
Tárgy: Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. vezetékszolgalmi jog alapításához való 
hozzájárulás Nemzeti Közművek részére 
 

46/2020. (VI.11.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását 
adja, hogy a 6400 Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. alatti területre 
oszlop elhelyezésére, szabadvezeték átvezetésére, valamint földkábel fektetésére 
vezetékjog kerüljön bejegyzésre a Nemzeti Közművek javára.  

2. A melléklet szerinti vezetékjog bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatok aláírásáról 
saját hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. azzal a kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy 
a Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Kft. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között 
2019. szeptember 9-én életbe lépett bérleti szerződéshez kapcsolódóan a DIGI Kft. általi mobil 
bázisállomás építéséhez szükség van egy vezetékjogi nyilatkozat kiállítására a tulajdonos 
Önkormányzattól, amely hozzájárulás megadása elősegíti a beruházás megvalósulását és a 
térség fejlesztését. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. június 11. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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Nyilatkozatok adatlap 

Érkezett: …………………………….. 
Iktató szám:………………………….. 

Nyilvántartási szám: 

Üzleti partner azonosító (fogyasztó): 

Ügyfélkapcsolat / ügy száma: 

Felhasználási hely / bekötés azonosító: 

 

1. Felhasználási hely adatai: 
 

Fogyasztó neve:   DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

Felhasználási hely. címe / rendeltetése:  BK11842v01 6400 Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. 
  

 
2. Vezetékjogi nyilatkozat: 
Alulírott:      Kiskunhalas Város Önkormányzata                                adószám: ……………15724904203……..…..……….., 
Képviseli ....................................………………………………………. anyja  neve: ............................................................... ,,, 
születési  hely:  …………………………………………..…………....., születési idő: ............................................................... , 
mint az alább megjelölt ingatlan telekkönyvi  tulajdonosa  hozzájárulok ahhoz, hogy az NKM Áramhálózati Kft. 
ingatlanomon: oszlopot helyezzen  el,  szabadvezetéket  átvezessen,   földkábelt   fektessen.   Tudomásul    veszem,   hogy   
ezen   hozzájárulás   vissza   nem    vonható,   és   az áramszolgáltató jogosult az ingatlanomon  elhelyezett  
berendezéseinek  szükséges  felújítási,  karbantartási,  valamint üzemzavar elhárítási munkáit esetenként elvégezni. 

az  ingatlan  pontos  címe: 6400 Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. 

 

Kelt: ................................, .......2020.... év  .......június... ..... hónap ………….nap 
 
 

........................................................................... 
ingatlantulajdonos aláírása 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 
Név  és aláírás:  ………………..……………. Név  és aláírás…………………................ 

Lakcím:     …………………………………….. Lakcím:   ………………………………….. 

Anyja neve: …… …… … …… …… … …… ..  Anyja neve:…………………………………. 

Születési hely és idő:…………………………. Születési helye, idő:……………………….. 
 
 

 
3. Felhasználói tulajdonú, méretlen vezeték (összekötő berendezés) használati nyilatkozat: 

Hozzájárulunk az igénybejelentésen feltüntetett villamos teljesítmény-igény méretlen felhasználói vezetékhálózatunkon 
keresztül történő kielégítéséhez. 

 
Név:     ...................................................................... 

Lakcím:  ................................................................... 

Anyja  neve:  ............................................................ 

Születési  hely  és idő: .............................................. 

Adószám  (csak cégnél): .......................................... 
 

Kelt: ..................................................., .............  év .............................hónap................. nap 

 
 

........................................................................... 
nyilatkozó aláírása, bélyegző 
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4. Kivitelezői nyilatkozat a fogyasztásmérőszekrényről: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fogyasztásmérőszekrény villamos szerelési munkálatait és annak 
érintésvédelmét kifogástalanul, az érvényben lévő létesítési és biztonsági szabványoknak megfelelően készítettem el. 

 
-  az  alkalmazott  érintésvédelem:  . ................................................................................................................................... 
-  kivitelező neve:  ............................................................  ...........................  anyja neve: ................................................. 

- születési  helye: ........................................................................................ születési  ideje:  ............................................. 

-   kivitelező   címe: ............................................................................................................................................................. 

- nyilatkozattétel  jogcíme:  .........................................................................  szakképesítő irat száma: ............................... 
-     adószáma:..................................................................................................................................................................... 
Kelt: ..................................................., .............  év .............................hónap................. nap 

 

........................................................................... 
kivitelező aláírása, bélyegző 

5. Kivitelezői nyilatkozat a csatlakozóvezetékről: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a csatlakozóvezeték villamos szerelési munkálatait és annak 
érintésvédelmét kifogástalanul, az érvényben lévő létesítési és biztonsági szabványoknak megfelelően készítettem el. 

 
-  az  alkalmazott  érintésvédelem:  . ................................................................................................................................... 
-  kivitelező  neve:  .........................................................................................anyja  neve: ................................................. 

- az általam létesített berendezés károsodás nélkül legfeljebb ......................... Amper erősségű áram átvitelére alkalmas. 

- születési  helye: ........................................................................................ születési  ideje:  ............................................. 
-   kivitelező   címe: ............................................................................................................................................................. 

- nyilatkozattétel  jogcíme:  ........................................................................  szakképesítő irat  száma: ............................... 
-     adószáma:..................................................................................................................................................................... 
Kelt: ..................................................., .............  év .............................hónap................. nap 

 
........................................................................... 

kivitelező aláírása, bélyegző 

6. Kivitelezői nyilatkozat a mért fővezetékről és felhasználói főelosztóról: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a mért fővezeték és a felhasználói főelosztóról villamos szerelési 
munkálatait és annak érintésvédelmét kifogástalanul, az érvényben lévő létesítési és biztonsági szabványoknak 
megfelelően készítettem el. 

 
- az alkalmazott érintésvédelem: . ................................................................................................................................... 
- az általam létesített berendezések károsodás nélkül legfeljebb ................. Amper erősségű áram átvitelére alkalmasak. 

-  kivitelező  neve:  .........................................................................................anyja  neve: ................................................. 
- születési  helye: .........................................................................................születési  ideje:  ............................................. 
-   kivitelező   címe: ............................................................................................................................................................. 

- nyilatkozattétel jogcíme*: …..................................................................... szakképesítő irat száma: ............................. 
-     adószáma:..................................................................................................................................................................... 
Kelt: ..................................................., .............  év .............................hónap................. nap 

........................................................................... 
kivitelező aláírása, bélyegző 

 

A 4., 5. és 6. pontban tett nyilatkozatok a fogyasztásmérő szekrény, a csatlakozóvezeték, valamint a mért fővezeték és 
felhasználói elosztó műszaki megfelelőségének igazolására a kiállítástól számított 30. napig használhatóak fel. A 
benyújtásakor 30 napnál régebbi nyilatkozatot az NKM Áramhálózati Kft. felülvizsgálati dokumentációként nem fogadja  el. 

* nyilatkozattétel jogcíme lehet: tárgyi tevékenység végzésére jogosult egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, valamint saját maga, 
vagy közeli hozzátartozója (PTK 685. § b) pont) részére szakképzett villanyszerelő, erősáramú technikus vagy erősáramú 
mérnök által elvégzett létesítés vagy felülvizsgálat. 

A villamosenergia egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást 
a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.  Az ügyintézés során készített 
hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető 
Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 
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