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Tisztelt Képviselı-testület! 

 Mint már korábban tájékozattuk a Tisztelt Képviselı-testületet, a Magyar Telekom Nyrt. a 
város területén négy darab rádióantenna torony telepítését tervezi a 3 G rendszerének fejlesztése 
érdekében. A tornyok közterületen kerülnének elhelyezésre, és a szolgáltató a terület használatáért 
közterület használati díjat fizetne. A helyszínek kijelölése megtörtént, azonban kettı helyszín 
esetében a területek telekhatárainak rendezése szükséges az építési engedélyek megszerzéséhez.  
 Az egyik helyszín az Irányi utca végén a 6584 hrsz-ú terület. Az ingatlan területe 2 ha 457 
m2, amelybıl 218 m2-t szükséges áthelyezni a szomszédos 6585 hrsz-ú és 3194 m2 területő 
ingatlanba.  
 A másik helyszín a Gagarin utca és Kodály Zoltán utca keresztezésénél a 4806/45 hrsz-ú 
terület. Az ingatlan területe 3451 m2, amelybıl 119 m2-t szükséges áthelyezni a szomszédos 
4806/25 hrsz-ú és 1271 m2 területő ingatlanba.  
 A területek rendezésével kapcsolatban felmerülı összes költséget a Magyar Telekom Nyrt. 
vállalta.  
 A változási vázrajzok a Pénzügyi Bizottsági ülésen kerülnek kiosztásra, valamint a nem 
Bizottsági tagok részére postai úton kerül megküldésre. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonát 
képezı 6584 hrsz-ú és 2 ha 457 m2 területő ingatlanból 218 m2 a 6585 hrsz-ú és 3194 m2 
területő ingatlanhoz kerüljön csatolásra, továbbá felhatalmazza polgármesterét a változási 
vázrajzok aláírására valamint a változás ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetésére. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonát 
képezı 4806/45 hrsz-ú és 3451 m2 területő ingatlanból 119 m2 a 4806/25 hrsz-ú és 1271 m2 
területi igátlanhoz kerüljön csatolásra, továbbá felhatalmazza polgármesterét a változási 
vázrajzok aláírására valamint a változás ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetésére 

Határid ı:            értelem szerint 

Felelıs:   Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2008. december 12. 

Izsó Gábor 
polgármester 
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