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HATÁROZAT TERVEZET 

az elektrónikus távközlési hálózatok vagy ezek felfüggesztéséhez szükséges 

infrastruktúrális elemek költöztetése, kicserélése, karbantartása vagy felszerelése 

érdekében az elektrónikus távközlési hálózat szolgáltatóknak Kovászna megye  

köz- vagy magánvagyonára való hozzaférése feltételei szabályzatának, valamint  

az elektrónikus távközlési hálózatok építésére vonatkozó intézkedéseknek,  

a haszn{lati díjszab{soknak és a típus szerződésnek a jóv{hagy{s{ra 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a ______________________ soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa Elnökének Indoklását az elektrónikus 

távközlési hálózatok vagy ezek felfüggesztéséhez szükséges infrastruktúrális elemek 

költöztetése, kicserélése, karbantartása vagy felszerelése érdekében az elektrónikus 

távközlési hálózat szolgáltatóknak Kovászna megye köz- vagy magánvagyonára való 

hozzaférése feltételei szabályzatának, valamint az elektrónikus távközlési hálózatok 

építésére vonatkozó intézkedéseknek, a haszn{lati díjszab{soknak és a típus szerződésnek 

a jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak a jelentéseit, 

- az elektrónikus távközlési hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére 

vonatkozó 2012/154-es számú Törvényt, 

teljesítve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52-es 

számú törvény 7. szakasz{nak előír{sait, 

a helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített, 

2001/215-ös számú Törvény 91. szakasza (1). bekezdésének „c” betűjét és a 97. szakasz (1) 

bekezdése alapján,  

 

ELHATÁROZZA: 

  

1. Szakasz.  Jóváhagyja az elektrónikus távközlési hálózat szolgáltatóknak Kovászna 

megye köz- és magánvagyonára való hozzaférési jogának a gyakorlását. 

2. Szakasz. Jóváhagyja az elektrónikus távközlési hálózatok vagy ezek 

felfüggesztéséhez szükséges infrastruktúrális elemek költöztetése, kicserélése, 

karbantartása vagy felszerelése érdekében az elektrónikus távközlési hálózat 

szolgáltatóknak Kovászna megye köz- vagy magánvagyonára való hozzaférése feltételeire, 

valamint az elektrónikus távközlési hálózatok építésére vonatkozó intézkedések, a 

használati díjszabások és a típus szerződések Szabályzatát az 1-es számú melléklet szerint. 

3. Szakasz. Jóváhagyja az elektrónikus távközlési hálózatok vagy ezek 

felfüggesztéséhez szükséges infrastruktúrális elemek költöztetése, kicserélése, 

karbantartása vagy felszerelése érdekében az elektrónikus távközlési hálózat 



szolgáltatóknak Kovászna megye köz- vagy magánvagyonára való szolgalmi jogára 

valamint az elektrónikus távközlési hálózatok építésére vonatkozó intézkedésekre 

vomatkozó típus Szerződéseket, a 2-es számú melléklet szerint.  

4. Szakasz. (1) Jóváhagyja az elektrónikus távközlési hálózat szolgáltatóknak 

Kovászna megye köz- és magánvagyonára való hozzaférési joga megadásának a 

díjszabásait, a következőek szerint: 

a) föld alatti hálózatok: 3 lej/folyóméter/év,  

b) föld feletti hálózatok: 4 lej/folyóméter/év vagy 5 lej/oszlop/hónap, 

c) felszerelések/objektumok elhelyezése:  22 lej/nm/hónap. 

(2) Az (1)-es bekezdés díjszabásai nem tartalmazzák az ÁFA-t.   

5. Szakasz. Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik. 

6. Szakasz. A jelen határozat végrehajtásával a Megyei Utakat Felügyelő Oszt{lyt 

bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, ____________________ 

 

 

 

 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

 

Ellenjegyzi, 

        VARGA Zoltán 

Kov{szna megye jegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti rom{n nyelvű szöveg magyar fordít{sa” 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Ikt. szám 10.400/ 27.10.2015 

 

INDOKLÁS 

az elektronikus távközlési hálózatok vagy ezek felfüggesztéséhez szükséges infrastruktúrális 

elemek költöztetése, kicserélése, karbantartása vagy felszerelése érdekében az elektronikus 

távközlési hálózat szolgáltatóknak Kovászna megye köz- vagy magánvagyonára való 

hozzaférése feltételei szabályzatának, valamint az elektronikus távközlési hálózatok építésére 

vonatkozó intézkedéseknek, a haszn{lati díjszab{soknak és a típus szerződésnek a 

jóváhagyására 

 

Az elektronikus távközlési hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 

2012/154-es számú Törvény meghatározza azokat a feltételeket, melyek szerint megvalósul a köz- 

vagy magánvagyonra való hozzaférés az elektronikus távközlési hálózatok vagy ezek 

felfüggesztéséhez szükséges infrastruktúrális elemek költöztetése, kicserélése, karbantartása vagy 

felszerelése érdekében, az infrastruktúrális elemek megosztott használati módozata, valamint az 

elektronikus távközlési hálózatok építésére vonatkozó egyes intézkedéseket.  

Ez vonatkozik: 

- az elektronikus távközlési közhálózatok szolgáltatóira, 

- az elektronikus távközlési magánhálózatok szolgáltatóira, 

- az infrastruktúrális elemeket birtokló vagy ellenőrző személyekre, 

- a közhasznú társaságokra és közintézményekre, beleértve a helyi és központi 

közigazgatási hatóságokat, melyek birtokolják a területi-közigazgatási egységek vagy az állam 

közvagyonához tartozó ingatlanok kezelési jogát,  

- az ingatlanokra vonatkozó magánjog jogosultjaira, 

- a területekhez való hozzaférésre az állam hatóságainak és intézményeinek, 

beleértve a védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonságiakat is, amennyiban a saját használatú 

elektronikus távközlési hálózatokat valósításanak meg,  

A köz- és magánvagyonra való hozzaférési jog egy szolgalmi jog, mely a tulajdon 

minimális érintése elvének a betartásával valósul meg.  

A 2012/154-es számú Törvény 6. szakaszának (1). bekezdése alapján azok a 

közintézmények, helyi közigazgatósági hatóságok, melyek a területi-közigazgatási egységek 

magán-és közvagyonát képező ingatlanok kezelői, kötelesek saj{t honlapjukon, a tulajdonos 

székhelyén történő l{tható helyen való kifüggesztéssel közölni azokat a feltételeket melyek alapj{n 

megvalósul a hozzaférési jog ezekre az ingatlanokra, és az igénylőnek bemutat{sra vonatkozó 

azon okmányokat, melyek igazolják ezeknek a feltételeknek a betartását. 

 A fentieket figyelembe véve javaslom az elkészített határozat-tervezet jóváhagyását. 

 

TAMÁS Sándor 

Elnök 

 

 

 

 
„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordít{sa.” 
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