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Jegyzőkönyvi kivonat 
 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
május 28. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 

Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2014.(V.28.) 
HATÁROZATA 

 
 

GÁZ-LUX Kft. kérelme közút nem közlekedési célú igénybevételéről 

 
Önkormányzati Képviselő-testület: 

 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Tv. 36. § (1) bekezdése és a 46. § (1) 
bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében 

 
az alábbi feltételekkel hozzájárul ahhoz, hogy a GÁZ-LUX Kft. (Székhely: 

4400 Nyíregyháza, Kert u. 34. 2/10, Képviseli: Takács Imre Felelős 
műszaki vezető) Demecser, Dózsa György út 399/6 hrsz. alatti ingatlan 
gáz ellátása érdekében gáz leágazó vezetéket építsen: 

 
- Utat érintő építési munkálatokat a gyalogos- és közúti forgalom 

fenntartása mellett kell végezni. 

- Amennyiben a tervezett létesítmény működése a közúti forgalmat 
akadályozza, úgy a közút kezelője a forgalomi rend módosítását 

kezdeményezheti, valamint köteles gondoskodni a balesetveszély 
megelőzéséről. 

- Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy a közúton, a kivitelezés 

során bekövetkező sárfelhordás, egyéb burkolatszennyezés 
eltávolításáról, a terület tisztántartásáról, a növényzet védelméről, a 

keletkezett törmelék és hulladék folyamatos elszállításáról a kivitelező 
haladéktalanul gondoskodjon, 

- A kivitelezés során megrongálódó burkolatokat, és a közutak 

területéhez tartozó földrészleteken keletkező rongálódásokat az építtető 
köteles az eredeti állapotnak megfelelően helyre állítani. 

- Az építtető köteles az építési területet a közterülettől és a 

szomszédos ingatlanoktól biztonságosan, jól látható módon 
elkeríteni és jól láthatóvá tenni éjszaka is. 

- Hozzájárulásom csak a tárgyi építési munkákra vonatkozik. 
- Hozzájárulásom nem mentesít az egyéb hozzájárulások és engedélyek 

beszerzésének kötelezettsége alól. 
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Hozzájárulását Takács Imre szaktervező (4400 Nyíregyháza, Kert u. 34., 

jogosultsága: GO-T/15-0497) által 2014. március  dátummal készített 

tervdokumentáció megismerése alapján adta ki.  

A közterület bontására és helyreállítására vonatkozó előírásokról Demecser 

Város Önkormányzata Képviselő testületének a közterület használat 
rendjéről szóló 14/2010.(IX.15.) számú önkormányzati rendelete 14. § -ban 
foglaltak alapján rendelkeztem. 

 
Felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírásával. 

 

K.m.f. 
 

Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr.sk. 
polgármester       jegyző 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Demecser, 2014. május 28. 

 
Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia  

 
 

 


