
Interpellációs Válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. október 29-i ülésére

Sorszám.

Balog Zoltán

N3J/1 7.
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műsz2ki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

1 . Az Árok utcán volt két építkezés, aminek során megrongálódott ajárda. Középen olyan
púp keletkezett, hogy lassan személyautóval nem lehet átmenni rajta. Kérte, ennek a szakasznak
a helyreállítását.

2. Rácz Attila képviselő az egyik témával kapcsolatban azt mondta, hogy a létesítményeket

rendeltetésszerűen kell használni. A közösségi médiába felkerült egy videó Dánfokkal

kapcsolatban, ahol Földesi Mihály képviselő nekiesett a lakókocsiparkban található kútnak,
aminek a funkciója, hogy a lakókocsik víztartályát feltöltsék, ivóvizet vehessenek vagy az arra
járók kezet moshassanak.
Eszébe sem jutna nekiesni és rángatni egy kutat, mint ahogy Földesi Mihály képviselő tette a
videó felvétel szerint. Egy kút esetében odamegy, megnézi a csapot, hogy folyik-e a víz vagy
sem, és ennyivel kimerül a használata. Nem kell rángatni, mert ennyi erővel a városban lévő
összes közúti jelzőtáblát ki lehetne rángatni a helyéről, illetve sok kerítést ki lehetne borítani
emberi erővel.
Tudomása szerint lebontásra került a kút, mivel nem lehet tudni, mennyire sérült a vízvezeték,

illetve a szennyvízelvezető rendszer, és újjá lesz építve. A tervező nem gondolt arra, hogy olyan
erősséget vagy olyan megtámasztást kellene építeni, hogy ha valaki nekiesik, akkor annak is
ellenálijon a csap. Az Cijjáépített rendszer megépítésénél már valószínűleg ezt is számításba

veszik majd.

Válaszok:

1 . Az út javítását kiírtuk a BKSZ Békési Kommunális és szolgáltató Kft-nek.

2. A kivitelező újjáépítette a megrongált támfalat, amely még a rongálás után sem volt

balesetveszélyes gyerekekre. Célszerű lenne a nem az Ifjúsági Táborba érkezőket a területről

kizárni a hasonló rongálások megelőzése érdekében.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés. 2020. október 2 1 .

Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. október 29-i ülésére

Sorszám. Tárgy.

Csibor Géza

3J/1 7.
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

A Táncsies Mihály utca, Kormos Malom utáni részen lakók keresték meg, hogy a

buszmegállónál van egyjárda, ami nagyon rossz állapotban van. Többszörjárt arra személyesen

is, és látta, hogy esős időben megáll a víz. A lakók azt mondták, hogy már jártak a Műszaki

Osztályon. de nem történt semmi. Kérte, hogy javítsák ki a járdát azon a területen.

Válasz:

A járda balesetveszélyes szakaszainak javítását kiírtuk a BKSZ Békési Kommunális és

Szolgáltató Kft-nek.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. október 21.

Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. október 29-i ülésére

Sorszám. Tárgy.

Földesi Mihály

:N3J/1 7.
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műsz2ki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

1 . Rendben van, hogy körbezárják a Dánfoki tábor területét, de ott lenne egy utca, ami
nincs kész. Kérdése: hogy tudnak bejárni a lakók? A területen élőkkel biztosan megbeszélték,

hogy azértjárhatnak ott be, mertjelen pillanatban az utca nincs kész. Ha az utca elkészül, akkor

teljes mértékben lezárhatják a tábor területét. Meg kell nézni a műszaki rajzot, azon rajta van
az utca.

2. A Rákóczi úti kerékpárúton, a Kanyar sörözőnél van egy lehajlás évek óta, amit a

kerékpárokkal kijárták. Kérte, hogy javítsák ki ezt a problémát. A terület körzethatár mentén

található. Egyszer, amikor a Kecskés ABC felé ment, majdnem baleset történt, amikor mind a

két kerékpáros ugyanabba a körbe szeretett volna kikanyarodni. Évek óta meglévő problémáról

van szó, és 1 éve már az új testület működik, meg kellene oldani a problémát.

Válaszok:

1 . A szabályozási terv alapján lehetőség van az Ifjúsági Tábor és a dánfoki lakóingatlanok

között utat építeni. Ez csak lehetőség, nem kötelezettség. A dánfoki lakóingatlanok mindegyike

megközelíthető jelenleg is közterületről, a kényelmen kívül semmi nem indokolja az

önkormányzati intézmény területének ingyenes használatát.
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2. A jelzett problémát kiirtuk a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. október2l.

Kálmán Tibor
polgármester
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Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 29-i ülésére

Sorszám. Tárgy.

Juhos János

5J/1 7.
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Eló’készítette.

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

Többször felvetette már azt a problémát, amiről most kíván beszélni. Nagyon sok új Út épült
Békésen, de vannak régiek is. A régebbi utak mellett felhalmozódik a sár, a por és nem tud
lefolyni a víz. A lakosság nem tartja rendben ezeket a szakaszokat, és nem is tudja megoldani,

hogy lefolyjon a víz. Kérte. hogy egy gréderrel menjenek végig az összes ilyen úton, hogy

biztosítsák a víz lefolyását. Ha ezt megteszik, akkor tavasszal kevesebb lesz a kátyúzási munka.

Ha nem folyik le a víz, akkor télen szétfagynak az utak. Minden tavasszal látják ennek a nyomát.

Ennek egy része csak abból adódik, hogy nem folyik le az útról a víz, mert fent maradt a

földkupac, a sár.

Válasz:

A gréderünk jelenleg rossz, remélhetőleg hamarosan javításra kerül. A felvetése jogos és

támogatj uk, igyekszünk minél hamarabb megoldani.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. október 21.

Kálmán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. októbcr 29-i

ülésére

Sorszám. Tárgy.

Molnár Gábor

N37/I ‘7 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdés:

A következő interpellációjára írásban kér választ: kérdése, hogy a listáról bekerült,
megválasztott képviselőnek ugyanolyan jogosítványa van-e, mint a körzetet nyert
képviselőnek? Ugyanaz a jogosítványa van-e bármilyen kérdést megvitatni, bármilyen kérdést
felvetni a képviselő-testület ülésén? Magyarul. ugyanolyan jogai vannak-e, mint a patkóban
vele szemben ülő képviselőknek?
Ezt azért kérdezi, mert Polgár Zoltán alpolgármester azt mondja, hogy a listáról bejutott

képviselők forduljanak a körzetet nyert képviselőkhöz. Ő senkinek sem a csicskája. A város

bizonyos részén megválasztották, mint listás képviselőt. Ezek az emberek bizalmat szavaztak

neki. Senkitől nem kell engedélyt kérnie a képviselő-testületben ahhoz, hogy a véleményét vagy

a kérését elmondja. Nem kell kampányszerűen kihangsúlyozni, hogy megnyerték a körzeteket.

A választások után mindenkinek gratulált az eredményhez, hiszen Csibor Géza képviselőn

kívül mindenkit régóta ismert. Nem bántotta, hogy megválasztották a másik oldal képviselőit.

Megbeszélték, hogy nem dörgölnek ilyet egymás orra alá, amit ő meg is tartott, nem szólt egy

szót sem, de ugyanezt elvárja a másik féltől is.

Válasz:

Az önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről a Magyarország helyi

önkormányzatairó] szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény 32. -a rendelkezik, amely kifejezetten

kimondja. hogy az önkormányzati képviselők azonos jogokkal és kötelezettségekkel bírnak:

„32. $ (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért

válialtfelelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők

jogai és kötelességei azonosak
(2) Az önkormányzati képviselő:

a) a képviselő-testület ülésén — a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott módon — kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat
meghozatalát;
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertó’l), ajegyzőtó’l,
a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekbenfelvilágosítást kérhel, amelyre az
ülésen — vagy legkésőbb harminc napon belül írásban — érdemi választ kell adni;



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29-i
ülésére

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzó’könyvJ-zöz kell
mellékelni, vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell ajegyzó’könyvben;
d) tanácskozási joggal részt vehet a képviseló’-testület bármely bizottságának
nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi
ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviseló’t nieg kell
hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviseló’-testület vizsgálja felül bizottságának,
a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, ajegyzó’nek — a képviselő-
testület által átruházott — önkormányzati ügyben hozott döntését;
e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;

Jo a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését,
amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell adni;
g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a
munkahelyénfelmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét
a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő
társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is
megállapíthat;
h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar
jelnyelvet vagy az általa választott speciális kommunikációs rendszert
használhatja. A magyarjelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs
rendszer használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja;
i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és
döntéshozatali eljárásában részt venni;

1) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a
kormányhivatal által szervezett képzésen;
k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább
egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

(3,) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem
hivatkozhat.”

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. október 21.

Kálmán Tibor
polgármester

2



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 29-i ülésére

Sorszám. Tárgy.

Mucsi András

:y1 7.
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Eló’készítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

A Bocskai utcán, ahol az önkormányzati házak is épülnek, a járda tönkre ment, mivel nagy
gépek közlekednek arra. Ha lezárul az építkezés, akkor jó lenne, ha még az őszi esős időszak
előtt helyreállítanák a járdát. A területen a járda aszfaittal volt kiöntve. Az építkezés miatt
megrongálódott, így az arra lakók gyalog is csak az úttesten tudnak közlekedni. Kérte, hogy a
járdát eredeti állapotában állítsa helyre az önkormányzat.

Válasz:

A kivitelező figyelmét külön felhívtuk az épülő ingatlanok előtti járdaszakaszok

helyreállítására.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. október 21.

Iá1mán Tibor
polgármester



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 29-i ülésére

Sorszám. Tárgy.

Rácz Attila

:Nyr/1 $7 •
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály
Nánási Zsolt osztályvezető, Gazdasági
osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

1 . Lakossági megkeresések érkeztek hozzá is. Nagyon sok csapadék volt az elmúlt időszakban,

még az Országos híradóba is bekerült Békés, épp a Csibor Géza képviselő által említett

Kossuth utcai szakasz miatt.

2. A Pusztaszeri utca folyamatosan visszatérő probléma, hiszen amikor esik az eső, megtelnek

a csatornák, az árkok. Több olyan lakásban járt, ahol az utcáról befolyt a víz az előtérig, a

ház faláig és napokig próbálták seprűvel kiseperni a vizet. Felmerül itt is a kérdés, amit

Csibor Géza képviselő említett: kinek a feladata az átereszek tisztántartása? Az árok

mélysége megfelelő a Pusztaszeri utcában, de van olyan szakasz, ház, amelyik előtt teljesen

meg van telve az árok, ami azt mutatja, hogy az áteresszel probléma van. Évekkel korábban

a közmunkások több területen, több utcaszakaszon végigmentek az árkok karbantartásával,

az átereszek tisztántartásával. Akkor azt gondolta, hogy erre azért került sor, mert ez

önkormányzati feladat, így most is ebben a hitben van.

3. A Kispince utca egy része a választókörzetéhez tartozik. Az ottani lakosokjelezték - fotókat

is készített -‚ hogy a járdasor téglalapokból áll, és az évek során eldeforinálódtak és

megsüllyedtek. Ha nem tudnak oda járdaprogramból betonozott járdát építeni, akkor kérte,

hogy a 67-71 szám körül legalább a közmunkások rakják Újra ajárdát és egyenesítsék ki. Ez

azért is nagyon fontos, mert tolókocsis személy is lakik azon a területen. Épp azt hozták fel

példaként, hogy 3 hónapig a járvány miatt voltak bezárva, most pedig a rossz járda miatt

nem tudja a hölgy az édesanyját áttolni a szomszédban lévő barátnőjéhez.

4. A Bocskai utca - Szik utcánál, ahogy mennek lefelé a kereszteződésbe, jobb oldalon van egy

villanyoszlop, amin van egy villanyszekrény. Ez a szekrény árnyékolja a kereszteződést.

Meg kellene keresni az áramszolgáltatót, hogy tegyen lépést a villanyszekrény átépítése,

megernelése vagy odébb helyezése érdekében. Balesetveszélyes így a kereszteződés.

5. A Bocskai u. 69. szám alól azért érkezett bejelentés hozzá, mert a 67. szám alatti ingatlan

tulajdonviszonya nem tisztázott, talán a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez tartozik. Két évvel

ezelőtt megtámasztották a saját portája (69. szám) hátsó falát, és azóta viseli ennek minden

előnyét és hátrányát. A bejárást, a fűnyírást gátolják ezzel. A 69. szám alatti lakos mindent

megtett, hogy a problémát megoldja, de nem járt sikerrel. Kérte, hogy segítsen az



Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 29-i ülésére

önkormányzat ezt az ügyet rendezni, hiszen joga van a saját portáját használni úgy, hogy ne
kerülgesse a gerendákat, fűnyírásnál ne kelljen körbe tolni a fűnyírót, stb.

6. Zsanda Gyöngyi és Kubik Norbert kereste még meg, akik egy kisgyermekkel a Diós tanya
dűlőjében laknak. Elmondták, hogy azon a magánúton kívül, ami a Diós tanyához vezet,
nincs más járható Út. Az önkormányzat tulajdonában lévő dűlőutak használhatatlanok.
Kérték, hogy az önikormányzat biztosítsa a bejárást, ha nem lesz eső, akkor kérte, hogy
gréderezzék az utat.

7. Szalai László lakásbérlő, aki az Oncsán, a régi téglagyár területén lakik, megkereste azzal,
úgy tudják, hogy az Önkormányzat értékesíteni kívánja az ingatlant. Ha ez így van, akkor
mi lesz velük a későbbiek során? Ebben az ügyben tájékoztatást kért.

Válaszok:

1. A június közepén lehullott 1 1 6 mm csapadék a város néhány pontján okozott problémát,
melyet a zárt szakaszokban lévő eltömődések okozták. A Verseny utcán a mosatás során
PET palackokat és szemetet találtunk, melyek megakadályozták a víz szabad áramlását. A
szennyeződést eltávolítottuk.

2. A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) KT rendelet alábbi szakaszai
szabályozzák a csatornák karbantartását:

„ 7. ; Az ingatlan használója köteles gondoskodni arról, hogy épülete tetőzetéről az esővíz a
járdára ne csurogjon.
8. (1) A használó az ingatlana előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek
kivételével, továbbá a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint, de
évente legalább egyszer tisztítani, illetvefolyamatosan gyomtalanítani.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a
zöldterületfelől a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad
lefolyását.
(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti
mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és
igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles
gondoskodni.”

3. A Kispince 7-71 számú ingatlanok előtt monolit betonjárda van. Tekintettel arra, hogy egy
m2 felújítása mintegy 9.000 forintba kerül, az ez évi költségvetésben nincs rá fedezet. A
járdalapok igazítását a BKSZ Kft-től megrendeltük.

4. Kérését az NKM Hálózati Kft felé továbbítottuk és a mellékelt műszaki feltételekről szóló
levelet küldték meg. Mivel ebben nincsen szó a bekerülési költségről, így azt csak becsülni
tudjuk 1 ‚5 — 2,0 millió forint közé. A leírt műszaki feltételek alapján NKM Hálózat partner
tervezővel meg kell terveztetnünk, partner kivitelezővel kiviteleztetni és az NKM Hálózat
műszaki ellenőrét is nekünk kell fizetni, majd az elkészült beruházást ingyenesen át kell
adni. A tervezéssel, annak jóváhagyásával, a kivitelezéssel, valamint a trafókörzet
áramtalanítása miatti lakossági tájékoztatással együtt véleményünk szerint 2021 nyara előtt
nem lenne készen a munka. A forrást a Képviselő-testületnek biztosítania kell.
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5. Az ingatlan (hrsz. 4952) 2020. február 1 7. napján, adásvétel jogcímén került két
magánszemély, Cinanó Zoltán és Horváth Izabella tulajdonába, azaz az ingatlan nem a
Magyar Állam tulajdonában van, ezért a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. sem illetékes az ügyben.
Az érintett ingatlan tulajdonosa birtokvédelmet kérhet a Jegyzőtől, amennyiben az épület

falának megtámasztása 1 évnél régebben történt, akkor az illetékes bíróságtól.
6. A külterületi utcák gréderezése a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft feladatát

képezi, jeleztük a felvetett problémákat.
7. Az érintett ingatlan egy részének vonatkozásában érkezett az Önkormányzathoz vételi

szándék, azonban a kérelem nem érinti azon részeket ahol szociális bérlakások találhatóak.
A bérlők így folytatni tudják bérleti jogviszonyukat, amennyiben megfelelnek a
lakásrendelet előírásainak.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. október 21.

Kálmán Tibor
polgármester
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3 006146 620238

HMózatcsatlakozáel Szakterület

Dátum: 2020.0929.

Ügyintézönk; Fölöes Sándor

TeJ: 62/565.902 Békési Polgármesteri Hivatal
Hivatkozási szmrk; 2B4-BCSP2C20

Levelük száma:
kés

Ugyintézojúk: GM András Pelöfi u. 2
Ügyfél azonosító: 1005095672

Ugy ebzmönyt

Ügyféikapceoiat szám: 2033516004

[fl: Békés, Bocskai u. Szik u. (1 33-125.) tr. állomás kiváltása áthelyezése

Tisztelt Ügytelünki

A hozzánk e4jttatott evelében a tárgyban szereplő beavatkoMsal ósszetűggően szukséges közcéu hálózat
kiváltások, áthelyezések műszaki-gazdasági feitée1einek vizsgáiatát kezdeményezte

Az Ön(ök) által megjelőlt közcélú Piál6zat kiváitásának, áthelyetésének jQj feltételes az alábbiat

1 . Müszaki feltételek:

Békés Város Önkormányzatának megkeresése alapját,, át ielt helyezni a Békés, 133-125 jelzöszámú
transzlormátor áfioniást Úgy, hogy az a közúti közlekedést ne zavarja

A hálózat tervezésónél a vonatkozó jogszabályok, szabványok alőírásah kérjúk betartani!

Egyéb feltételek. Amennyen a létesítendő KÖF hé)őzat nyomvonaáPioz az érinlett lula)donosok nem
járulnak hozzá, ügy űj műszaki megoldás kidolgozása válik szükségessé. Az Új fókikábeles hálózat
tervezósénél a vonatkozó jogszabályok előírásait kérjük betartani.

Az elözőekben körúlirtak pontos nüszaki tartalmát a jóváhagyott kiviteli torvdokumentáció fogja
tartalmazni. Az eibontott hálózati elemek tulajdonjoga az NKM Árarnhálózatz Kit-t illeti meg a kitérített
közcélú hálózat az NKM Árantálózati Kit. tulajdona lesz.

2. Eljárásrenci

?vtlnd a tenezésre, mind a kivitelezésre a rnelékelt listáról kiválasztott Együttrnlkódési megállapodással
rendelkező partner)nkkel kózvetlenul kell a beruházónak szerzódnie, A szükséges ervégzendő munkálatokat
«X%-ban a beruházónak kell finanszírozna. A Tervezönek — Társaságunk rnegkeresése esetén — tervezési
feladatleírást adunk A Tervezést-kivilelezést végző vállalkozó a jelen tájékoztató levelünk 2. számÚ
mellékleteként megkOldőtt háronoldalú megállapodás kitöltött példáryának megrendelő És vállalkozó részéről
történő aláírásával igazoa a megrendelóvel történt szerzödéskötés tényét. Az elkészült terveiet
jóváhagyásra be kell ryútani Társaságunkhoz. A kiviteli terv társaságunk részéről történő jóváhagyásának
fe’tétele az aláírt megállapodás NKM Áramhálözati Kfi prqektmenedzseréhez történő eWuttatása.

Az munka műszaki ellenőrzését Társaságunktól kell megrendelni. annak költségét a Megrendelönek kell
állna A megvak5suh közcélú vtliamosaiűvi létesítményt a s!keres műszaki átadást követő 30 napon belúi
térítésmentesen Társaságunk tulajdorába kell adniuk. A műszaki átadás-átvétel Időpontjára a megrendelönek
8 NKM Áramhálózatl KfI. projektmenedzsere részére M kell adna kitöítve és a vagyont átadó, a beruházó,
valamint a tervezö-ktvstelezö részéről aláírva a jelen tájékoztatónk 3. számú mellékleteként megküldött

NKM Ám,*HMÓZMI ML
6?24 $mgnd, Ksst4 tics vqt ő4-3.
T$ok2n7 + X 2 545 tCC
y,ww ‘nzflcwmsnk?i
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jegyzőkönyvet. A jeqyzökönyvben foglalt vagyonátadás meglör!érle 1eté!eIe a lélesílmÓny végteges üzembe
helyezésének.

Ajaniatunk 2020.12.29. érvényes

Kéqük láékoztaásunk szíves efogadásá1

MeII*kIei: 1. szárnü rneIéklet: Egyuttmuködési rnegáflapoCássai rendelkező vállalkozók istja
2. számú rneIIékle Megállapodás közcélü nyomvonalas vUlamos létesítmény kiváhására
3 számú melléklet: Jegyzőkönyv Létesítmények üzembe helyezése eötti térítésmentes

vagyonjogi átadás átvétele ről

Amennyiben T. Ügytelünknek további információra van szüksége lelen munkával kapcsolatban,
az elsö oldal tetején jelzett űgylélkapcsolat számra hivatkozva hívja a 621565-902 teiefonszá.mot,
ahol Ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére munkanapokon 7-1 52 között

Kelt: Szeged, 20200929.

_-‘-t--

- —-- -
_$T . . ‘ ‘k

Kiss Csaba Gál Ferenc

hálözatcsatlakozási szakterületvezetö csarlako7ási r.7akértÓ
MW Aramhélózati Kft

A vtIamosr.eria e’osztás s’ztasitása, a csatlakozás-, es flaIÓzaIhasznaW ssexsu*s k)tS:1ú?be eetütrnn kezelt sewntyris edat,kra
vonazkozo IajeoztahsI e Wafltfl2tikWfltJv j hcnlapcts ts ot gyfóIszigMar rcdánkban e*retó AItaWcz Adatkezekes
TkekÜz rnktiMl IMlII* meg A, Ügyintézés sorzkn késztd hangfe?vÉteIÍel c‘.sszetúggeben kezelt szr!éye aflaio$ss ona1k)zc
tioratai a . n mzct on apon es ai .#y4e1szoakt n,liInkz in t sil to II I flnyzti ‘# r Vona krvo

tclstkezelés Tá1Ékoztatctan taatia!1a neq

272 ntla 26eC52O20
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H A i, O 2 A r I4giLas kÖ2t4k nnrrun Man flsIrrery ktvqr
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Megállapodás közcélú nyomvonalas villamos létesítmény kiváhására

- 11_.___ -

Iűv’ azoncsítá: W05095872
I

Ügyféíkapcso!at szán: 2033516004

Amely IótreJőtt az 1 . porltb3r negharárczon Ie1e (a toitábbakban Felek) között sz alulirott napon és hetyen az

alábbi fettóIcIekkel:

I Szerződő felek adatai
I .1 . Közműszolgáltató adatai (továbbiakban Kőnniszolgáltató)

EIOSZIÓI engedélyes neve: NKM Árarúhálözati Kit.

Székhdye: 6724 Szeged. Kossith Lajos s. 64%.

Cégjegyzék száma:

Adőszám:

1 .2. Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) adatai

ügyfél neveIcógnév

Ügyfél cime/székhelye: Ir.sz;

Utca, házszám: Emelet, ajtó:

—

tII_

Születési helyWAdószáma:

1.3. Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) adataI

Ügyfél nevWcégnöv

Ogyiéi cimeíszékhelyc:

Utat házszám:

Anyja nvelcégjegyzékszám:

SzüI$ésl helyelAdószáma:

2. A megállapodás tárgya

A Közműszolgáltató főtevékenysége villamos energia elosztás. MegrendelŐ a Közműszolgáltató tIaj
dtában álló, jelen megáHapodásban rögzitett közcélú hálőiati elem áthelyezését, eltávolítását (kiVáI
tást) rendeti meg, neynek következtében Új, közcélú vUIarnosműv létesítmény jón étre.
A kiváltássai érintett vihamosmüvi étestrnény megnevezését, pontos elhelyezkedését a kiváás mü
szaki lerását, a Kózmüszolgáltató nyiPakozatait. a kivátás befejezésének előfeltételeit jelen megáIla
podás mellékletót képező 2848CS/2020. számú tájékoztatás tartalmazza
Megrendelő az általa megrendelt feladatok e4végzésére megrendeést ad a Közmüszolgáltatóvai szer
zödéses kacso4atban álló Vállalkozónak, aki azt a jelen neldásn. valamrt a Közmúszogál
tatóval fennálló külőri megállapodásban fogaltak szerint teesít.
Felek megáHapocinak abban, hogy a jelen megállapodás meIékIetében foglaltaktöl a Vállalkozó és a
Megrendeiő külön megálapodása som térhet ef.
Megrendelő jeen megálapodás aláírásával váIal;a, hagy a Vá!lakozó részére hánytaanul megfizet a
k;váltás költségét.

Kadfl: 1.0
$atvba r*lyeae: oklOnr 1$,

Ootj’r*rSJTn szánr IKM AH, SZAB-2?J406
OkWzan’ 1(2
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4- NKM
H A L C z A r Wqaap*tz b*n4$t rq#craiaz ‘*rs IMntrcry cwátHfl

Wegrondcő Ícn megálLapodás aiáírásáva visszavonhatattanu hcnájárutását adja ahhoz hagy a Vái
alkozó áIaI épített nyurvonaLas IéIes4rrény a műszaki átadés-véeI idöpontjával, téítésnenessn a
Felek á1aI felvett vagyonátruházási jegyzőkönyv aláirásávat a Közmüszolgáltató tutajdonába kerül. aki
azt könyveiben ad1váa.
Felek a nagyDbb bzonysság kedvéért rogzítik, y a jelen megáBapodás flpjár a kv Iás köttságe
közé trtozik többek között, de nem kzröiag a szükséges halősági ergedé!yezés költsége, a 4tesités
teljes köttsége, a taposási károk összege, a vemtékcg afapitásával összcfúggesbon felmerülő erÍnden
ierriü kiadás, kártaaní!ás összege. valamint a lebontott vQamosmŰÁ berendezés bontási <$‘tsige

3, A szerződés időbeli hatálya
Je)en szerződés Felek aláírásával jön éve, Ős KőamOszolgáitató Mta történt kézhezvételének napján
p hatályba azzal. hogy az t pontban fogaItak szeini szűnik meg.

4 A szerződés inogszűnóse
Je.er swrbdés negszűn4k:

a) A nyomvonetas villamosrn(iv* berendezések vagyonáadásávaI
b) relek közös megegyezése esetén, a Feek álta megál1aptot ídöponthen.
c) Megreid$ő eláIása esetén, az eláHás Ő7Iéséflek idöponljával.
ci) Jeier MegáI[apSs mellékletében feglatak akár VáWkozó, akár Megrendelő áI1a meg-

saegóse esetén a szcrzóaösszegös Kózműszogáltatő álmI tudomást szerzéeének «-

pontjával, azonna i hatáJlyal.
A \iegrendelö elállása, vagy KöciüszolgáHalá azonnab telmondása esetén a Megrcndct köteles
rregté;ítenl Xözműszolgáttató zeljss kárát és a negszűntetés költségeit, igy különösen az erecei ál
apo: helyreáflílásárak költségeL

5. Vegyes záró rendelkezések

Jelen szerződésben nem sabáyozott kér±ésekben a polgári Jog sLabályai az rányadók.
Felek kötesck rrogkfsórclnl ogvflálkat táxgya áscs uton rendezni ennek ssertelensége eseten ha
táskörtol ‘üggöei a Szegedi Városi Biröság, Ifetve a Csongrád Megye! Biróság kizárólagos lletékes
ségét kÖtik ki.
A fent megálapixiást a Felek elolvasták ás azt, mínt szidékunkkal mindenben egyezá aláilák.

6 Mellékletek

1 . sz. mI$dei. KÓzmúszolgflló 284-BCS12020. hí. szám. anlata sz igérv,tejelenlésre
2. számú melléklet: Tájékoztató az NKM Atamhálözat! KIL ttiajdonú vagy üzemeltetési) vUlamos
múv Pétestinények tervezésI és kvÍtelezéss mjnkáinak letxxyolitásáró

Kelt: 20 KeW 20.

ph ph

Megrendelő Válta!koző

Ke t. S7eged, 20. ...

$zabadkakéVargha
Piplcz Míbály

folyamatme;edzsment műszaki Igazgató
‚

NKM ÁramiáIázau KIt.

kra14s I O D3*?JT*tSLfl ?aasrJ: 14KM AIi_SZAO22M36
H9W1hu h*?ve: 20113 t*ta 15 212
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S31—285-16buonylaú űrlap Üzers** helyezés előtti

2033516004 Sorszám:

________

JEGYZŐKÖNYV

lótesitmónyek üzembe helyezése előtti térítésmentes vegyonjogi átadás-átvételéről

Tárgy:

Felek:
Reruhá7ő- —---—-— -‚—

Vagyont átadó: -

Vagyont átvevő.
—________

A tárgyi beruházás keretében a (rnűszakí adatok, meghatározások):

———— —— [-————-
című Ótesitmény elkészt

Ős a7t a vagyont átvevő rendszeres használatra alkalmas állapotban a vagyont átadótól átvette.

A létesítmény piaci értéke:

a) amennyiben a vagyont átadó ÁFA alany: .

__________

Ft + ÁFA, azaz

__________________________________

Ft t ÁFA

A Jegyzőkönyv 2. oldalán lévő Nyilatkozat kitöltése kötelező!

b) amennyiben vi vagyont átadé rnagánszoiróly, vagy ÁFA fizetésére nem kotelezett:

— -—--

Ft,azaz. —---„---

-- —— .
Ft (ÁFA-val növelt érték),

amely létesítmény a vagyonátvételt követően a vagyont á:vevónöl kerül (zembe hetyezésre

Szerzódö felek megáilapodnak. hcgy a kapcsotattartók jelen oktratban kezelt szemóyes adatait
(név. lakcim, telefonszárn. e-mail), kizárólagosan a szerződéses kapcsolat fenntartása céljából
jogosultak kezelni, A rTwghatározott személyes adatok örzési de:e legfeljebb a jelen szerző-
désre irányadó dokumentum őrzési ldeJég tart.

A létesiményért jötáliási felelősséget vállaló:

tervező: ___.__ —— .!-

kivitelező:

______

Dátum: ______ — .

vagyont átacó Beruházó vagyont átvevő

*ezö — — kivitelező

Vrziőszn 10 12 odat
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eho!zs

NYILATKOZAT

a térítésmentesen átadottfátvett létesítmények ÁFA elszámolásúval kapcsolatban

L Arnenrrhen a Vagyon? átadö ÁFA alany, ezúton nysla1koik, liógy n boszorzéshoz kap
csolódő AFA4 Ievorástia ?iefyezto:

IGEN/NEM

IGEN válasz esetén:

2. A Vagyont átadó ezúton nyilatkozik, hegy az Áfa tv. 86j ( 1 ) Ja) vagy b) pont
eIöirsai afapján, Új IngatLan átadása törtónik. Az ingatlan átadásáról a jegy- n

zökonyv atáirásának időpontjában kiszánlázza a Vagyont átvevö teló a jegyző-
könyvben svtreplő ALFA értékét, melyet az Atvevő megtérít.

A Vagyont átadő ezúton nyflatkozlk. hogy a beruházás nem tartozik az Áfa tv.
86.5 (1) Ja) vagy Jb) pont előírásai alá, oszer7nt nem minősül Új ingatlannak,
ős az Áfa tv. 88.5 alapján Ingatlan órtókosítés ckinto:ébon ÁFA fizetési kötele- O

zettséget választott Az ingatlan átadásárőt a jegyzőkönyv atáírásának időpont-
jában a fordított adózás eIöírásaina rneg’elelöen ál:tja ki szám áját. As ÁFA
megfi?etésére, a kíáUított számla alapján, a Vagyon! átvevő kteles.

Dátum:

vagyom átació

Vorziástkn 10 22 odal
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Sorszám. Tárgy.

Vámos Zoltán

Ny/1 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja. Előkészítette.

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

Széles körű lakossági igény, hogy a Kecskés kocsma környékét felújítsák. Parkolási lehetőséget

kellene biztosítani azon a területen. Meg lehet ugyan ott állni, de fel kellene újítani, vagy

megfelelő módon kialakítani a parkolást. Reggelente és délután is nagy a forgalom, így komoly

gócközpontot jelent. Sokan össze-vissza állnak meg a területen. Át kellene gondolni, hogy

tudják megújítani a szűk területet.

Válasz:

A volt Kecskés kocsma előtti parkolási problémát az érintett üzletek tulajdonosainak,

használóinak kell megoldani, egyik sem önkormányzati intézmény.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés 2020. október 21.

Kálmán Tibor
polgármester


