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(Kormányhivatal és Önkormányzat, valamint Szolgáltató a továbbiakban együtt: Felek) között az
alábbiak szerint:
1. Előzmények
1.1. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám
alatti, 341. hrsz-ú ingatlanra (továbbiakban: Ingatlan) a Szolgáltató és az Önkormányzat 2011.
április 28-án Business előfizetői szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
1.2. Az Önkormányzat a Szerződésben biztosította és kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltató
saját eszközeivel az Ingatlanon csőben elhelyezett optikai szállal átmehessen.
Az optikai szál Ingatlanon belüli pozíciója a szerződésben nem került meghatározásra.
1.3. A Szolgáltató és az Önkormányzat a Szerződést 2012. december 05-én módosította és
kiegészítette (továbbiakban: Módosított Szerződés).
1.4. A Módosított Szerződésben a jelen megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 1.2. pontja
szerinti kötelezettség megerősítésre került és kiegészült azzal, hogy a Szolgáltató által elhelyezett
eszközök háborítás és zavarás nélkül, korátlan ideig az Ingatlanon maradhatnak.
1.5. Az Ingatlan 2012. január 1-el a Magyar Állam és az Önkormányzat osztatlan közös tulajdonába
került. Az állami tulajdonrész vagyonkezelője a Kormányhivatal.
1.6. Az Ingatlanon álló földszintes kialakítású „C” épület statikai megerősítése és tetőcseréje a
Kormányhivatal beruházásban (továbbiakban: Beruházás) folyamatban van.
Az Ingatlannal szomszédos épületek ellátását biztosító és a „C” épület padlásterében korábban
elhelyezésre került – a Kormányhivatal részéről nem ismert – optikai szál a Beruházás során
megsérült, ideiglenes pótlása a Beruházás állványzatára került felszerelésre.
2. A Megállapodás tartalma
2.1. A Felek meglévő telekadottságnak tekintik azon tényt, hogy az optikai szál az Ingatlan
földterületén áthalad.
A Felek ezen tényen a jövőben sem kívánnak változtatni azzal, hogy újabb optikai szál
fektetéséhez az Ingatlan mindenkori tulajdonosai előzetes engedélye szükséges.
A vétlen rongálás elkerülése érdekében az optikai szál telken belüli elhelyezkedése a
Megállapodás 1. számú mellékletét képező méretezett helyszínrajzon kerül ábrázolásra.
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2.2. Az Önkormányzat és a Kormányhivatal hozzájárul ahhoz, hogy a Beruházás állványzatán
ideiglenesen rögzített optikai szál végleges megoldásként a „C” épületen áthaladjon.
Ezen végleges kiépítést a Szolgáltató 2020. november hónapja során a Kormányhivatallal
előzetesen egyeztetett időpontban végzi el.
A végleges kiépítés műszaki tartalmát a Szolgáltató és a Kormányhivatal által felvételre és a
Megállapodáshoz 2. számú mellékletként csatolásra kerülő jegyzőkönyv rögzíti.
3. Záró rendelkezések
3.1. A Felek a Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat, különösen
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
3.2. A Felek a Megállapodást, – mely három egymással mindenben megegyező eredeti példányban
készült és két oldalból, valamint három fejezetből áll – mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik.
Székesfehérvár, 2020. november ….

Székesfehérvár, 2020. november …

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Önkormányzat

………………………………
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