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Tisztelt Cím!
A közúti közlekedésrőlszóló 1988. évi I. tv. 36. ~ (1) bekezdésében foglaltak alapján,
Füzesgyarmati Város Onkormányzata, mint a helyi közutak kezelője nevében, Kovács
Zsolt építész tervező által benyújtott kérelme és a mellékelt (E-l
E-2 rajzszámú)
helyszínrajzok és dokumentáció alapján, Füzesgyarmat belterület, Sport utcai (628 hrsz.)
közutat érintő, Kossuth u. 89. szám alatti, 630/30 helyrajzi számú ingatlanon (sporttelep)
turisztikai központ és parkoló építéshez szükséges útcsatlakozási, valamint kapubejáró
munkálatainak elvégzéséhez a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adom
me2:
—

1. Az önkormányzati közterületen lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy,
illetőleg úttartozék a hozzájárulás alapján végzett tevékenységből eredően történő
megrongálódásából származó károkért az anyagi ás büntetőjogi felelősség a kivitelezőt
terheli.
-

2. A közúti közlekedési törvényben meghatározottak alapján, ha a közutat nem
közlekedés céljából a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól
eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot
helyreállítására, a hozzájárulásban foglalt előírások megtartására, illetve a közút
állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések
megtételére kötelezheti, ás pótdíj fizetésére kötelezi.
3. Ha a közút burkolata, padkája, útárok a kivitelezés fogyatékossága, vagy a
hozzájárulás alapján, a végzett tevékenységből eredően megsüllyed, s a közút
területének felbontása, helyreállítása szükségessé válik az igénybevevő tartozik saját
költségén helyreállítani, vagy a közút helyreállítási költsége az igénybevevőt terheli.
4. A végzett tevékenység ideje alatt az útpadkán ás útburkolaton építési anyag,
munkaárokból, fúrásból kikerült föld még ideiglenesen sem tárolható.

5. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka kivitelezéséhez egyébként szükséges
engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
Tájékoztatom, bogy jelen hozzájárulás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett
állami útszakaszokra nem vonatkozik.
Füzesgyarmat, 2018. március 6.

