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Kérdések: 

1. A Libazug utcán a Hőgye-fodrász után közvetlenül van egy vízlefolyó, amely el van 

dugulva, mert nagyobb esőzéskor elárasztja a víz a környéket. Kéri a dugulást elhárítani.  

 

2. A Rákóczi u. 25. számú ház mögött megépült a Szilágyi üzletház, és az udvart 

lebetonozták, így a csapadékvíz nem tud lefolyni a ház mögött. Kéri, valamilyen megoldást 

találjanak, mert a 23. szám alatti ház hátulja kezd felvizesedni.  

 

3. Kérdése, hogy a Honfoglalás térre korábban betervezett padokat mikor helyezik ki?  

 

4. A Békési Fürdő feliratáról hiányzik az „i” betű. Jó lenne, ha végre pótolnák.  

 

5. Több lakos is megkereste azzal a problémával, hogy mivel nem tudták fizetni a 

villanyszámlát, ezért a Démász kikapcsolta az áramot, és mikor vissza akarták kapcsoltatni, a 

Démász önkényesen azt mondta, hogy a régi szabványos táblát oda nem köti vissza. A 

lekötésért még egyszer pénzt kért, oda lerakott egy másik szabványos műanyag táblát, 

földkábelen viszi be az áramot, és ezért ingatlanonként elkér 150 ezer Ft-ot. Kérdezték, hogy 

van-e erre valamilyen jogszabály, de erre nem tudtak válaszolni. Kérdezik, hogy mi ilyenkor a 

teendő? Az érintettek neve, címe nála megtalálható.  

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

1. A Libazug utcai csapadékvíz elvezető rendszer dugulását először kézi erővel próbáljuk 

meg elhárítani. Amennyiben ez nem hozza meg a kellő eredményt, akkor a gépi 

csatornamosatást kell igénybe venni. A feladat elvégzését ellenőrizni fogjuk. 
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2. A Szilágyi üzletház udvarán a 

parkolókat gyephézagos lapokkal 

burkolták, a szomszéd ház falától 

mintegy 1 m-t elhagyva. A 

vizesedési problémát jelző 

ingatlan érintett épületén nincsen 

esőcsatorna, így a saját 

ingatlanán keletkezett esővíz 

áztatja a saját falát. Az üzletház 

betonos részéről a csapadékvíz 

folyókával van az utcára 

kivezetve. 

3. A padokat várhatóan ezen a nyáron elhelyezzük. 

4. A fürdő feliratáról nem hiányzik az „i” betű, eredetileg így lett tervezve. Amennyiben 

szükséges, hogy „BÉKÉSI FÜRDŐ” legyen a neve, akkor azt az üzemeltetőnek kell 

kiegészíteni. 

5. A kikapcsolt felhasználási helyek visszakapcsolásának részletes műszaki feltételeit az 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. elosztói üzletszabályzata tartalmazza, melyet a 

Magyar Energia Hivatal hagyott jóvá: 

„6.18.2. Tartozás miatti szüneteltetés utáni visszakapcsolás 
Amennyiben a hálózathasználati szerződés nem került felmondásra, úgy a visszakapcsolás a 

lejárt esedékességű tartozások, a késedelmi kamat, a behajtással kapcsolatos költségek 

(ideértve a visszakapcsolás díját is) hiánytalan rendezését, és az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. 

erről való tudomásszerzését követően, legkésőbb 24 órán belül történik meg a kereskedő vagy 

rendszerhasználó megrendelése alapján. 

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. fentiek szerinti befizetésről történő tudomásszerzésének 

időpontja: 

- felfüggesztést kérő villamosenergia-kereskedőtől munkanapon, a felek által kölcsönösen 

elfogadott információs csatornán érkező jelzés vételének időpontja; 

- rendszerhasználó tartozásának előbbiek szerinti hiánytalan teljesítését igazoló bizonylatnak 

az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyfélszolgálati irodájában nyitvatartási időben történő 

bemutatása, illetve munkanapokon ügyfélszolgálati telefaxára történő beérkezése, ennek 

hiányában 

- a befizetett összegnek a rendszerhasználó EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél vezetett vevői 

folyószámláján történő jóváírásának időpontja. 

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a vele szerződéses kapcsolatban álló magánvezetékre 

kapcsolódó felhasználó villamosenergia-ellátásba történő visszakapcsolását a magánvezeték 

engedélyesénél való haladéktalan kezdeményezéssel, illetve – amennyiben a magánvezeték 

engedélyese a kikapcsolási kérésnek nem tett eleget, ezért a hálózathasználat a mérő 

leszerelésével lett felfüggesztve – a mérő visszaszerelésével végzi el. 

Amennyiben a hálózathasználati szerződés a szüneteltetést követően az EDF DÉMÁSZ 

Hálózati Kft. felmondása miatt megszűnt, az új hálózathasználati szerződés megkötésének 

feltétele a lejárt esedékességű tartozások, késedelmi kamat, a behajtással kapcsolatos 

költségek, a visszakapcsolás díjának hiánytalan rendezése. 

Amennyiben a rendszerhasználó (ide értve a lakossági fogyasztót is) a szerződés megszűnését 

követő egy éven belül teljesíti a fent felsorolt fizetési kötelezettségét, és új szerződés 

megkötését igényli, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. jogosult a felhasználási hely csatlakozó 

berendezését és mérőhelyét a felhasználó költségére felülvizsgálni. Az EDF DÉMÁSZ 

Hálózati Kft. csak abban az esetben köteles a szolgáltatást megkezdeni (a felhasználási helyet 

bekapcsolni), amennyiben a csatlakozó berendezés az élet-, vagyonbiztonságot és a 
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villamosmű üzembiztonságát nem veszélyezteti és a hálózathasználati szerződés létrejött. A 

felülvizsgálat eredménye alapján szükséges átalakítást, felújítást, karbantartást 

rendszerhasználó köteles elvégezni. Ennek hiányában az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a 

hálózathasználati szerződés szerinti szolgáltatásra nem köteles. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati 

Kft. a bekapcsolás előtt a szükséges munkálatokat az igénylő költségére elvégzi, ha azt a 

rendszerhasználó megrendeli. Amennyiben rendszerhasználó a hálózathasználati szerződés-

tervezet kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teljesíti kötelezettségeit, abban az 

esetben az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. ajánlati kötöttsége megszűnik. 

Amennyiben a rendszerhasználó a szerződés megszűnését követő egy éven túl teljesíti fent 

részletezett fizetési kötelezettségét, és új szerződés megkötését igényli, az EDF DÉMÁSZ 

Hálózati Kft. jogosult a felhasználási hely csatlakozó berendezését és mérőhelyét a 

rendszerhasználó költségére felülvizsgálni. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a felhasználó 

igényét új felhasználói igényként kezeli, és csak abban az esetben köteles a szolgáltatást 

megkezdeni (a felhasználási helyet bekapcsolni), ha a csatlakozó berendezés és a mérőhely 

megfelel az igény bejelentésekor hatályos jogszabályi, hatósági, az EDF DÉMÁSZ Hálózati 

Kft. által támasztott műszaki követelményeknek, és a felhasználó hálózathasználati szerződése 

létrejött. A felülvizsgálat eredménye alapján szükséges átalakítást, felújítást, karbantartást 

rendszerhasználó köteles elvégezni. Ennek hiányában az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a 

hálózathasználati szerződés szerinti szolgáltatásra nem köteles. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati 

Kft. a bekapcsolás előtt a szükséges munkálatokat rendszerhasználó költségére elvégzi, ha 

rendszerhasználó azt megrendeli. Amennyiben az igénylő a hálózathasználati 

szerződéstervezet kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teljesíti kötelezettségét, abban 

az esetben az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. ajánlati kötöttsége megszűnik.” 

Tehát, a DÉMÁSZ Hálózati Kft csak szabványos belső hálózat esetén kapcsolja vissza a 

szolgáltatást, egy éven túl rendezett fizetési kötelezettség esetén ehhez még az is hozzájöhet, 

hogy a mérőórát a közterülettel határos részre kell kihelyezni, földkábel bekötéssel. 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2013. július 10. 

Izsó Gábor 

           polgármester 


