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útdíj díjellenőrzési állomások elektromos 
csatlakozási helyeinek kialakításához

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
               Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Kőhegyi  Mérnöki  Iroda  Kft.  (2730  Albertirsa,  Pacsirta  u  25/a.)  megkereste 
Önkormányzatunkat,  hogy a  431 sz.  út  0+350 km szelvényében  a  Kiszombor,  külterületi 
05303/7  hrsz-ú  „kivett  kerékpárút”  művelési  ágú  területen  a  megtett  úttal  arányos 
tarifarendszerű elektronikus útdíj díjellenőrzési állomások elektromos csatlakozási helyeinek 
kialakításához adjon közútkezelői hozzájárulást.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a alapján 2013. január 1. napjától a 
közút kezelője a helyi közutak tekintetében a jegyző helyett a helyi önkormányzat képviselő-
testülete. 

A Kőhegyi Mérnöki Iroda Kft. elkészítette és kérelméhez csatolta az engedélyezési eljárás 
terveit,  mely  szerint  a  csatlakozási  hely  kiépítésének  engedélyezője  egyrészről  az  EDF-
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér), másrészt az Állami Autópálya 
Kezelő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45/B.). 
A fenti engedélyezési eljárásban szükséges a helyi út (kerékpárút) kezelőjének hozzájárulása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megkeresésekben foglaltakat megtárgyalni és a 
tárgyban döntését meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2013. február 19.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
   polgármester



Tárgy:  Közútkezelői  hozzájárulás  a  431  sz.  út  0+350  km  szelvényében  a  Kiszombor, 
külterületi 05303/7 hrsz-ú „kivett kerékpárút” művelési ágú területen a megtett úttal arányos 
tarifarendszerű elektronikus útdíj díjellenőrzési állomások elektromos csatlakozási helyeinek 
kialakításához

_____/2013. (II. 26.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közútkezelői 
hozzájárulás  elektronikus  útdíj  díjellenőrzési  állomások  elektromos  csatlakozási  helyeinek 
kialakításához tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közútkezelői hozzájárulását 
adja a Kőhegyi Mérnöki Iroda Kft. (2730 Albertirsa, Pacsirta u 25/a.) tervei szerint a 431 sz. 
út  0+350  km  szelvényében  a  Kiszombor,  külterületi  05303/7  hrsz-ú  „kivett  kerékpárút” 
művelési ágú területen a megtett úttal arányos tarifarendszerű elektronikus útdíj díjellenőrzési 
állomások  elektromos  csatlakozási  helyeinek  kialakításához  lefolytatandó  engedélyezési 
eljárásban.

A határozatról értesül:
- Kőhegyi Mérnöki Iroda Kft. 2730 Albertirsa, Pacsirta u 25/a.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


