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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/252/21/2017. 
iktatószámú határozatában 2020. december 20. napjáig engedélyezte a megépített létesítmények 
ideiglenes forgalomba helyezését. 
 
 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a K021.10 – 21. sz. főút 23+300 – 27+800 km 
szelvények közötti II. szakasz négynyomúsítása és műtárgyainak végleges forgalomba helyezési 
engedély eljárás lefolytatása 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. 
 
 
Az út építése kapcsán a 26+300 szelvénytől (Pásztó Déli csomópont) a 23+400 szelvényig 
(Vadátjáró a Sertéstelep előtt) a Hidegvölgyi vízfolyás rendezése még nem oldódott meg. 
 A NIF Zrt. kérésére 2019-ben a Városi Önkormányzat vízrendezéshez a területet előkészítette, 
a fákat a vízfolyásból kivágatta és elszállította. A vízfolyás geodéziai bemérését a NIF 
elvégeztette. Jelenleg a vízfolyás rendezése tervezési munkafázisban tart. 
A vízfolyás rendezése még nem történt meg. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a K021.10 – 21. sz. főút 23+300 – 27+800 km szelvények közötti 
II. szakasz négynyomúsítása és műtárgyainak végleges forgalomba helyezési engedély eljárás 
lefolytatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF Zrt. kérelmére a K021.10 – 21. 
sz. főút 23+300 – 27+800 km szelvények közötti II. szakasz négynyomúsítása és 
műtárgyainak végleges forgalomba helyezési engedélyéhez a közútkezelői hozzájárulását 
megadja az alábbi feltételekkel: „A műszaki átadás-átvételhez és az érintett létesítmények 
forgalomba helyezéséhez hozzájárulunk azzal a feltétellel, hogy a szakaszon jelentkező 
vízelvezetési problémákat okozó, a Hidegvölgyi vízfolyás ároktisztítási feladatait a 
Beruházó az egyeztetett módon - a csatlakozó átmeneti szakaszok kapcsán kiírni 
tervezett közbeszerzési eljárás keretében  - elvégezteti.” 
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2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a NIF Zrt-t jelen 
határozat megadásával értesítse. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: polgármester 

 
 
Pásztó, 2020. szeptember 24. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 

Dr. Sándor Balázs 
jegyző 
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