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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
148/2013.(VI.10.) Kt. határozat 
Űudakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom 
Nyrt-vel a Klisovác utcai légkábel kiváltásával kapcsolatban, az alábbi 
feltételekkel köt megállapodást: 
 
1.   A Klisovác utcai légkábel kiváltási kivitelezési költségéből az 
Önkormányzat br. 2.1 millió forint kiegyenlítését vállalja, melyet az 
Önkormányzat a következő módon teljesít: 
 
a.    br. 100.000 Ft összeget a megállapodást követő 30 napon belül utal a 
Magyar Telekom Nyrt. egyszámlája javára. A költség fedezetét az 
egészségház projekt költségvetési keret biztosítja. 
 
b.     br. 2 millió Ft + 4 %-os kamat 2014. március 31-ig történő 
megfizetéssel teljesít. A követelés fedezetét az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetése biztosítja. (Amennyiben bruttó 2 milliót Ft kiegyenlítése nem 
a jelen pontban megfogalmazottak szerint történik, úgy ezen összeg a c. 
pont szerint kerül kifizetésre.) 
 
c.  Amennyiben a Magyar Telekom Nyrt-nek a polgári jogi igényből 
származó fizetési kötelezettsége keletkezne az Önkormányzattal szemben, 
a megállapodást követő időszakban, az utolsó részlet megfizetésének 
időpontig, akkor a Magyar Telekom Nyrt. jogosult a fenti b. pont szerinti 
br. 2 millió Ft követelését egyoldalú nyilatkozattal azonnal lejárttá tenni, és 
az Önkormányzat felé keletkező fizetési kötelezettségét, ezen 



követelésének beszámításával teljesíti. Ebben az esetben a kamat a 
beszámított összegre csak a beszámítással történő teljesítésig vonatkozik. 
Ebben az esetben a br. 2 millió Ft fedezetét a BKÜ Kft osztaléka biztosítja. 
  
2.   Az Önkormányzat vállalja, hogy az ELM  engedélyének 
beszerzésében közrem ködik. Amennyiben az ELM  késlekedő engedélye 
veszélyeztetné a felek számára fontos határidő betartását, úgy az 
Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Magyar Telekom Nyrt. számára 
a közterületen szükséges oszlop elhelyezését, a csatlakozási pont 
kialakítása érdekében. 
 

3. A Magyar Telekom Nyrt. 2013. június 10-én, hétfőn reggel 
megkezdi a Klisovác utcai légkábel kiváltásával kapcsolatos 
munkálatokat. A Telekom Nyrt. vállalja 2013. június 14-ei befejezési 
határidőt.  

 
4.  Felek úgy tekintik, hogy a fenti feltételek teljesülése esetén, a Klisovác 
utca átépítése miatt szükségessé vált hálózatáthelyezési munkákkal 
kapcsolatban egymással elszámoltak, és további követelésük nincs. Jelen 
határozat nem jelent jog elismerést, illetve semmilyen peres eljárásban fel 
nem használható. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 
aláírására és felkéri, a költségvetés módosítására, ill. előzetes 
kötelezettségvállalást tervezze be a jövő évi költségvetés tervezetébe. 
Amennyiben beszámításra kerül sor, úgy a Képviselő-testület 
felhatalmazza Polgármestert, a Magyar Telekom Nyrt-vel történő szerződés 
esetén a br. 2 millió Ft és kamatainak beszámítására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Liptákné Szandi Ágnes 
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