
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Park Center 1 MVM
Next Energia Szolgáltató Zrt. optikai ellátásához

(Loxton Kft. kérelme)

El  őadó:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető

El  őkészítő:  Módné Pöstényi Mária ügyintéző

Az előterjesztés  rövid  tartalma: Tulajdonosi  hozzájárulás  iránti  kérelem kártalanítási
összeg megfizetése nélkül.  Dunaújvárosban,  a  Park Center 1-nél  található  MVM Next
Energia Szolgáltató Zrt.  tervezett  optikai  kábelezése az önkormányzati  tulajdonú 2152
hrsz.-ú  ingatlan igénybevételével történne.
 
Az előterjesztés  el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Oszt. Iktatószám:18783-1 /2021
Ügyintéző neve: Módné Pöstényi Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-169
Ügyintéző aláírása: Módné Pöstényi Mária s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma:2021. 04.28. Ellenőrzés dátuma: 2021. 04.28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 04.28. Ellenőrzés dátuma: 2021. 04.28.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Park Center 1 MVM Next
Energia Szolgáltató Zrt. optikai ellátásához

(Loxton Kft. kérelme)

Tisztelt Közgyűlés!

A  Loxton Kft.   (2113 Erdőkertes,  Banka u.  6.  ) az   Invitech ICT Services  Kft. (2040
Budaörs, Edison u. 4.) megbízásából a mellékelt kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz
(1. számú melléklet).
Az  NKM Földgázhálózati  Zrt.  bekerült  az  MVM cégcsoportba,  ezért  az  MVM Net  Zrt.
szeretné a saját hálózatába becsatlakoztatni a dunaújvárosi bérleményüket. Mivel az MVM
Net  Zrt.-nek  nincs  ott  saját  hálózata,  ezért  az  Invitech  Zrt.-től  rendelte  meg  a
gázszolgáltató bekötését a  belső Park Centernél. A társaság a dunaújvárosi bérlemény
(MVM  Next  Energia  szolgáltató  Zrt.  telephelye)  optikai ellátását tervezi  a  kizárólag
önkormányzati  tulajdonban  lévő  2152   hrsz.-ú   ingatlan  (kivett  út  és  egyéb  épület)
igénybevételével.

HRSZ Természetben (cím)

2152 Magyar út

A kérelmező a  műszaki  leírást  és  kiviteli  tervet  csatolta kérelméhez.  A  meglévő
csatlakozási  pont  a  Magyar  út.  1.  számmal  szemközti  járdában  található  N2-es
megszakító  lesz  a  műszaki  leírásnak  megfelelően. A tervezett  nyomvonal  hossza 130
méter. 

A  2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 5:27. § (1) bekezdésében előírtak szerint:
„Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az erre jogszabályban feljogosított személyek -
a feladataik ellátásához szükséges mértékben - az ingatlant időlegesen használják, arra
használati jogot szerezzenek vagy az azon fennálló tulajdonjogot egyébként korlátozzák.
Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás
illeti meg.”

A  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 96. §   (1)   bekezdése kimondja :

„Az  érintett  ingatlan  tulajdonosát  -  a  közterület,  az  állami  tulajdonban  álló  ingatlan,
valamint a közös eszközhasználattal érintett elektronikus hírközlési építmény tulajdonosa
kivételével  -  az  e  törvényből  eredő  korlátozás  mértékének  megfelelő  Ptk.  szerinti
kártalanítás illeti meg.”

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv.-nek megfelelően a  Dunaújváros, Park
Center 1 MVM Next Energia Szolgáltató Zrt. optikai ellátásához a tulajdonosi hozzájárulás
kiadása kártalanítási összeg megfizetése nélkül  történne.

A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.
          
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2021. (V. ….  )    határozata  

Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Dunaújváros, Park Center 1 MVM Next
Energia Szolgáltató Zrt. optikai ellátásához 

(Loxton Kft. kérelme)

 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről  és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy  DMJV
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló  alábbi  ingatlanon az  Invitech ICT
Services Kft.  (2040 Budaörs, Edison u. 4.) a Loxton Kft. (2113 Erdőkertes, Banka u. 6.)
által benyújtott, 2021. 04. hónapban készített, 210409 munkaszámú helyszínrajz szerint
optikai hálózatot építsen ki.

HRSZ Természetben (cím)

2152 Magyar út

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi  és  Vagyonkezelési
Osztályt a határozat közlésére.

Felelős     :     a  határozat  közléséért:  DMJV PH Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
vezetője

Határidő:  a határozat közlésére: 2021. május

Dunaújváros, 2021. május 

                                                                         Pintér Tamás
                                                                 polgármester                                 






