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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. szeptember 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata és a Magyar Telekom Nyrt. 2008-ban megállapodott abban,
hogy a város belterületén 4 db rádiótelefon bázisállomást hoz létre önkormányzati tulajdonú
földterületeken. A kijelölt területek szükséges telek átalakításához a Képviselő-testület 2008ban hozzájárult, tekintettel arra, hogy tornyonként 100 m2, önálló helyrajzi számmal
rendelkező területre volt szükség. A rádiótornyok kijelölt helyei az alábbi közterületek:
„Békés 3” 1051 hrsz.

Dózsa György utca

„Békés 4” 2920/2 hrsz.

Hunyadi téri játszótér

„Békés 5” 4806/45 hrsz.

Kodály Zoltán u.

„ Békés 6” 6585 hrsz.

Hőzső utca vége

A megállapodás értelmében Magyar Telekom Nyrt. a jogerős építési engedélyek
megszerzéséig a területenként 200.000 Ft + ÁFA / év rendelkezésre tartási díjat fizet, majd ezt
követően a használt terület után bruttó 10.000 Ft /m2/év rendelkezésre tartási díj megfizetésben
állapodtak meg. A megállapodások módosítására több alkalommal szükség volt, mert az
eredetileg 1 évre tervezett rendelkezésre tartási időszakot a tervezett építkezések folyamatos
csúszása miatt több alkalommal módosítani kellett. A jelenleg a tervezett 4 rádiótoronyból
mára a 3. és az 5. számú tornyok épültek meg.
A Magyar Telekom Nyrt a „Békés 6” rádiótelefon bázisállomás megépítését tervezi még
2016-ban, ezért a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulását kéri a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatósághoz benyújtandó építési engedélyezési eljáráshoz. Az üzemeltető a ”Békés 6”
bázisállomásra a hatályban lévő bérleti szerződés 3. módosítást is kéri az engedélyezési eljárás
körülményeinek változása, valamint rendelkezésre tartási idő további hosszabbítása miatt.
Békés város Önkormányzatának Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 1/2015.
(II.04.) rendeletének 1. mellékletében a Képviselő-testület az engedély köteles építkezések
tulajdonosi hozzájárulásának, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok
visszterhes hasznosítására vonatkozó jogát nem ruházta át a polgármesterre, ennek megfelelően
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a Képviselő-testület felhatalmazását kérjük a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az aktualizált
bérleti szerződés aláírásához.
Kérem a T. Képviselő-testületet, a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:
1. Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Békés 6” (Békés, Hőzső
utca 6585 hrsz.) elnevezésű a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetendő
bázisállomás építési engedélyezési eljárás elindításához szükséges tulajdonosi
hozzájárulását megadja.
2. Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt.-vel
kötendő egységes szerkezetű bérleti szerződés aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére felhatalmazza polgármesterét.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. szeptember 22.

Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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