A Képviselő-testület 249/2019. (IX. 5.) sz. kt. határozatának melléklete

EGYEZSÉG KÁRTÉRÍTÉS TÁRGYÁBAN
A 2013. ÉVI V. TV. ÉS AZ 1996. ÉVI LIII. TV. SZERINT

amely létrejött egyfelől Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800. Mezőkovácsháza,
Árpád út 176., képv.: Varga Gusztáv polgármester, , adószám: 15344100-2-04., statisztikai
számjel: 15344100-8411-321-04., nyilvántartási szám: ……………………………..) mint
károsult (a továbbiakban: károsult)
másfelől
Tetlák Jánosné születési neve ………………… (születési hely: …………, év: …….. hó:
………. nap: ………., anyja neve: …………………, személyi azonosító szám:
…………………., adóazonosító: …………….., 5800 Mezőkovácsháza, Nyírfa u. 6.) mint
károkozó ( a továbbiakban: károkozó) között az alulírott napon, az alábbiak szerint:
1./

A szerződő felek egyezően jelentik ki, miszerint a károkozó a károsult tulajdonát
képező területen, az ott lévő faállományban a II/1837-10/2017 számú fakivágási
határozatban rögzítetteken túlmenően engedély nélküli ritkítást végzett.

2./

Ennek során 2 db bibircses nyírt, 6 db közönséges lucot, 5 db turkesztáni szilfát vágott
ki, melyek sorfa értéke darabonként 13.000,- Ft.

3./

A fák korát, egészségi állapotát, korszorzóját, védettség elhelyezkedését, korona
állapotát és dendrológiai értékét, valamint az egészségügyi szorzókkal kalkulálva az
okozott kár 11.093.446,- Ft a beszerzett szakvélemény szerint.

4./

A helyreállítás becsült költségei a szakvélemény alapján 463.500,- Ft-ot tesznek ki,
mely szerint a tuskók talajszín alá marása 125.500,- Ft, ültetési anyag 169.000,- Ft,
ültetés 169.000,- Ft.

5./

A károkozás helye Mezőkovácsháza város, Széchenyi lakótelep 2.,3.,4. társasház
közötti fás, ligetes terület.

6./

A kárfelmérés és szemrevételezés 2018. május 24. napján került elvégzésre, melyet
Szabó József Kristóf szakértőt tartott.

7./

Az ügyben irányadó 2013. évi V. tv. szerint alkalmazandó 1996. évi LIII. tv. 81.§
szerint a felek megállapodnak abban, hogy a károkozó a kár megszüntetése érdekében
a következőkre köteles:
a. Tereprendezés elvégzése, és a tuskók talajszínt alá marása vagy kiásása a szennyvíz
csatorna feletti tuskók kivételével
b. A jelen egyezségi okiratban felsorolt fák darab szerinti pótlása, 12-16-os, többször
iskolázott kocsányos tölgy oszlopos fajtájával.

c. A fák elültetése az Önkormányzattal egyeztetett helyen, a Széchenyi lakótelep
tervszerű zöldterületének kialakítása érdekében.
8./

A fentieket a károkozó saját költségére köteles elvégeztetni.

9./

A fásítást a tuskótlanítást követően 2019. november 30. napjáig köteles készre
jelenteni.

10./

A fásítást megelőzően a károkozó köteles a károsulttal egyeztetni arra nézve, miszerint
a facsemetéket a területen hol kell elhelyezni.

11./

A jelen egyezségi ajánlatot Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete 208/2018. (V. 24.) sz. kt. határozatával tette.

A szerződő felek ezt követően elolvasás és értelmezés után aláírták az ügyleti akaratuknak
mindenben megfelelő szerződést azzal, hogy egyebekben a 2013. évi V. tv. és az 1996. évi
LIII. tv. szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Esetleges jogvitáikat igyekeznek tárgyalás útján rendezni, ha ez nem vezet eredményre, úgy a
perbevitt értéktől függően kikötik a Battonyai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
Mezőkovácsháza, 2019. ……………………………

Tetlák Jánosné
károkozó

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
károsult

