
Sorszám. Tárgy.

Balog Zoltán

N3T/33 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Polgármester, a Kat. 46. (4)
bekezdése szerint

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdés:

A következő kérés a játszótérrel kapcsolatban, hogy a Körös parton épülő sétány legyen

összekötve valamilyen formában ajátszótérrel azért, hogy ajátszótérről a sétányra is le lehessen

menni, illetve onnan is közvetlenül fel lehessen menni ajátszótérre, és ne a földön, füves részen

keresztül kelljen közlekedni.

Válasz:

Meggondoljuk a javaslatát, de úgy valósítanánk meg, hogy a futópályát ne érintse, mert akkor

kerékpárosok is használnák azt.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. november 27.

Kálmán Tibor
polgármester



Sorszám. Tárgy.

Csibor Géza

N37/33 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Polgármester, a Kat. 46. (4)
bekezdése szerint

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

A Táncsics 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 ajárdát 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



Sorszám: Tárgy:

Földesi Mihály

3T/33 .
ite’pe11ációs válasz

Döntéshozatal módja.

Polgármester, a Kat. 46. (4)
bekezdése szerint

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdés:

A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy sokszor 2-3 napon keresztül sincs közvilágítás
bizonyos kerületekben. Az emberek egymást keresik, hogy mit lehetne tenni, de senki nem
tudja a választ. Ha valamelyik lakos mégis vállalja, hogy a szolgáltató felé bejelenti a
problémát, akkor még az nap rövid időn belül felkapcsolják a világítást. Valószínűleg valami
olyan belső elhárítás van a rendszerben, ami védelemből kapcsolja le a világítást. Tapasztalták,
hogy kétszer-háromszor visszakapcsolódik a közvilágítás, de a harmadik felkapcsolás után
véglegesen lekapcsolódik. Emiatt sok utca, kerület napokra sötétben marad, ami nemjó. Ennek
a problémának a bejelentését is valahogy egyszerűbbé kellene termi.

Válasz:

Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala: 06 62 565 881 (4-es menüpont, a nap 24
órájában hívható)
E-mail: kozvi1atashibnkm.energy

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. november 23.

Kálmán Tibor
polgármester



Sorszám. Tárgy.

Juhos János

:N3/33 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Polgármester, a Kat. 46. (4)
bekezdése szerint

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Kossuth u. 1 7. szám (Ipartestület) előtt van egy fa, aminek olyan nagy a gyökere,

hogy felnyomja a betonjárdát. A másik gond, hogy a területen sötét van, nagy a fának a lombja,

jön a tél, amikor csúszóssá válnak az utak, így ez a szakasz balesetveszélyes. Ez a sarok ráadásul

igen forgalmas, ezért kérte, hogy a probléma megoldására találjanak megoldást. A fa annyira

felemelkedik a járdaszintre, hogy az emberek megbotlanak benne.

2. Elfogadja a választ, de akkor várhatóan a következő testületi ülésen is interpellálni fog

ebben a témában. Kérte, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mérje fel, hogy

mennyibe kerülne a javítás és mekkora összeget tesz ki az a kár, amit a javítás elmulasztása

okoz 1 évben az önkormányzatnak. Kérdése még: mikor működött utoljárajó a gréder?

Válaszok:

1 . A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft felé továbbítottuk a kérést.

2. A gréder automata váltója hibás, egy illesztésnél olajfolyás tapasztalható (kb. fél

óra/lOl). A váltó adattábláján Clark gyártó neve olvasható, halványan, sajnos sok adat nem

azonosítható be rajta. A Clark magyarországi képviselete a rendelkezésre álló információk

alapján nem tudta beazonosítani, végül amerikai képviselet válaszából kiderült, hogy nem

Clark, hanem Dana váltó található benne. A Dana gyártó magyarországi képviselete (Győrben)

szintén nem tudta beazonosítani, tovább küldték a Belgiumban található képviseletre, ahonnan

szintén negatív válasz érkezett, ők sem tudták beazonosítani az adattábláról, csupán annyi

biztos, hogy Dana márkájú váltóról van szó. Ennek hiányában az ilyen gépek automata váltóira

specializálódott javító cégek nem vállalják be a javítást: sem hivatalos budapesti cég, sem a

környékbeli, hasonló gépek szervizelésében jártas cégek sem. A héten (1 1 . 1 6.) egy helyi

vállalkozó megnézte, és elképzelhető, hogy ő fog tudni vele kezdeni valamit, szintén adattábla

nélkül, de legalább talán el meri vállalni. Az olajfolyás miatt egyrészt nem gazdaságos az

üzemeltetés, másrészt olyan hibákat okozhat a későbbiekben, ami miatt az egész grédert



bontóba lehetne küldeni. Mivel odáig el sem jutott senki, hogy megállapítsa a problémát, így

természetesen javítási költséget sem tudunk mondani.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. november 23.

Kálmán Tibor
polgármester



Sorszám: Tárgy:

Molnár Gábor

N:YT/33 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Polgármester, a Kat. 46. (4)
bekezdése szerint

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Pesti u. 1 8. szám alól keresték meg azzal, hogy amikor csinálták az utcában a járdát,
akkor kimarták a bejárót, amin van egy csatorna fedlap is, ami több kipufogót tönkre tett már.
Amikor a járdát csinálták, megígérték, hogy a bejárót kijavítják, de eddig erre még nem került
sor. Kérte, hogyjavítsák ki ezt a hibát.

2. A Csallóközi utca 3. számnál, az „S” kanyarban, a hosszú egyenes szakasz
balesetveszélyes, de szerencsére volt azon a részen egy nagyobb placc, ahová le tudtak húzódni
autóval. Javasolta, hogy erre a területre helyezzenek ki egy fekvőrendőrt, ami megosztaná a
Csallóközi utca hosszú egyenes szakaszát befelé a városba. A sarkon, a jobb oldalon karókat
helyeztek ki, így most már nem tudnak lehúzódni autóval, ezért ez a terület életveszélyessé vált,
hiszen, aki baloldalon közlekedik, bemegy a szilvásba, hogy elférjenek.

Válaszok:

1 . A kivitelező felé továbbítottuk a panaszt.
2. Sebességcsökkentő útburkolati küszöb elhelyezése a Pénzügyi és Városfejlesztési

Bizottság hatásköre. A hosszú egyenes szakasz megtörésére kevés 1 db elhelyezése, melynek
költsége darabonkét kb. 300 eFt, illetve az érintett lakosok mindegyikének kérnie szükséges. A
karók lehelyezésére nincsen engedélye az érintett ingatlantulajdonosnak.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. november 23.

Kálmán Tibor
polgármester



Sorszám. Tárgy.

Mucsi András

:N3/33 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Polgármester, a Kat. 46. (4)
bekezdése szerint

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1 . A Hídvégi utcán lakók jelezték felé, hogy útburkolati hiba alakult ki, ezért néhány
helyen kátyúzást kér, amihez a BKSZ Kit segítségét kérte.

2. A Fábián utcán, a Kasza és a Kispince utcai szakaszon (ahol régen volt a bolt a Kispince
utca sarkán) teljesen tönkre ment a monolitjárda. Igaz, hogy ez a probléma csak néhány métert
érint, de már hónapokkal ezelőtt is kérte ajavítását, ami eddig még nem történt meg, ezért most
ismételten kéri ennek a szakasznak ajavítását.

3. Csíbor Géza képviselő kérte meg, hogy mondja cl az alábbi interpellációt: A Lengyel
Lajos utcán ki van alakítva a csapadékvíz rendszer, azonban, amikor ajárdát építették ki, akkor
a csatorna eltömődött. Csibor Géza képviselő kéri, hogy az önkormányzat gondoskodjon arról,
hogy ezt vomával kitakarítsák. A lakosság rendszeresen megkeresi a képviselőt az Erkel Ferenc,
a Mónus Illés utcából azzal, hogy nem folyik le a csapadékvíz. Ennek az egyik oka, hogy
eltömődtek az egyébként jó minőségű csatorna átereszek.

Válaszok:

1 . A munkát kiírtuk a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek.
2. 2020. szeptember 28-án kiírtuk a munkát a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató

Kft-nek, most megismételtük.
3 . A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek kiírtuk az átereszek elejének

tisztítását, a Prágai és Erkel utcákon már történt a kivitelezés után gépi mosatás.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. november 23.

Kálmán Tibor
polgármester



Sorszám: Tárgy.

Rácz Attila

:NyT/33 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja.

Polgármester, a Katv. 46. (4)
bekezdése szerint

Tárgyalás módja. Előkészítette:

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 áh, és az évek során eldeformálódtak 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,
megemelése 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
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 116 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 tetőzetéró’l az esó’víz a
járdára ne csurogjon.
8. (1) A használó az ingatlana eló’tti 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
zöldterületfeló’l a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad
lefolyását.
(3) A zárt csapadékvíz-elvezetó’k az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti
mederszakaszok az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és
igény szerinti szintezéséről, a rézsűk elsó’ ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles
gondoskodni.”

3. A Kispince 7-71 számú ingatlanok előtt monolit beton járda 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.



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 mdják bérleti jogviszonyukat, amennyiben megfelelnek a
lakásrendelet előírásainak.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. október 21.

-

Kálmán Tibor
polgármester
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Egyéb feLtétoek Amennyiben •a léesítencö KÓ léoza nyovvana hoz az érineIt tuladcmoak new
árunak hozzá, úgy ú n0czak megoldás kdelgnasa válik szúsógcssé.. Az tj foukíbn!es taozaÉ
tcrveze.sőr•é! C vonatkozó joqsza.balyok e!öirásatt keük beartanL

Ae eö$őekben kórüírtak pontos nCszaid taralrnát a lóváhagyol kvteb leNdckumcnaco fcxja
ta.rtalmamL Az cibontatt háozti eemek tuajdanjoqa az NPaI A:an!aázab KIM bet mag. a kiérített
közcélu ttózat az NItM Áramt,álóni IUL tuíajdana lesz.

2. E1járürend

%t:ifld a evnésre. mind a k:vdeezá.see a meáke!t stáró krvátasrtot Fgyumik4és megáHapodissat
rendelkező partnerűkkei kozvellenut ketl a beruházónak sze:rzódnie A szikseges ewógzend5 munkálatokat
100%»ban a beruF:ázórak etl finanszírozna A Tervezörek — Társasácun neqkeresése esetén — tervezés
reIadatleírst adu.rk A Tervezéskivi!e!ezér! végző vállalkozó a jelen ájékottaó levelün 2 számú
‚ePék!e!eként megk0loött háromolda!Ú megállapodás kiőltöit ;étdaryár.ak reqserde 6 ás vMlalkozó rz:l
torteró aiáiráiával gazoja a rregrendelöel ő.rtént zerzÖdéskötés tényel Az elköszúlt terveket
20 9D% « tte ke!l flu»a I a Sdha$ lhO M cli te tirbabdunk eseerzl o er Ó joSaqLrak
fe4étele az aüt megáUapodás t’4<M kamnáczat <11 araetneneozseráhez történő eijítatása.

Az munka nLszat elenÖrzését Társasagun;<tó? kell megren•de!nt arnak öiiseget a Megrendeiőnek kell
aDn A meg%aost II kozutLi l!arrosr r t kto. r’u n t i ; c rrt das c 2L 30 riapo, tclul
tt eruen en T a agi t tkdorab kk adr t k 4 rruszk -J dtse el idope tj tt megreide Őnk
a NXM Á.vamhózs;i Kit. projektmened;sere reszáre at keli adnw kitőitve ás a vagvort átadó, a beruházó,
vaaminl a tervezökteiezo észéó atáírva a jeler tájékotatóek 3. zárnú mellék;eteként negkuldött

NKM ÁrmnhM6nU Kt
t2tw;ttd cetu$c4 MQ1
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;cgyzokönyvet. A egyzÖkÖnyvben tcx; a iog1urÓrte ó!o!mdnv veqeue.. 3 útembc
heyezesének.

A:.ánaknk 2O24i12$9 vényes.

Keük táékoiWák •ve

Me:I(ekJJ. I . s$anú meFúktet: Egyttrusodes eai.aDcoaz•sa rcnckd•czo va:jaI*ozar Ustaa
2 siár re;.ekie f1egakzczdas őzceu nycmvan.ahis vlwrcs ktes1rierv kvatasara
3 .ssamt; neeiÍet: Jegyzőónyv ctow?néryok L.zom:e hc’.. yoz•se eór tó .‘rósm oit

v:tyGrjcr átaaas atYcLek3r

Amennyiben T Úgyfetünknek további iniormácóra van szüksöge je’en munkával kapcso’atban,
az e ző oldal tetején Jelzett űgylétkapcsolat számra hivatkozva hívja a 62]565»902 teefonszárnot
ahol ügyhitézőink készséggel Mlnak rendekezóaére munkanapokon 791 522 között

<sat Snqct, 2C2OQ 21
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NKM Aramhozstt Kk

‘
) Qh;:2i j »fza « s •Luk• k: t i* k*ut}Lw kss zuit:j*
‚k L t i L* C I shtl

— h i r iri 1 r ‘* t \ h- t n 1(M 1-

.

. .:t :z: r . tDnacn 3J *$3\ R7?n *nrku:o
t:



...%:?4t

‚
.J’i

•:%•*>
fl‘$*•

.*ri

.*

{
:•j%•

‘‘-rr‘T7A’t-’NM%%

‚
(.

rI

*%e\fl3»l(%C-“
::;‘L’•.ay-*•jfl$:

:‘4tt.t;%c*%t11‘t

•p->.•t.<<‚‚•‚

.‘h
‘•[**.t4»

•b’•*»:*».t1‘t.••t::;:‘v:::
::$‘.*‘‚.

..‘:r•%«‘1t.I11d

>‘

i

“

)\‚7<*><•‘*•.‘.„
:::.::»,%•)•

‘t:.‚...

Itt$

?*?r-i÷‘‚‚‚::.

‘r
.?fl(.:Z)%a•%.2s’

—:
PY?fl

%—»

%—

4*

$;<Q.‘
.‘

;::7
“jt<•’;“

**
4t

r*n4n
‚L

7*.fl
!

t
\‘

Í
‘‘,i;,••j:I:t‘“‚.

sazaanAq/s7aIuaipiauwj



Ii>
-

;:::::tt•::;“

.>;:::;

.‘$••‘‘í**:•fl>j*)‚•

*:•

<
••

«*t
4

*J:

s»1$
*

kk’k»;•:‘%$‘‚$$‚‚>:i

....*»ti•1’.
<<*<:

*<*2;%‚>%
t

n’tsz%4•‘p
\%•:.

$‚l3

*4LU
‚ii

V)(‘•4P‘Y’

1••’»*•:r•n
*:$*

g

*JkLI
*

4

•flt
‘.‚‘(.‘4f$’24r)‘%)4

n4t443

I44I1I

:$%.3’•Ip...%:•flVi‘7J%%(
*‘k

I

%tI

t’<r»r’•*•‚#*<
at:•-

.•‘.‘1‘:4fl‚
4>•

III4
4

44I34

ltIt,3;%;I•L•»‚.‚tI6”
‘*)

‘i4r

I
%41

I•$.’kJ•%tk;‘

*34’t3>;(31‘‘

$4I3444I4

3(I333311I44I3

3’3I<•‘33;1333
‘‘‘-

..
‘3‘“

‘.

2’4’3‚

433
4344

:=z

szasa.3pJawr



45: NKM
I%. A t O 2 A r flq:•a:vdn fl*nSry Wfli

:fl . — . :.
.: . .. • .

I9?!!t!J5!!567! !; szám:$35L€OO4

Arnoy étrvjótt az I pcntt•sn ne;htarczctt Icvit± anaii Feeki kczc u u rrÁ rmnn n n*en .u
aIa.bb iídckke1

I . Szerződö felek adatai
I 1 Közműszolgáltetó adatai (továbbiakban KözműszcgaItató)

Elosztól engedélyes neve: NKM 4rrrózati KH

SzikheIye: T24 3;ey Lass qi. 6ő

Cégjegyzék száma:

Adószám;
I

2% Megrendelő (a továbbiaxben Megrendelő) adataiI

L °wti

:Qyjj cime%zékheiy.. irsz
]

Utat hanzm: :

Ernc$et. ajt:6

zt

nevelcégjegyztk
Stuletesi ldcJQ

Sz. Oktés ha)yeiAdószáma: .. Erna
[

12. VáHaikozó (a továbbiakban Vállalkozó) adatai

‘ütéinaWcégnév: I
Úg_ ctmWsnkhelya Iv sz

J

uw$i házszárn: Emeet. ajtó:

Anyja nevWcégjegyzékszónt I Születési Ideje:

SZÚIttÓSi htyOiAd6.sürrs: Ernail:

2% A megállapodás tárgya

A KózmJszoIqJ1atő fötevékenysége vLanos cnerg.ia etosflás :MSgrefldeiö a Közrrü.szolgáltató wlaj
donában áló, jelen rnngálapodás.ban rögztett «hzcéh báióza!i elem áheNeeését, ehávolitását (<ZváI
tást) rendeJ rr;eg. rieiyr?k kóvetenébn ú. kozco i vwamosmv Idtes rnény Jön étre.

A kiváhassa nnItMt vUmosmúv é:esnrnéiy reynevetését, portos elheiyezkedesét a kiváás mű
S?1k *e r3sdt a KÖmuwoIqihato r yflIw7ah i %1 te bee ezese ek eIole e Meit een megalla
podás rneilékieiét képezo 284BCSI2O2O. számú takors Tarialmam
MognndeIÖ az aaa mgrerdeh fc:;.adatck tvgzQsére magerdWést ad a Közrnüszolgáltatóva. szer
zodees kapcsos an dUn Vállalkozon* ut L4 t ga Iioda;ba aiam rr a <3zmuszo9
titÓVaJ fennálá kWőn m.. egflaDodásban fogaltak szun ejest
Fea m.egátapodnak ab..bar, hagy a CiCi megáhazdás rne é<ie1ében iogiakaktI a VaIa:.kozó ős a
Mege1deö kü.öi. meg.árapodása som te hit eI.
tMc e dtk je er megdi dpOcSS arawasawil a a a wq a \‚ ‘k koc ics ri I %njta tLI eq4zet a
k vatás kÖtségét.

...

?vkgátlapodás közcélú..
nyomvonalas viHamos iétesíunéiIy kivá1UiE.s1ra

. . . . . .

!
: . . : : ..

aJs I r
aWt ) ? 3*$t ‘

.Co;rc*r nnt 4KM M4
OtWat Ii
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Mtgmndcö NOfl flQáLapOiáZ flhmsiva .szavorh.ataUr u hozzafluSsal adi ShhCZ hagy a Vái
kkoza cd di *pdWt yarvone iS kbt i » i r a iril w el tior ia I e tani ser a
Fek i ts$ fe$I ag na ruhnas r»c rátP R d KOS JOJU t J Jo t %tfW
azt kő*»•e4ben a.kUvája
Fcti anigt3bb b2O1CS3 <QdIofl ‘z hri jde neq ‘ccL., i ipr i w sli
koze tatzk tzbbck (Ozofl rer r re i€; e ksece ha erqede ‘ess kI sége a Otzi
Ieje kátsge, a mp3sa küc ozege a weze1ékog aapita.iva! cxzwkgg.estcn te4merúö rwidei
t%e(trw kadkt káriaanítás tMLÚ> vaannt d ktsrit1t flO3 ‘U\4 tererwiezés ocilb? <öhqe

3 A szerződés dőbeH hatálya

A tn zc z4 s Fee aa $sava Ó e L CCLZO 1’ I tonert l’enmeee rap fl

ÖD háyha azzal. hogy az tL pcntba.n ogltak ze rt wmnk meg

$ A szerződés mogszúnése

Jear enrrÖks rnegsziA t

a) A nywrvnnati•z vtIamuzriúv oercndwuck viyyoaát3n
b) Felek kazós meeezése esttén, i Fek Mtai rwgw ct dmchan
c) Leede eáa esmAn a; e4íUas ö;eenek dopoi1jaJ.
di Jeer MegáOapvds n’ehketéber rcgara akát V akaz6. aká* t..iierdk Mia me

zcgese esetón a norzcószegó. KózmLs?gimi áUal (udom:e e.erzösneL d
poivaL a..zor••ra hmaiyaL

A Megrerdek elá#áea. vagy Korúszólgaflató .zDndh !emondaa esaWn a Metendoc kcteLes
T egt:íteni Kóiiúez.;gáta1ó e.. jes kk. c a negLurtees kó SÁpet gy k.Úhm5ean a7 aecc á{
•x: ldyeÁM9rú kksege1.

5% Vegyes záró rcndeIkezósk

Je’ei, szerzdcéaben nem siabáycwt kétceeeben pogát• saLLJa aL .rArarjók
Felek kÖteack rrc••gkscrenl ogvtá1k targya dccc u;w rCfldC2fl. errwk oieenége eselen h
iuitl iqgoei * Szegtd% Veres B $-ew; ett e C’rgrx Mttba Bi ‘ saucr .

eétt •kók ki.
s\ rnegaprxiátt á Feek elovu e azt. tim zts ;ktnl*I n en e<yn6 Mer$k.

6. Melilkietek

# sz. ne 4J•t K5Ztfl3ezO$4tCó 264•SC$12020. hr nm. aanaa az tgenyogntezra

2. számú rneiIé•kk; Táiekcflao az NKM Aramnónt Q!. tukidoú vagy •úicmetc%WU v1amos
znh hIesí1néiyek ervezes és vteezs t•ntkan kXtyO:táSO’

keU. . ‚ 20 Kelt $0

ph ph

Meqendeto

KR 1: Sieped, •2()

raackere Vargha
Prr VraZsLzsara . ..‘

erednnent
rű;nk cnzqwó

qaz;at3
NKM Átrbá:azab KU.

K%1$!M. I u
tm
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2033516004 Sorszám:

JEGYZŐKÖNYV

létesítmények üzembe hslyezé:e előtti trítés;mentes vegyonJogi itadás$tVétclóröl

Felek:
Peruhto —

*\______________________

Vagyont átadó; .

Vagyont átvevÖ
. —%%. .;.. .

A tárgyi beruházás ketetben E (mQsz.k. adatok, meQt.atá:rcvisok):

______________

cf•mű: t.Stflfl% cdkeszí.t

os a.;t a vagyont áwevö rendszcms hasza!atra akanas áiapu:tdn ‘agOfl tadtÓ átvette

A létesítmény piacI értéke:

a) amenriylcen a vagyont átado ÁFA alany: .. Ft t AFA., utaz

________________________________________

Ft t ÁA

A JegyzÓ:könyv 2 oldalén lévő Nyilatkozat kitóllőse köte’ező!

b) amenny.en kt vagynnt átfldó magánszornóly vagy AFA rzuttsete nem •Cteeze1:

.— ..............
Ft,azaz .. ‚ ............. .... —

—. —‚—.—.——. ...‚ . - Ft (AFA*al nokett 4rták),

amely letesÍtrény a vagyonátvétet koot6•an a vagyw I a:veöre kcrU űzombe twlyuzásre

$zerzód•ö !e€’k rneqalapodna, hcq a ka.pcsotat1arÓk jelen Qk!ratba... r keent szcmd:yes adasr
(róv lakc m teletanqzan’ u vii I %rrLk si a zzáde’ kace at h Lrtas éliaLJ
ognstak knetiv A tmt$Ial?rr\ tt C/PrT’a»% itr O7 S de e eqtFtbu eLn LHZt’
désre irányadó dotimenlun őrsési idejé g tart

A ötesi:menyert ;otátásí falerősságet vátnlo

lőflf€.ZÖ. _ „ „..‚‚...‚.< ............... .................

kivtetzö: . _
__%„—„.„—*.—......——‘%.

DaLrr . ... ‚ ...... .

vagyont atacó fle•ru•hásó vagyont átvevő

tervező kv:iezb

Verzószát 10 1?, adat



NYILATKOZAT

S. térítésmentesen átadoWátvett Íétesítrnények ÁFA eisiámoIMávai kapcsolatban

I Amenrhen a Vagyont átadó AFA klany etúton nyL9tkot..k, hógy tnsirvtÓshra kap•
Csolődő AFM evor•ásba hcyo7to,

GEN / NEM

IGEN vÉlasz eseWn.

2. A Vagycnt rad rzúnn níla1közík, hagy az Áa tv. (1 ) Ja) vagy :b) pont
cörásai a:apján üj rngaUan átadasa történik. Az ingatan áUdasáwi jegv fl

zökonyv alairásának időpontjában kiszánazia a Vagyont át\o tee ajegyzö
könyvben sztrepIő AFA ówkét. rnatyet az Atavö megtérít.

A Vagyont ;a%:1Ő ezLion nyiatk.<zik hegy e nem tartozik az Ala w
66 (1) iii av jb) ront eorasi oa eczer rt nem mnosuI uj ingatlannak,
os az Na tv. 88, aapán írgatan önókcsítós tokinto:á•bon AFA tizctesí ótve C

zettséget választott Az ngEUan átadásao a jegyzökonyi aáí»sának dőpnnt
ját>an a fodított adózab j(öítsaina r!rJktleió.n :U t»t k SZá!T •ájáJ Ai /4FA
megfízosé•re, .a ki4ht3fl tYAtflLO aapárt. a Vagyorr nl’evŐ kntnks.

Dátum: _‚

vagyont átadó

Varz*3flsw 10



Sorszám. Tárgy:

Vámos Zoltán

:N37/33 .
interpellációs válasz

Döntéshozatal módja:

Polgármester, a Katv. 46. (4)
bekezdése szerint

Tárgyalás módja. Eló’készítette:

Gál András osztályvezető, Műszaki
Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

Korábban már jelezte, hogy a Brassói utcában útjavításokat kér. Eddig azért nem került sor a
javításra, mert nem volt megfelelő méretű kő, amit kértek ahhoz, hogy a különböző kátyúkat
kiegyenesítsék. Kérte, hogy most már a Brassói utcán minél hamarabb történjen meg a javítás.

Válaszok:

1 . A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft felé továbbítottuk a kérést.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. november 23.

Kálmán Tibor
polgármester


