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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. június 25. napi ülésére 

 

Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme 

 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó, valamint 

azokat célzó fejlesztések Medgyesegyházán tárgyú projekt megvalósulásához szükséges 

hozzájárulás ismételt megtárgyalása, a 145/2019. (V.28.) Kt. határozat számú 

Képviselőtestületi döntés felülvizsgálata tárgyában hozott döntés. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13. napján 

megtartott zárt ülésén 294-Z/2016.(XII.13.) Kt. határozatával akként döntött, hogy:  
 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a DIGI 

Távközlési és Szolgáltató Kft. ajánlatával. 

Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a részletes feltételek kidolgozása érdekében 

előzetes egyeztetést kezdeményezzen a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. illetékeseivel. Az 

így kialakult tervezetet terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra.”  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelen ügy előzményei az alábbiak: 

 

Mintahogyan Önök előtt ismeretes, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2014-ben elnyerte a 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyában kiírt pályázatán meghirdetett „F Csomagot”. 

Mindezek következtében az 1725-1730 és az 1820-1825 MHz-es frekvenciatartományokban 

önálló mobil hang- és adatforgalmi szolgáltatást biztosító hálózat kiépítését kezdte meg. 

 

A beruházáshoz kapcsolódóan a Társaság levélben kereste meg Városunkat, amelyben a 

hálózatépítéssel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást követően az Önkormányzatunk 

tulajdonosi jogkörében eljáró T. Képviselőtestület - szíves támogatását és együttműködését 

megadta. 

 

Hálózattervezői szempontok alapján az állomás létrehozására a felek a 1601/26 helyrajzi 

számon található ingatlant, az. ún. lovas pálya Fáy- Batthyány  utcán található ingatlant 

jelölték meg, melyhez a Társaság és Önkormányzatunk, mint felek megállapodtak, és a T. 

Testület 2017. március 10. napján elfogadta a 250 négyzetméter használatáról szóló 

szerződéses feltételeket: bérleti szerződést kötöttek.  

 

A munkaterület – az elhúzódó telekalakítási eljárás miatt – átadására csak 2019. április 2. 

napján került sor, azt követően érkezett be a Társaság fa kivágására irányuló kérelme 

Önkormányzatunkhoz, amelyet a T. Testület 2019. májusi soros Testületi ülésén megvitatott, 

és a telekalakítással, valamint a beruházással érintett ingatlanon a kért 11 db fa kivágására 

irányuló kérelmet elutasította. 

 



A Digi Kft. és Önkormányzatunk vezetősége között egyeztető tárgyalás lefolytatására került 

sor, ahol a beruházó Társaság kilátásba helyezte a munkák megkezdésének késedelmét, amely 

megítélésük szerint Önkormányzatunknak róható fel. 

 

Figyelembe véve az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt, 

Medgyesegyháza Város infrastukturális fejlesztését célzó települési érdeket, de 

legfőképpen a 484/2017. (XII. 28. ) Kormányrendelet 1. § 1. sz. Melléklete, 1. pontja 

alapján, miszerint a beruházás nemzetgazdasági szempontból  kiemelt jelentőségű 

ügynek minősül javasolt a 145/2019. (V.28.) Kt. határozat által tartalmazott feltételek 

felülvizsgálata, esetleg annak hatályon kívül helyezése. 

 

Amennyiben a T. Testület úgy dönt, hogy a korábban hozott Képviselő-testületi döntést 

felülvizsgálja és engedélyezi a fák kivágását azok élettani szakaszától függetlenül javaslom a 

kivágni szándékozott fákat egyértelműen megjelölni, és azokat az engedélyező Határozatban 

nevesíteni, hogy a Képviselő-testület Határozata végrehajtható legyen.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyháza DIGI Távközlési és Szolgáltatási Kft. Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos tulajdonában álló Medgyesegyháza 

Külterület 0295 hrsz. ingatlan vonatkozásában előterjesztett fakivágásra irányuló kérelme 

tárgyában hozott döntést maradéktalanul fenntartja, azt nem kívánja felülvizsgálni. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester 

Urat a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester  

              Dr. Kormányos László Jegyző 

 

  

HATÁROZATI JAVASLAT II.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyháza DIGI Távközlési és Szolgáltatási Kft. Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos tulajdonában álló Medgyesegyháza 

Külterület 0295 hrsz. ingatlan vonatkozásában előterjesztett fakivágásra irányuló kérelme 

tárgyában hozott 145/2019. (V.28.) Kt. döntést felülvizsgálja, és a beruházás megkezdéséhez 

szükséges 11 db …………fa kivágását engedélyezi. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester 

Urat a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester  

              Dr. Kormányos László Jegyző 

 

Határidő: értelem szerűen 

  

HATÁROZATI JAVASLAT III.  

 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyháza DIGI Távközlési és Szolgáltatási Kft. Medgyesegyháza Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos tulajdonában álló Medgyesegyháza 

Külterület 0295 hrsz. ingatlan vonatkozásában előterjesztett fakivágásra irányuló kérelme 

tárgyában hozott 145/2019. (V.28.) Kt. döntést felülvizsgálja, és döntés meghozatala nélkül  a 

fák kivágása iránt benyújtott kérelem tárgyában a Jegyzőt felhívja a döntés meghozatalára. 

 

Felelős: Dr. Kormányos László Jegyző 

  

 

Határidő: értelem szerűen 

 

Medgyesegyháza, 2019. június 17. napja 

 

  dr. Nagy Béla György sk.  

                 polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

Jegyző 


