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Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám alatti ingatlanon áthaladó
DIGI optikai kábel elhelyezéséről szóló megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. április 28-án Business előfizetői szerződést kötött
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel, melyben az önkormányzat biztosította és
kötelezettséget vállalt arra, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Székesfehérvár,
Szent István tér 9. számú 341 hrsz-ú ingatlanán a Szolgáltató saját eszközeivel csőben
elhelyezett optikai szállal átmehessen. Az optikai szál ingatlanon belüli pozíciója a
szerződésben nem került meghatározásra.
A szolgáltató és az önkormányzat a szerződést 2012. december 05-én módosította és
kiegészítette, mely szerint a kötelezettség megerősítésre került és a szolgáltató által
elhelyezett eszközök háborítás és zavarás nélkül, korátlan ideig az ingatlanon
maradhatnak.

2012. január 1-jével az ingatlan a Magyar Állam és az Önkormányzat osztatlan közös
tulajdonába került. Az állami tulajdonrész vagyonkezelője a Fejér Megyei
Kormányhivatal lett.
Az idei évben a Kormányhivatal beruházásában megkezdődött ingatlanon álló
földszintes kialakítású „C” épület statikai megerősítése és tetőcseréje.
Az ingatlannal szomszédos épületek ellátását biztosító és a „C” épület padlásterében
korábban elhelyezésre került – a Kormányhivatal részéről nem ismert – optikai szál az
épület felújítása során megsérült, ideiglenes pótlása a beruházás állványzatára került
felszerelésre.
A fenti körülmények rendezését szolgálva az előterjesztés 1. mellékletében szereplő
megállapodás megkötése válik szükségessé a Fejér Megyei Önkormányzat, a Fejér
Megyei Kormányhivatal, valamint a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között.
A megállapodásban egyrészt rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat és a
kormányhivatal tulajdonában lévő ingatlan földterületén optikai szál halad át, továbbá
egy újabb optikai szál fektetéséhez az ingatlan mindenkori tulajdonosai előzetes
engedélye szükséges. A megállapodásban továbbá az önkormányzat és a
kormányhivatal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az állványzaton ideiglenesen rögzített
optikai szál végleges megoldásként a „C” épületen haladjon át. A végleges kiépítést a
Szolgáltató előzetesen egyeztetett időpontban, várhatóan még november hónapban
fogja elvégezni.
A közgyűlés hatáskörében
megállapodást jóváhagyom.
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Határozati javaslat
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2020. (XI….) határozata
Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám alatti ingatlanon áthaladó DIGI optikai
kábel elhelyezéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat, a Fejér
Megyei Kormányhivatal és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a
Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám alatti ingatlanon áthaladó DIGI optikai
kábel elhelyezéséről szóló megállapodást a határozat mellékelte szerinti
tartalommal jóváhagyom.
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