
 

                                                                                                                            
 

 
J a v a s l a t 

 
- a Képviselı-testületnek - 

 
önkormányzati ingatlanokat érintı  

távközlési fejlesztéshez történı hozzájárulásról 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Magyar Telekom Nyrt. megbízott tervezıje kérelemmel fordult a T. Képviselı-testülethez, 

melyben a közeljövıben lezajló, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat is érintı fejlesztésekhez 

kér tulajdonosi hozzájárulást. 

 

A benyújtott kérelem, illetve a csatolt tervdokumentációk alapján a Magyar Telekom Nyrt. a 

végardói városrészt érintı, korszerő, nagysebességő szolgáltatásokra (pl. szélessávú internet) 

alkalmas optikai hálózat kialakítását tervezi, melynek célja, hogy  a nagy sávszélességet igény-

lı szolgáltatások bevezetésre kerülhessenek majd a város ezen területén is. 

 

A beruházás keretein belül, a Végardó Fürdı Határ utcai bejárata melletti 1117. helyrajzi számú 

területen lévı jelenlegi földalatti rézerő hálózat helyett, az ingatlan parkoló felıli szélén, új 

nyomvonalon kerül kiépítésre az optikai hálózat (lásd: csatolt egyszerősített helyszínrajzon lévı 

piros vonal), amely a Suta-patak felett már meglévı acélcsı átvezetésen keresztül halad át a 

patak felett. 

 

Ezt követıen a patak északi oldalán, zöld területen, a Fürdı kerítése mellett (1626. hrsz.) épül-

ne tovább a tervezett nyomvonal a Fürdı u. irányába a Szalontai u. kezdetéig. Innen az aszfalt 

alatti keresztezéssel halad tovább a nyomvonal a Fürdı u. burkolata melletti zöldsávban a Borsi 

u. 23. sz. alatti ingatlan déli sarkánál elhelyezendı szekrényig. 

 

A tervezett nyomvonal – egyéb közterületek (utak) mellett – az önkormányzat tulajdonában 

lévı 1117. és 1626. helyrajzi számú ingatlanokat érinti, ahol a beruházás során kb. 40 cm szé-

lességben és min. 60 cm mélységben földmunka végzése válik szükségessé. A rézerő hálózat 

nem kerül kiemelésre, az üzemen kívüli állapotban a talajban marad (kék vonallal jelzett veze-

ték). 
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A beruházás megvalósításához a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselı-testületnek csupán a 

hozzájárulás megadásáról, illetve elutasításáról szükséges döntenie, a betartandó mőszaki és 

egyéb követelmények – hozzájárulás esetén – a Mőszaki és Kommunális Iroda által elkészítésre 

kerülı, ún. kezelıi hozzájárulásban kerülnek elıírásra.  

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, a hozzájárulás-

ról dönteni szíveskedjen. 

 
Sárospatak, 2014. november 14. 
 
                   Aros János  
        
Készítette: Cziráki Zsolt 
  irodavezetı 
  mőszaki és kommunális iroda 
 
 
Törvényességi szempontból ellenıriztem: 
 
 
 dr. Vitányi Eszter 
 jegyzı 

 
                                                                                                     



 



 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
........../2014. (….) KT. 

 
 határozata 

 
önkormányzati ingatlanokat érintı  

távközlési fejlesztéshez történı hozzájárulásról 
 

 
 
 

A Képviselı-testület a tárgybani javaslatot megtárgyalta, s akként döntött, hogy a végardói vá-
rosrészt érintı, korszerő, nagysebességő szolgáltatásokra (pl. szélessávú internet) alkalmas op-
tikai hálózat kialakításához, mint az érintett ingatlanok tulajdonosa 
 
 

 A./ hozzájárul. 
 
  Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat elkészítésére és aláírására. 

 
 B./ nem járul hozzá. 
 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı: 2014. december 31. 

 
 

                                        
 
 

K.m.f. 
 

 dr. Vitányi Eszter s.k., Aros János s.k., 
 jegyzı polgármester 

 


