Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2018. (VI. 27.) önkormányzati határozata
Szennyvíz-csatorna hálózat bővítéséhez közútkezelői hozzájárulás és közterület bontási
engedély megadásáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése és a „TÁPIÓMENTI” Kft. (2251 Tápiószecső,
Széchenyi utca 50.) kérelme, valamint a kiviteli tervdokumentációban foglalt helyszínrajzok
alapján a közútkezelői hozzájárulást és a közterület bontási engedélyt megadja az alábbi
feltételekkel:
1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közútkezelői
hozzájárulást és a közterület bontási engedélyt Cibakháza, Bajcsy Zs. u., Hunyadi u.,
Lehel u., Attila u., Czibak tér, Mikszáth u., Széchenyi u., Szent István u., Deák u.,
Külsőszékes u, Szigligeti u, Jósika u., Kiss J. u., Munkácsy u., Fazekas u., Zöldmező u.,
Szent László u., Ady E. u., Rozgonyi u., Bajza u., Báthory u., Kazinczy u., Jókai u.,
Kölcsey u., és a Béke tér szennyvíz csatornahálózat bővítési munkáihoz a kiviteli
tervdokumentáció szerinti nyomvonalhoz adja.
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a fent hivatkozott munkálatok
kivitelezhetők.
3. A munka megkezdését a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz be kell jelenteni.
A kivitelezési munkák befejezését követően a felbontott közterületeket az eredeti
minőséggel és az eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani.
4. Az elvégzett munkákra a kivitelezőnek 24 hónap garanciát kell vállalnia.
5. Jelen hozzájárulás az engedélyezési eljárás lefolytatására és a kivitelezéshez szükséges
engedélyek beszerzésére, valamint a kivitelezésre vonatkozik. A hatósági, szakhatósági
engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
6. Jelen hozzájárulás a kiállításától számított 2 évig érvényes.
7. Az építésre jogosult tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, mely szükségtelen
károkozással járna, továbbá köteles az általa, vagy az általa igénybe vett személy által
okozott kárért kártalanítást, illetve kártérítést fizetni az önkormányzatnak.
8. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban nevesített közútkezelői hozzájárulás és a közterület bontási
engedély kiadására.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben,
Hegyes Zoltán polgármester helyben,
Fekete Géza alpolgármester helyben,
Török István jegyző helyben,
„TÁPIÓMENTI” Kft. 2251 Tápiószecső, Széchenyi utca 50.,
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Nagyközségi Könyvtár,
Irattár
Cibakháza, 2018. június 27.
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