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A Magnr Közút Nonprofit ZRt. (a toyóbbiakban: MK NZrt.) a nemzeti vag,lonról szóIó 20I1. évi CXCVI.
törvény I1. s (8) bekezdése és a 290391/2004/0200. szómú vag/onkezelési szerződés alapján, az MNV Zrt.
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Magyar Közut Nonprofit Zrt.
1024Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
14605749-2-44

15329358-84I3-3I2-0l
dr. BardóczkyViktorvagyongazdálkodási

osztályvezető és
Tasi Márta vagyonnyílvánt artásí osúályv ezető

mint a Magyar Átam IlI hányadí tulajdonában álló Komoró 29l helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan
vagyonkezelője, a Magyar Közut Nonprofit Zrt., sZsZB-I56Il2l20I7. 1katőszámí közútkezelői
hozzájérulásának figyelembe vételével az abban foglalt előírások betartása mellett, a nyílt árokszelvény
rekonstrukciőjához

horuájárulok
Tájékoáatjuk, hogy atárgyiben:héaás vonatkozásában nem sztikséges aközilti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. $_a szerinti epíüető bevonása abenlházásba.
IeIen hazzll1árulás osak az engedélyezési eljárás lefolytatására és a beruházáshoz szúkséges engedélyek
beszerzésére, továbbá valamennyi szÍikséges,jogerős engedély birtokában a kivitelezésre jogosít fel. A
hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzésétól nem mentesít.
Jelerr tulajdonosihozzájárulást azzal a feltétellel adjuk meg, hogy a hatósági és egyéb engedélyekben foglaltak
maradéktalan betartása az engedélyes kötelessége és felelőssége, továbbá hogy az engedélyezés és kivitelezés
költsége sem most, sem később semmilyen formában és jogcímen nem követelhető az MNV Zrt.-tőI, illetve az

MK Nzrt.-től.

Jogosult: Komoró Község önkormányzata

A jogcímet a20I7. október L2-étke|t,WH-20I7l001798. SAP számú megállapodás biztosítja.
Jelan nyilatkozat a hivatkozott kőzutkezelői hozzájániás lqártáig, de legfeljebb

2 évig érvényesa beruházás

megkezdése tekintetében.

Jelen nyilatkozat munkavégzésre jogosít.

A Polgári Törvénykönywől szóló

2013.

kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Budapest, 2017. októb€f
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