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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. október 26-i ülésére 

 

Tárgy: A polgármester felhatalmazása a Medgyesegyháza Város területén kiépített 

hírközlési hálózat üzemeltetésével kapcsolatos további intézkedések megtételére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2017. (V.30.) Kt. 

határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és az 

Oros-Com Kft. között 2016. február 22. napján „Medgyesegyháza Város területén kiépített 

hírközlési hálózat üzemeltetése és bérlete tárgyában” kötött szerződés módosítását olyan 

formán, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. helyébe szerződő partnerként a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat lép. A szerződés ezen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak maradtak. 

A szerződés 1.) szerint a bérbeadó 2016. április hó 1. napjától 2021. március 31. napjáig 

terjedően, 5 évi időtartamra adta bérbe a Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló hírközlési hálózatot. A 2.) pont szerint a bérlő kötelezettséget vállalt a 

Medgyesegyháza Város közigazgatási területén kiépített elektronikus hírközlési rendszer 

üzemeltetésére, szükség esetén a karbantartásra, és ennek keretében a településen hírközlési 

rendszer üzemeltetésére.  

Ez a szerződés 2021. április 1-jén lejárt, ezért bérleti hasznosítás esetén új szerződés 

megkötésére van szükség, ami további intézkedést ( közbeszerzés, egyéb beszerzési eljárás, 

stb. ) igényel. 

 

Amennyiben az Önkormányzat értékesíti kívánja az informatikai hálózatot szükséges a 

nemzeti vagyon értékesítésére figyelemmel a legmagasabb áron értékesíteni. 

 

Amennyiben vagyonkezelésbe kívánja adni kellő biztosítékokkal ellátott vagyonkezelési 

szerződést kell kötni.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Medgyesegyháza 

Város területén kiépített hírközlési hálózat üzemeltetése céljából bérbe kívánja adni. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Medgyesegyháza 

Város polgármesterét, hogy Medgyesegyháza város közigazgatási területén a szélessávú 

informatikai hálózat üzemeltetése, internet, vezetékes telefon és kábeltelevíziós szolgáltatás 

biztosítása tárgyában szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.  
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Medgyesegyháza 

Város területén kiépített hírközlési hálózatot értékesíteni kívánja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Medgyesegyháza 

Város polgármesterét, hogy Medgyesegyháza város közigazgatási területén a szélessávú 

informatikai hálózat üzemeltetése, internet, vezetékes telefon és kábeltelevíziós szolgáltatás 

biztosítása tárgyában szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Medgyesegyháza 

Város területén kiépített hírközlési hálózat üzemeltetése céljából vagyonkezelésbe kívánja 

adni. 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Medgyesegyháza 

Város polgármesterét, hogy Medgyesegyháza város közigazgatási területén a szélessávú 

informatikai hálózat üzemeltetése, internet, vezetékes telefon és kábeltelevíziós szolgáltatás 

biztosítása tárgyában szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2021. október 26.  

 

 

 

         Kraller József sk.  

               polgármester 

 

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 

 

 


