TÖRKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. március 29-i

rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 29-én
9.00 órakor, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:

- Varga György polgármester,
- Márkus Balázs alpolgármester,
- Gyenis Ferenc képviselő és
- Zana István képviselő

Távol van:

- Kurucz Tibor képviselő

Meghívottként
jelen van:

- Orbánné Zilizi Márta jegyző

Varga György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 tagja közül 4 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkus Balázs alpolgármestert és Gyenis Ferenc képviselőt
javasolom. Kérem, hogy aki a napirendi pontokat – a meghívóban foglaltak szerint – és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – a polgármesteri előterjesztés szerint – elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
31/2017.(III.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 29-i
rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét (Márkus Balázs alpolgármester és Gyenis Ferenc
képviselő) a polgármesteri előterjesztés szerint elfogadta. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Ezt követően a képviselő-testület a polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
tárgyalta:
1./ DRV Zrt. közút nem közlekedési célú igénybevételének ügye
Előadó: Varga György polgármester
1./ DRV Zrt. közút nem közlekedési célú igénybevételének ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
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Varga György polgármester: A DRV Zrt. 2016 októberétől kezdődően 2017 február végéig
folyamatosan végezte a hibaelhárítást az ivóvízhálózaton. A rendkívüli igénybevételt írásban
nem jelentették be, a hibaelhárítást követően a felbontott közterületeket nem állították helyre.
A közút kezelője a képviselő-testület, ezért nekünk kell felszólítani a helyreállítási munkák
elvégzésére. Javasolom, hogy kerüljön felszólításra a DRV Zrt. a helyreállítási munkálatok
haladéktalan elvégzésére. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(III.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, alább felsorolt közutak közmű
(ivóvízhálózat) csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása miatt (rendkívüli igénybevétel), nem
közlekedési célból, kezelői hozzájárulás nélkül kerültek felbontásra a DRV Zrt. (8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató részéről 2016 októberétől kezdődően 2017 február
végéig:
1. törökkoppányi 446 hrsz; Törökkoppány, Bajcsy-Zs. u. 11.
2. törökkoppányi 116 hrsz; Törökkoppány, Kossuth L. utcai járda
3. törökkoppányi 354 hrsz; Törökkoppány, Kossuth L. u. 55.
4. törökkoppányi 391 hrsz; Törökkppány, Petőfi S. u. 4.
5. törökkoppányi 391 hrsz; Törökkppány, Petőfi S. u. 11.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 38. §-a értelmében kezelői
hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a
továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés,
távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés,
helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 30/1988.(IV.21.)
MT rendelet (R.) 28. §-a szerint a közút rendkívüli igénybevételét az igénybevevő köteles a
közút kezelőjének - az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg bejelenteni, az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, és az
igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai szerint helyreállítani. A bejelentés
elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közutat az előírt hozzájárulás nélkül vették nem
közlekedési célból igénybe. A R. 29. alapján, ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli
igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy
más hiba keletkezik, a közútkezelői hozzájárulás jogosultja - amennyiben lakóhelye vagy
székhelye ismeretlen, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa
(üzemeltetője) - köteles azt kijavítani. Ha a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, a
közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére - a süllyedés vagy hiba kijavítását
rendelheti el.
A rendkívüli igénybevétel következtében felbontott közutak eredeti állapotnak megfelelő
helyreállítása a mai napig nem történt meg. Ebből adódóan a közutak jelenlegi állapotukban
élet- és balesetveszélyesek, a helyreállítási munkák haladéktalan elvégzése szükséges és
indokolt. (Fotók csatolva.)
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A képviselő-testület felszólítja a DRV Zrt.-t, hogy a felbontott közutak (út, útpadka, vízelvezető
árok, járda) eredeti állapotnak megfelelő helyreállításáról haladéktalanul, de legkésőbb
2017. április 10. napjáig gondoskodjon. A helyreállítási munkálatok a későbbi süllyedésekre
való tekintettel (tömörítéssel) kerüljenek elvégzésre. A helyreállítást követő 3 éves időszak
alatt a DRV Zrt. folyamatosan kísérje figyelemmel az érintett közterületek állapotát és
süllyedés vagy más hiba keletkezése esetén gondoskodjon a megfelelő intézkedések
megtételéről. A munkálatok elvégzését a DRV Zrt. köteles írásban Törökkoppány Község
Polgármestere felé bejelenteni.
A képviselő-testület felhívja a DRV Zrt. figyelmét, hogy ha fenti kötelezettségének az előírt
határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a közlekedési hatósághoz fog
fordulni.
A képviselőt-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
32/2017.(III.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, alább felsorolt közutak közmű
(ivóvízhálózat) csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása miatt (rendkívüli igénybevétel), nem
közlekedési célból, kezelői hozzájárulás nélkül kerültek felbontásra a DRV Zrt. (8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató részéről 2016 októberétől kezdődően 2017 február
végéig:
1. törökkoppányi 446 hrsz; Törökkoppány, Bajcsy-Zs. u. 11.
2. törökkoppányi 116 hrsz; Törökkoppány, Kossuth L. utcai járda
3. törökkoppányi 354 hrsz; Törökkoppány, Kossuth L. u. 55.
4. törökkoppányi 391 hrsz; Törökkppány, Petőfi S. u. 4.
5. törökkoppányi 391 hrsz; Törökkppány, Petőfi S. u. 11.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 38. §-a értelmében kezelői
hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a
továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés,
távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy
belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 30/1988.(IV.21.)
MT rendelet (R.) 28. §-a szerint a közút rendkívüli igénybevételét az igénybevevő köteles a
közút kezelőjének - az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg bejelenteni, az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, és az
igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai szerint helyreállítani. A bejelentés
elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közutat az előírt hozzájárulás nélkül vették nem
közlekedési célból igénybe. A R. 29. alapján, ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli
igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés
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vagy más hiba keletkezik, a közútkezelői hozzájárulás jogosultja - amennyiben lakóhelye
vagy székhelye ismeretlen, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa
(üzemeltetője) - köteles azt kijavítani. Ha a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, a
közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére - a süllyedés vagy hiba kijavítását
rendelheti el.
A rendkívüli igénybevétel következtében felbontott közutak eredeti állapotnak megfelelő
helyreállítása a mai napig nem történt meg. Ebből adódóan a közutak jelenlegi állapotukban
élet- és balesetveszélyesek, a helyreállítási munkák haladéktalan elvégzése szükséges és
indokolt. (Fotók csatolva.)
A képviselő-testület felszólítja a DRV Zrt.-t, hogy a felbontott közutak (út, útpadka,
vízelvezető árok, járda) eredeti állapotnak megfelelő helyreállításáról haladéktalanul, de
legkésőbb 2017. április 10. napjáig gondoskodjon. A helyreállítási munkálatok a későbbi
süllyedésekre való tekintettel (tömörítéssel) kerüljenek elvégzésre. A helyreállítást követő 3
éves időszak alatt a DRV Zrt. folyamatosan kísérje figyelemmel az érintett közterületek
állapotát és süllyedés vagy más hiba keletkezése esetén gondoskodjon a megfelelő
intézkedések megtételéről. A munkálatok elvégzését a DRV Zrt. köteles írásban
Törökkoppány Község Polgármestere felé bejelenteni.
A képviselő-testület felhívja a DRV Zrt. figyelmét, hogy ha fenti kötelezettségének az előírt
határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a közlekedési hatósághoz fog
fordulni.
A képviselőt-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga György polgármester
Több tárgy nem lévén Varga György polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Varga György
polgármester

Orbánné Zilizi Márta
jegyző

Márkus Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gyenis Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

