
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Béke II városrészben
E.ON  0,4 kV-os (KIF) oszlopsoron  Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel elhelyezéséhez 

(KZ VILL Kft. kérelme)

El  őadó:  Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető

El  őkészítő:  Módné Pöstényi Mária ügyintéző

Véleményező bizottság:
pénzügyi, gazdasági és  városüzemeltetési bizottság    2021.  05.

Az előterjesztés  rövid  tartalma: Tulajdonosi  hozzájárulás  iránti  kérelem kártalanítási
összeg  megfizetése  nélkül.  Dunaújvárosban,  a  Béke  II  városrészben,  E.ON  -Telekom
közös  oszlopsoros hálózat létesítését tervezik az önkormányzati tulajdonú 660/1 (Széna
sor ) és a 490/1 (Völgy sor) hrsz.-ú  ingatlanok igénybevételével.
 
Az előterjesztés  el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Oszt. Iktatószám: 21275-1 /2021
Ügyintéző neve: Módné Pöstényi Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-169
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Béke II városrészben E.ON 0,4
kV-os (KIF) oszlopsoron  Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel elhelyezéséhez 

(KZ VILL Kft. kérelme)

Tisztelt  Közgyűlés!

A  KZ  VILL Kft.  (2167  Vácduka,   Anna-hegy  utca  1.  ) a  STENTOR-MI  Kft.  (2660
Balassagyarmat,  Felsőmalom  utca  7.)  megbízásából a mellékelt kérelemmel fordult
Önkormányzatunkhoz (1. számú melléklet).
A Magyar  Telekom Nyrt.  ellátási  területének  bővítéseként,  újabb  igények  kielégítésére
Dunaújváros Béke II városrészben meg kívánja építeni az áramszolgáltató tulajdonában
és  üzemeltetésében  lévő  hálózatán  a  saját  tulajdonú  és  üzemeltetésű  optikai  kábel
hálózatát. A tervező KZ VILL Kft. a Telekom Zrt. optikai kábel elhelyezését kizárólag az
önkormányzati  tulajdonban lévő  660/1 és 490/1  hrsz.-ú  ingatlanok    igénybevételével
tervezi.

HRSZ Természetben (cím)

660/1 Széna sor

490/1 Völgy sor

A kérelmező a műszaki leírást csatolta kérelméhez. A tervezett távközlési hálózat bővítése
összesen 52 db 0,4 kV E.ON tulajdonú oszlopot érint, a tervezett hálózat nyomvonala 1,31
km hosszú.   

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, Béke II
városrészben EON oszlopsoron  Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel elhelyezéséhez 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, Béke II városrészben E.ON 0,4
kV-os (KIF) oszlopsoron  Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel elhelyezéséhez  

 
1. 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  ingatlanokon a STENTOR-MI
Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsőmalom utca 7.) a  KZ VILL Kft.  (2167 Vácduka,  Anna-
hegy utca 1. )  által benyújtott, 2021. január hónapban készített, R01-016320 rajzszámú
helyszínrajza szerint optikai hálózatot építsen ki.

HRSZ Természetben (cím)

660/1 Széna sor

490/1 Völgy sor

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. június 

Dunaújváros, 2021. május 

                                                                                  Pintér Tamás
                                                                 polgármester                                 






