
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. május 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
146/2022. Kth. 

Beszámolás a Kiskunhalas város területén végzett kábelfektetési munkálatok vizsgálatáról 
 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a beszámolóban foglaltak alapján a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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MELLÉKLET 
BESZÁMOLÓ 

A közterületi vezetékfektetési munkák vizsgálatával kapcsolatban a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság munkájáról 

I. A vizsgálat elrendelésének indoka 

A vizsgálat elrendelését az indokolta, hogy városunk különböző pontjain távközlési-
vezetékfektetési munkálatok kezdődtek. A munkavégzéshez kapcsolódóan több lakossági 
panasz érkezett az Önkormányzathoz. A lakosok az ingatlanjaikban, a házaik előtti 
közterületeken történt károkozásokra, hibás helyreállításokra, épületkárokra panaszkodnak. 
Valamennyi panaszt, észrevételt rendszeresen továbbítottuk a Kivitelezőnek. 

A Városunkban megvalósuló munkálatokkal közterületen és magántulajdonban okozott 
károk kivizsgálása indokolt. 

II. Vizsgálatra történő kijelölés 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott 
ülésén meghozta a 127/2022. Kt. sz. határozatát, amelyben megbízta a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot a város közterületein 
távközlési-vezetékfektetési munkálatok vizsgálatával. 

A fentiek megvalósítása, a vizsgálat lefolytatása érdekében a Bizottság 2022. május 09. 
napján tartott rendkívüli ülésén felkérte a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jelen 
témában illetékes dolgozóit, hogy segítsenek a feladat megvalósításában, továbbá kérte, 
hogy a munkaszervezési és koordiánciós feladatokban működjenek közre. 

III. A vizsgálat lefolytatása 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere 2022. május 02. napján kelt levelekben 
kereste fel a Magyar Telekom Nyrt-t, mint Beruházót és a PanTáv Kft-t, mint Kivitelezőt, 
hogy tájékoztatást kérjen a beérkezett panaszok kivizsgálásának rendjéről, továbbá arról, 
hogy az okozott károkat milyen határidővel állítja helyre a Kivitelező. 

A megkeresésünkre a Kivitelező 2022. május 03. napján kelt levélben arról tájékoztatta az 
Önkormányzatot, hogy a panaszokat ismerik, és azok kivizsgálása 48 órán belül 
megtörténik.  

A Kivitelező a PanTáv Kft., aki tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a Kiskunhalas 
FTTH Dél Optikai Hálózatépítési munkával kapcsolatosan jelenleg a déli városrészben két 
részletben folyik a kivitelezés: 

- légkábeles építés teljes mértékben készen van 
- földkábeles építés a terület nagysága miatt, elég nagy volumenű, ez a rész kb. 70%-os 
készültséggel rendelkezik. 

Jelenleg a következő utcákban folyik még a munka: Bornemissza, Szalag, Szabadkai, Gerle, 
Temető. A felsorolt utcákban a kivitelezés mértéke 50%-os. 

Kivitelezés várható befejezése: 2022. június 15. 

A kivitelezés utcáit bejelentette a Kivitelező az Önkormányzat felé, valamint a városi 



 

 

médiában is kihirdetésre kerültek. Helyszínen lévő építésvezető telefonszámát megadták az 
esetleges problémák, felmerülő kérdések mielőbbi megválaszolása végett. 

A kivitelezéssel kapcsolatosan a Kivitelezőhöz beérkezett panaszokat 48 órán belül 
kivizsgálják, egyeztetik a panaszossal, hogy az adott javítás mikorra készül el. 

A felhalmozódott sit és betontörmelék konténeres elszállítással történik, amely függ az 
elhordandó sit és törmelék mennyiségétől. A sit és törmelék 90%-ban már elhordásra került. 

Kiskunhalas FTTH Észak optikai hálózatépítési munka légkábel építéssel megvalósuló része 
90%-os készültségű.  

Jelenleg a Jókai utca és belőle kiinduló bekötő utcákban folyik a földmunka.  

A várható befejezés: 2022. május 25. 

 

A vizsgálat során a Hivatal munkatársai megállapították, hogy a Kivitelező és a Beruházó 
minden szükséges engedéllyel rendelkezik a munkálatok elvégzésével: 

Az NMHH által kiadott építési engedély a Kivitelező rendelkezésére áll. 

Az Önkormányzat részéről a polgármester a tulajdonosi hozzájárulást megadta Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékelt 1.24. pont d) alpontja alapján. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1) és 37. § (2) bekezdésében és az útügyi 
igazgatásáról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet 6. §-ában foglaltak alapján, a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata SzMSz (18/2014) 1.19. pontja alapján, mint 
Kiskunhalas város helyi közútjainak kezelője, a közút (közterület) nem közlekedési célú 
igénybevételére hozzájárulását megadta. 

„A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, 
az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) 
elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a 
továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a 
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. 

37.§ (2) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a 
hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság - a közút 
kezelőjének kérelme alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a 
hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a 
forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá 
pótdíj fizetésére kötelezi.” 

Az engedélyben rögzítésre került:  

„A munkálatok alatt a közút nem zárható le. 



 

 

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezéseinél 
és a közúti jelzőőrök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (1.31.) KöViM rendeletben foglaltakat, 
valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 
(XII.21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. 

A közműtulajdonosok (kezelők) által előírt feltételeket és a balesetvédelmi előírásokat 
szigorúan be kell tartani, a munkálatok helyszínét eredeti állapotnak megfelelően kell 
helyreállítani. 

Járdák területének helyreállításakor figyelembe kell venni a lakossági járdaépítésről és 
járdafelújításról szóló 9/2018.(III.29.) számú önkormányzati rendeletben felsorolt utcákat, 
melyek járdái kizárólag szürke színű térkővel építhetőek vissza 2m járdaszélességig a teljes 
2m-es szélességben kérjük a helyreállítást elvégezni 2m szélesség felett a helyreállítást l,2m 
szélességben kérjük. 

Járólapos (40x40cm) járdák felbontása esetén a helyreállítást betonozással kérjük. 

A beton minősége C-16-os simított felületű lehet, dilatációkkal. Azon ingatlanok előtt, ahol 
nincs kiépített járda, a helyreállítást 120cm szélességben, 10 cm mélységben az altalajtól 
geotextília elválasztással 5-20 mm-es frakciójú zúzottkővel kérjük. 

Zöldfelületen füvesített felületet kérünk helyreállítani. 

Burkolt úton elsődlegesen átfúrással kérjük a kábel vezetést megoldani. 

Indokolt esetben (méretkorlátok miatt, közművek elhelyezkedése) burkolt utat felbontani csak 
a közútkezelővel egyeztetve és a hozzájárulásával lehetséges. 

Burkolt út ideiglenes helyreállítását betonozással, a beton alá helyezett fóliával kérjük. 

Útfelbontás helyreállítását a bontás széleitől 30cm-el szélesebben kérjük felbontani, az egész 
felületet 10 cm vastag vasbetonnal kibetonozni, és erre a felületre az aszfaltréteget szintben 
helyreállítani. 

Az érintett közművek közelében a szolgáltatótól megrendelt szakfelügyelet jelenlétében 
végezhető bontási munka.” 

Az Önkormányzat részéről a közútkezelő hozzájárult a közút nem közlekedési célú, jelen 
esetben építési célú igénybevételéhez, valamint megadta a közútkezelői nyilatkozatot az 
építési engedélyben szereplő közterületek vonatkozásában az eredeti állapot 
visszaállításának feltételével. Ezen dokumentumok, hozzájárulások rögzítik azokat a 
feltételeket, amiket a Kivitelezőnek be kell tartania. Ezen feltételek teljesülését a műszaki 
átadási eljárás során érvényesíti az Önkormányzat. 

 

A konkrét panaszok kivizsgálása érdekében a Kivitelező és a Hivatal munkatársai, Tóth 
Péter főépítésszel és a közútkezelővel együtt 2022. május 4. napján, majd 2022. május 17. 
napján (ekkor már csak a hivatal munkatársai) bejárták a bejelentésekben foglalt 
helyszíneket, a bejárásról feljegyzést vettek fel, amelyben rögzítették a károkozás mértékét 
és a helyreállítás módját. A bejárásokról fényképfelvételeket is készítettek. 

A beérkezett panaszok kivizsgálása során az alábbiak állapíthatóak meg: 



 

 

1.  

Hiba 
bejelentésének 
ideje 

Hiba 
bejelentésének 
módja 

Panaszos 
neve 

Címe Panasz Kép Kivitelező 
felé jelezve 

2022.04.07 e-mail Tóbiás 
Marianna 

Szabadkai 
út 68/a 

kiadós 
eső 
esetén 
be fog 
a ház 
alá 
folyni 
a víz 

képeket 
csatolt 

2022.04.07. 

A 2022.05.04-i bejáráson megállapították, hogy a kapubejárót, valamint a kiállásnál lévő 
betonjárdát helyreállították. 

 

 2022.05.04. 



 

 

 2022.05.04. 

 

2022.05.04. 



 

 

2022.05.17.  

 

  



 

 

2. 

Hiba 
bejelentéséne
k ideje 

Hiba 
bejelentéséne
k módja 

Panaszo
s neve 

Címe Panasz Kép Kivitelező 
felé jelezve 

2022.04.13 - - Damjanich
-József A. 
utca sarok 

beszakad
t út 

képeke
t 
csatolt 

2022.04.13
. 

A 2022.05.04-i helyszíni bejáráson megállapították, hogy megsüllyedt az aszfalt. A hibát 2022. 
május 15. napjáig ideiglenes helyreállították. A végleges helyre állítás 2022. június 15-ig fog 
megtörténni. 

2022.05.04. 

 



 

 

 

 

2022.05.17. 

 

 

3. 



 

 

Hiba 
bejelentéséne
k ideje 

Hiba 
bejelentéséne
k módja 

Panaszo
s neve 

Címe Panasz Kép Kivitelező 
felé jelezve 

2022.04.13 e-mail Sebők 
Géza 

Szabadka
i út 52. 

felásták a 
házunk előtti 
járda mellett 
a füvet, járda 
alatt átfúrtak, 
feltörték a 
járdát és 
teljes 
szélességébe
n 2 irányban 
megrepedt. 

képeke
t 
csatolt 

2022.04.20
. 

A 2022.05.04-i helyszíni bejáráson megállapították, hogy a hibát ideiglenesen kijavították. A 
járda javítása a tulajdonossal egyeztetett módon nagyobb felületen történik meg.  

 

 

2022.05.04. 



 

 

 

2022.05.17. 

 

 



 

 

 

 

4. 

Hiba 
bejelentéséne
k ideje 

Hiba 
bejelentéséne
k módja 

Panaszo
s neve 

Cím
e 

Panasz Kép Kivitelező 
felé jelezve 

2022.04.26 e-mail Csehó-
Kovács 
Sörös 
Vivienn 

Átló
s út 
4-6. 

a járdára a térkő 
visszahelyezése 
nem sikerült 
megfelelően, 
tiszta hepe-hupa 
a járda, van ahol 
betonnal öntötték 
ki a hézagokat, 
járda befelé lejt, 
ezáltal a 
csapadékvíz az 
udvarba folyik 
be, 
csatornafedelet 
eltörték, Tele 
megy a 
szennyvízcsatorn

képeke
t 
csatolt 

2022.04.27
. 



 

 

a szeméttel, 
sárral. 

A 2022.05.04-i helyszíni bejáráson megállapították, hogy a problémát megoldották. A 
Kivitelező a hibát kijavította, az eltűnt aknafedelet pótolja, bár annak eltűnésében felelősségét 
nem ismerte el. 

2022.05.17. 

 

 

5.  

Hiba 
bejelentésének 
ideje 

Hiba 
bejelentésének 
módja 

Panaszos 
neve 

Címe Panasz Kép Kivitelező 
felé jelezve 



 

 

- e-mail Vincze 
Bálint 
,Zrt. 

démász 
melletti 
játszótér 
(Mátyás 
tér) 

beton 
akna 
fedlap 
beszakadt 

képeket 
csatolt 

2022.04.20. 

A 2022.05.04-i és a 2022.05.16-i helyszíni bejáráson megállapították, hogy az új beton fedlapot 
megrendelték. Akkor történik meg a javítás, amikor a fedlap megérkezik. 

 

2022.05.17. 

 

6. 

Hiba 
bejelentésének 
ideje 

Hiba 
bejelentésének 
módja 

Panaszos 
neve 

Címe Panasz Kép Kivitelező 
felé jelezve 

2022.04.28 telefon Krivai 
Sándorné 

Szalag utca 
26. 

- - - 



 

 

A 2022.05.04-i helyszíni bejáráson megállapításra került, hogy a kiállásnál lévő betonjárdát 
helyreállították. Az épület előtt található beton helyreállítása még folyik. A víz meg fog állni 
ugyanis a tulajdonos a vízelvezető árkot feltöltötte. 

2022.05.04. 

 

 



 

 

 

2022.05.17. 

  



 

 

  

  



 

 

7. 

Hiba 
bejelentésének 
ideje 

Hiba 
bejelentésének 
módja 

Panaszos 
neve 

Címe Panasz Kép Kivitelező 
felé jelezve 

2022.04.26. e-mail Károly 
Szilvia 

Szalag 
utca 32. 

Lucfenyő 
gyökereit 
elvágták, félő, 
hogy 
kipusztul 
vagy egy 
erősebb 
szélben rádől 
a házra.  A 
tetőcsatornát 
megrongálták. 
Nem jelezték  
előre, mikor 
állítják helyre 
a járdát, úgy 
ért haza, hogy 
nem tudott 
beállni az 
autójával. 

- 2022.05.02. 

 
Horog Csaba elmondása szerint minden alkalommal egyeztetnek a főkertésszel, ha fákról és 
bokrokról, cserjékről van szó. 
Horog Csaba elmondta, többször kereste a tulajdonost otthon, nem találta.  
A főkertészi szakvélemény szerint nem történt olyan beavatkozás, ami a fa állékonyságát 
veszélyeztetné. 
A 2022.05.04-i helyszíni szemlén megállapították, hogy az ereszcsatornán ténylegesen található 
egy minimális horpadás. A minimális kár magántulajdonban keletkezett, a Kivitelező ígérte, 
hogy a jövőben próbálj még felvenni a bejelentővel a kapcsolatot.  
A járdát helyreállították. 
2022.05.04. 



 

 

 

 

 

 

2022.05.17. 



 

 

 



 

 

8. 

Hiba 
bejelentésének 
ideje 

Hiba 
bejelentésének 
módja 

Panaszos 
neve 

Címe Panasz Kép Kivitelező 
felé jelezve 

2022.05.02 telefon Ősz 
Zoltán 

Jókai utca 
17. 

Közvetlen 
a ház 
mellett 
ásnak, fél, 
hogy a 
házának 
baja lesz 

- 2022.05.02. 

 

A 2022.05.04-i helyszíni bejáráson megállapították, hogy a tulajdonossal megbeszélték a 
problémát és egyeztetve folytatják a munkát. A 2022.05.17-i bejáráson megállapították, hogy a 
járda elkészült és az épületben károsodás nem volt észlelhető. 

 

2022.05.17. 

 

 



 

 

9. A 2022.05.04-i helyszíni bejárás alkalmával a lakók további észrevétellel éltek: 

 
a) Szabadkai út 64.: 

A bejelentő szerint a járda balesetveszélyes állapotú volt. A bejáráson megállapították, hogy 
nem balesetveszélyes a járdaszakasz, a kis mértékben szükséges javítás megtörtént. 

2022.05.04. 

2022.05.17. 



 

 

 

  



 

 

b) Szalag utca északi része: 

Teljes hosszában felszedték a járda burkolatát, 2022. május 15. napjáig az egész járdát 
újraépítették. 

2022.05.04. 

2022.05.17. 



 

 

 

 

 

c) Szabadkai út 21. 

Megsüllyedt a föld, a helyreállítás rövid távon nem sikeres, mivel a lakóépület 
ereszcsatornája a járdára van kivezetve, a kifolyó csapadékvíz a munkaárokba 
visszatöltött földet kedvezőtlenül tömöríti. 

2022.05.04. 



 

 

 

 

.2022.05.17. 

  



 

 

d) Szabadkai út 23. 

A vízelvezető árok nem a kivitelezés során vesztette el a funkcióját, előtte sem volt 
kifogástalan. A járdát helyreállították. A házon megrepedt a lábazat. Ez a kár 
magántulajdonban keletkezett, a tulajdonosnak a Kivitelezőt közvetlenül kell 
felkeresnie a kártérítési igény miatt. 

Az akna fedél körüli járdaszakaszt a megfelelő lejtéssel állították helyre. 

2022.05.04. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e) Szalag utca 43. 

A lakó sérelmezte a járdaszakasz nem megfelelő helyreállítását. A kivitelező 2022. 
május 15-ig helyreállította a járdaszkaszt. Az épületben okozott kárt a tulajdonossal 
egyeztetve állítják helyre. 

2022.05.04. 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

2022.05.17 

 

 

A Magyar Telecom 2022. május 9. napján kelt levelével válaszolt megkeresésünkre. Ezen 
levelükben leírták, hogy 2022. május 4. napján közösen vizsgálták meg a panaszokat az 
Önkormányzattal és a Kivitelezővel együtt. A beérkezett ügyeket 2022. május 20-ig 
visszaállítják az eredeti állapotra. 



 

 

A 2022. május 17-ai bejárást megelőző két újabb panasz érkezett: 

a) Bornemissza u. 27. 

A bejelentő szerint a kivitelezés során sérült a ház fala. A 2022.05.17-i bejáráson 
megállapították, hogy mivel a kár magántulajdonban keletkezett, a tulajdonosnak a 
Kivitelezőt közvetlenül kell felkeresnie a kártérítési igény miatt. A járdaszakasz helyre 
állítása megtörtént. 

 

 

 



 

 

  



 

 

b) Bornemissza u. 29. 

A bejelentő kifogásolta, hogy a járda dilatációja nem megfelelő, valamint a járda az 
épület felé lejt. A 2022.05.17-i bejáráson dilatációs hézagok látszódtak, azok mélység 
ellenőrzésére nem volt mód. Amennyiben a dilatációs kialakítás hibás és ebből 
kedvezőtlen helyzet alakul ki, akkor a garanciális javítás keretében kijavításra kerül. A 
tulajdonos az Önkormányzat javaslatára felvette a kapcsolatot a Kivitelezővel.  

 

 



 

 

 

 

IV. A vizsgálat eredménye 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kivitelezés megfelelően, a jogszabályok szerint 
zajlott, a munkálatok során okozott károkat a Kivitelező helyre állította, az megfelel az 
eredeti állapotnak. A közterületeken végzett munkálatokkal kapcsolatban a vizsgálat 
esetekre vonatkozóan a helyreállítási munkálatok megfelelnek az elvárt követelményeknek, 
és így elfogadhatóak. 

 

A magántulajdonban okozott károk esetében szintén nem tapasztalható súlyos károkozás. 
Amennyiben a magántulajdonos mégis úgy ítéli meg, hogy tulajdonában károkozás történt 
– amelyet a jelenlegi vizsgálat szemrevételezéssel nem tudott feltárni –, és úgy dönt, hogy 
érvényesíteni szeretné a Kivitelezővel szemben anyagi kárát, akkor azok után, hogy 
bejelentette a Kivitelezőnek, illetve a Beruházónak a problémát, és nem kapott rá megfelelő 
választ, továbbá a helyreállítási munkát sem tudja elfogadni a lakos, akkor feljelentéssel 
élhet, amely eljárás keretében megállapítják a kárfelelőst. Ezek után lehet kártérítést 
érvényesíteni a felelőssel szemben. Azonban véleményünk szerint a magántulajdonú 
ingatlanokban – a vizsgálat során szemrevételezéssel - nem jelent meg olyan mértékű kár, 
amely indokolná a hosszú és költséges peres eljárás folytatását, hiszen nemhogy nem térülne 
meg általa a kisebb összegű kár, hanem költségesebb lenne maga az eljárás, amellyel 
érvényesíti igényét. 



 

 

A helyszínen tapasztaltak szerint a Kivitelező minden esetben törekszik az érintett ingatlan 
tulajdonosokkal való egyeztetésre és kéréseiket lehetőség szerint figyelembe veszi. 

Ezeken túlmenően a befejezési határidőt követően napvilágra került hibákat garanciális 
kötelezettsége keretében fogja javítani a Kivitelező. 

A Hivatal munkatársainak az az álláspontja, hogy a Kivitelező megfelelően járt el, a 
munkálatok megfelelően zajlottak és a helyreállítási munkálatok is megfelelően teljesültek. 

 

 

A Beszámoló mellékleteit képezik a tárgyban elküldött és érkezett levelek. 

 

Kiskunhalas, 2022. május 23. 
 

Dr. Skribanek Zoltán 
elnök 

 
 


