervdokumentációt a 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály ügyintézői áttanulmányozták, javaslom a 
közútkezelői hozzájárulás kiadását. 

 
III. A 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. 

elkészítette a 32/2016. II. G5. 2 Szurdokpüspöki leágazó bányaüzemi hírközlő kábel 
kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+705,17 km szelvényében tervét. A fenti kiváltás érinti a 
kezelésünkbe kerülő, kisajátított Pásztó 0196/1 hrsz-ú tervezett földutat, melyre 
közútkezelői hozzájárulásunkat kérik. 
 
A közútkezelői hozzájárulás megkéréséhez csatolt kiviteli tervdokumentációt a 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály ügyintézői áttanulmányozták, javaslom a 
közútkezelői hozzájárulás kiadását. 

 
IV. A 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. 

elkészítette a 32/2016. II. G5. 1 Szurdokpüspöki leágazó D 100 földgázszállító vezeték 
kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+698 km szelvényében tervét. A fenti kiváltás érinti a 
kezelésünkbe kerülő, kisajátított Pásztó 0196/1 hrsz-ú tervezett földutat, melyre 
közútkezelői hozzájárulásunkat kérik. 
 
A közútkezelői hozzájárulás megkéréséhez csatolt kiviteli tervdokumentációt a 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály ügyintézői áttanulmányozták, javaslom a 
közútkezelői hozzájárulás kiadását. 

 
A kérelemben szerepel még a 029/112 és a 029/114 hrsz-ú tervezett földutak közútkezelői 
hozzájárulás kérelme is, de ezek a területek Szurdokpüspökihez tartoznak, tehát nem áll 
módunkban nyilatkozni ezen területekről. 
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I. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 
Pásztó Déli ellátó PE D200 és a belőle kiágazó csontfalvát ellátó PE D63 középnyomású 
gázelosztó vezeték kiváltása a 21. sz. főút 27+600 km szelvényénél a 2408 sz. Pásztó bekötő 
út lecsatlakozásánál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási kiviteli tervéhez 
adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán 

Pásztó Déli ellátó PE D200 és a belőle kiágazó csontfalvát ellátó PE D63 középnyomású 
gázelosztó vezeték kiváltása a 21. sz. főút 27+600 km szelvényénél a 2408 sz. Pásztó 
bekötő út lecsatlakozásánál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási tervéhez a 
közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási 
eljárásában használható fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRILLTERV Mérnöki 

Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
Határidő: 2016. augusztus 25. 
Felelős: értelemszerű 

 
 
Pásztó, 2016. augusztus 10. 
 
               Dömsödi Gábor 
                  polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Gajdics Gábor 
          jegyző 
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II. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 
Pásztó-Bér PE D160 (D200) és a belőle kiágazó Pásztó-Jobbágyi PE D160 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltásának tervezetét 21. sz. főút 23+800 km 
szelvényénél lévő sertéstelepi csomópontnál bányakapitányi létesítési engedélyköteles 
kiváltási tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 

Pásztó-Bér PE D160 (D200) és a belőle kiágazó Pásztó-Jobbágyi PE D160 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+800 km 
szelvényénél lévő sertéstelepi csomópontnál bányakapitányi létesítési engedélyköteles 
kiváltási tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a kiviteli 
terv jóváhagyási eljárásában használható fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRILLTERV Mérnöki 

Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
Határidő: 2016. augusztus 25. 
Felelős: értelemszerű 

 
 
Pásztó, 2016. augusztus 10. 
 
               Dömsödi Gábor 
                  polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Gajdics Gábor 
          jegyző 
 
 
  

4 



III. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a a 
Szurdokpüspöki leágazó bányaüzemi hírközlő kábel kiváltása a tervezett 21. sz. főút 
23+705,17 km szelvényében kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 

Szurdokpüspöki leágazó bányaüzemi hírközlő kábel kiváltása a tervezett 21. sz. főút 
23+705,17 km szelvényében kiviteli tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen 
hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRILLTERV Mérnöki 

Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
Határidő: 2016. augusztus 25. 
Felelős: értelemszerű 
 

Pásztó, 2016. augusztus 10. 
 
               Dömsödi Gábor 
                  polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Gajdics Gábor 
          jegyző 
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IV. Határozati javaslat: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 
Szurdokpüspöki leágazó D 100 földgázszállító vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 
23+698 km szelvényében kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 

Szurdokpüspöki leágazó D 100 földgázszállító vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 
23+698 km szelvényében kiviteli tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen 
hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRILLTERV Mérnöki 

Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
Határidő: 2016. augusztus 25. 
Felelős: értelemszerű 
 

Pásztó, 2016. augusztus 10. 
 
               Dömsödi Gábor 
                  polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Gajdics Gábor 
          jegyző 
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