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Javaslat 

Tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által létesítendő távközlési 
bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez a Pásztó 203/2 hrsz-ú és a Pásztó 

2801/6 hrsz-ú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Digi Kft. a Pásztó 2802 hrsz-ú (Tüzép telep sarkán a Baumit telephely mellett) elhelyezett 
Telekom tornyon bázisállomást kíván kiépíteni.  
A bázisállomás villamosenergia-ellátását a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 
Pásztó 203/2 hrsz-ú beépítetlen terület valamint a 2801/6 hrsz-ú természetben Mágnes utca 
elnevezésű ingatlanon kívánja megoldani új földkábel lefektetésével valamint 5 db oszlop 
elhelyezésével, a „Villamos energia – ellátás kiviteli terv NO15969 – Pásztó Telekom 
kódnevű Digi Kft. távközlési antennatartó toronyhoz, Cím: 3060 Pásztó, Ifjúság út 1.” 
tervdokumentációban meghatározott nyomvonalon. Lényeges információ, az ingatlan későbbi 
használata/hasznosítása szempontjából, hogy a megépült földkábel védőövezetében (kb. két 
méter) nem lehet épületet vagy egyéb építményt elhelyezni. (1. sz. melléklet Földkábel 
nyomvonal nagyítás Pásztó 203 hrsz érintettséggel) 
A DIGI Kft. tájékoztatása szerint az ELMŰ Hálózati Kft. - mint áramszolgáltató - ügyintézési 
szabályzata szigorúbb feltételeket támaszt a tulajdonosi hozzájárulás formai és tartalmi 
követelményeit illetően.  
A DIGI Kft. ezért 2019. augusztus 02-án tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be 
az Önkormányzat felé, melyhez csatolta a hozzájárulási nyilatkozat tervezetet. A tervezet 
tartalmaz egyrészről egy nyilatkozatot arról, hogy DIGI Kft. által felépítendő távközlési mobil 
bázisállomás telepítésének, villamosenergia-ellátásának, villamos fogyasztásmérő 
elhelyezésének, illetve tárgyi ingatlanon vagy az ingatlan közelében elérhető közcélú villamos 
hálózatról csatlakozási pont kiépítésének elvi akadálya nincs. Másrészről a nyilatkozat 
tervezet tartalmazza a tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a DIGI Kft. vagy megbízottjai a 
fenti ingatlanra vonatkozóan energiaigényt nyújtsanak be az illetékes áramszolgáltató felé a 
tervezett távközlési állomás villamosenergia-ellátására vonatkozó műszaki gazdasági 
tájékoztató beszerzése érdekében, illetve a hozzájárulást az ingatlan alatti területen villamos 
csatlakozó földkábel létesítéséhez, villamos fogyasztásmérő elhelyezéséhez, és a mobiltelefon 
bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, felhatalmazások 
megszerzéséhez. (2. számú melléklet) 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyontárgyak 
köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.) 
önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdés a) pontja kimondja, hogy „a Képviselő-testület 
az alább felsorolt tulajdonosi jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére a 
polgármestert hatalmazza fel: 

a) a 300.000 Ft nettó értékhatár alatti önkormányzati vagyonnal, továbbá az építési 
engedélyhez kötött munkákhoz történő tulajdonosi hozzájárulással, illetve út -és 
közmű céljából szolgalmi joghoz történő hozzájárulással kapcsolatos döntések 
meghozatala, forgalmi érték meghatározása,” 

Fentiek alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadása polgármesteri hatáskör, de tekintettel a 
DIGI Kft. által megvalósítani kíván tevékenység kiemelt jelentőségére javasolt, hogy a 
Képviselő-testület maga hozzon döntést a tulajdonosi hozzájárulás megadásának tárgyában. 
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Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének megismerte és megtárgyalta a 
„Tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által létesítendő távközlési bázisállomás 
villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez a Pásztó 203/2 hrsz-ú és a Pásztó 2801/6 hrsz-ú 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon” tárgyú előterjesztést és az alábbiak 
szerint határoz: 

1. tulajdonosi hozzájárulását adja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a Pásztó 
203/2 hrsz-ú beépítetlen terület valamint a 2801/6 hrsz-ú természetben Mágnes utca 
elnevezésű közút megjelölésű ingatlanra vonatkozóan az ingatlanok alatti területen villamos 
csatlakozó földkábel létesítéséhez, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) 
elhelyezéséhez, a mobil bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, 
felhatalmazások megszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
vagy annak megbízottjai a fenti ingatlanra vonatkozóan energiaigényt nyújtsanak be az 
illetékes áramszolgáltató felé a tervezett távközlési állomás villamos energia ellátására 
vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztató beszerzése érdekében, valamint nyilatkozik arról, 
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a tárgyi ingatlanon felépítendő távközlési 
mobil bázisállomás telepítésének, főmérővel felszerelt önálló fogyasztási helyről történő 
villamos energia ellátásának, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) elhelyezésének, 
illetve tárgyi ingatlanokon vagy az ingatlanok közelében elérhető közcélú villamos hálózatról 
csatlakozási pont kiépítésének elvi akadálya nincs.  

2. felkéri a Polgármestert a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. értesítésére és a jelen 
határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Farkas Attila polgármester  

Határidő: értelemszerűen   

Pásztó, 2019. augusztus 14. 

                 Farkas Attila   
                 polgármester 

A határozati javaslat törvényes!  

Dr. Sándor Balázs 

         jegyző 
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