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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. március 31-én, mint Bérbeadó bérleti 

szerződést kötött a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel, mint Bérlővel (1134 Budapest, 

Váci út 35.). 

A szerződés tárgya a Medgyesegyháza belterület 1601/26. helyrajzi számú ingatlanon 

közösen kijelölt 250 m
2 

nagyságú
 

terület bérbeadása, antenna torony építésé céljából. 

Időközben a fenti ingatlan jellege, helyrajzi száma Medgyesegyháza, külterület 0295. 

helyrajzi számra módosult. 

A felek a szerződést 2017. április 1. napjától 2029. június 15. napjáig tartó határozott 

időtartamra kötötték meg. 

A Bérbeadó a szerződés 4.2. pontjában kötelezettséget vállalt arra, hogy a jogszabályi 

előírások alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozatát véglegesen és visszavonhatatlanul megadja. Ezen tulajdonosi hozzájárulást 

külön a szerződés 3. melléklete is tartalmazza. 

Az „5666 Medgyesegyháza hrsz.: 029 alatt építendő BE16670 Medgyesegyháza kódnevű, 

DIGI KFT. Állomás” című terv az illetékes Hírközlési Hatóságtól engedélyt kapott. 

A konkrét munkavégzésre a munkaterület átadása 2019. április 8-án történt meg. A 30 m 

magas, térbeli rácsos acélszerkezetű, négyzet keresztmetszetű, csőszelvényű kikötött 

antennatartó torony vasbeton alaptesteinek mintegy 10 m x 10 m területet foglalnak 

magukban. 

Ezen területet, illetve a terület bejárását biztosító sávot próbáltuk a legszűkebbre venni, de így 

is 11 darab vegyes állományú fa kivágása szükséges. A kivágandó fák törzskörméretei 1 m 

magasságban 20 – 50 cm között vannak.  

A bérlő beadta a fakivágási kérelmét, a kivágott feldarabolt fák maradnának továbbra is az 

önkormányzat tulajdonában. 

A fakivágás egy beruházás megvalósítása miatt szükséges és lényegében „magán” területen 

történik. Igaz ugyan, hogy már tart a fejlődési szakasz, de egy beruházást nem lehet teljesen  

előre prognosztizálni, hogy engedélyszerűen még az nyugalmi időszakban kerüljenek a fák 

kivágásra.  

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 

döntéshozatalra. 
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„A”  HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, megismerve a DIGI Távközlési 

és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) fakivágási kérelmét, mint tulajdonos 

hozzájárul a fakivágási engedély kiadásához. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

         dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
„B”  HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, megismerve a DIGI Távközlési 

és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) fakivágási kérelmét, mint tulajdonos nem 

járul hozzá a fakivágási engedély kiadásához. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

         dr. Kormányos László jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. május 24. 

 

 

 dr. Nagy Béla György sk.  

 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László sk.  

            jegyző 

 

 

 


