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NYILVÁNOS TELEFONFÜLKE ELHELYEZÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 2011.június 01-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
A Tisztelt Képviselő-testület 2010.november 25-i határozatában helyt adott a Go-Max Kft (T-
com partner) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének és hozzájárult a Rétság, Rákóczi út 
24. és 26. számú épületek közötti területen telefonfülke elhelyezéséhez. A határozatban rög-
zítette a közterület foglalási díj megállapítását és érvényesítését. 
A Magyar Telekom Műszaki Szolgáltatások Igazgatósága megkereste Jegyző urat az előz-
ményekben közölt levéllel, melyben kérik a novemberi határozat módosítását. A kérelem 
szerint csak egy telefonfülkét helyeznének el (eleget téve ezzel törvényi kötelezettségüknek), 
ennek megfelelően 1 m2 területre van szükségük. A kérelem szerint mivel törvényi kötele-
zettségnek tesznek eleget, ezért mentesülnek a közterület foglalási díj megfizetése alól.  
Helyi rendeletünk alapján a telefonfülke elhelyezése esetén is közterület foglalási kérelmet 
kell benyújtani. A rendelet melléklete tartalmazza a fülke elhelyezés területfoglalási díjszabá-
sát is. Ezzel szemben a kérelmező csatolta a Fővárosi Bíróság 3.Gf.75608/2002/4. sz. ítéle-
tét, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az ítélet szerint mivel a szolgáltató közérdekű 
távközlési szolgáltatást biztosít, és az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogsza-
bály nem díjfizetési hanem kártalanítási kötelezettséget ír elő, így a közterület-használati díj 
kiszabását a bíróság másodfokon is elutasította.  
Az ítélet ismeretében javasoljuk a 2010.november 15-i határozat módosítását és a helyi ren-
delet felülvizsgálatának ütemezését. 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok vég-
rehajtása  

 
 

290./2010. (XI.25.) kt. határozata 
 

Tárgy: Go-Max Kft (T-com partner) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Go-Max Kft (Székhelye: 2044 Budaörs, 
Szabadság út 44., T-Partner) részére a tulajdonában lévő Rétság 412/20 hrsz-ú kivett közte-
rületből a Rétság, Rákóczi út 24. és 26. számú épületek közötti területen telefonfülke elhe-
lyezése céljára 2,0 m2 területet biztosít, a telefonfülke elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájáru-
lását adja.  
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Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a telefonfülke elhelyezésével kapcsolatban 
szükséges közműegyeztetések illetve más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszer-
zésének kötelezettsége alól. 
Felkéri a jegyzőt a közterület foglalási díj megállapítására és érvényesítésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 
 

 
 
Tisztelt Jegyző Úr!  
 
Köszönjük, hogy megadták a tulajdonosi hozzájárulást a jelenleg a Rétság, Rákóczi út 41.sz. 
alatt levő telefonfülke Rákóczi út 24-26 sz. közötti területre történő áthelyezéséhez. 
 Kérjük azonban, hogy a határozatot a következők szerint legyenek szívesek módosítani:  
A jelenlegi 2 db készülék helyett 1 db készüléket helyezünk át egy szóló nyilvános telefonfül-
kében, ezért 1m2 területet tervezünk elfoglalni. Tekintettel arra, hogy a nyilvános telefonokat 
kötelezettség alapján üzemeltetjük, és a közterületet rendeltetésének megfelelően vesszük 
igénybe, a közterület használata díjmentes.  Rétságon, a jelenleg hatályos 2003 évi C. tör-
vény az elektronikus hírközlésről előírása Társaságunkat 2 db nyilvános telefon üzemelteté-
sére kötelezi. 1 db nyilvános állomás a Rétság, Templom u. 2.sz. alatt üzemel, a kötelezett-
ség szerinti második nyilvános telefont tervezzük a Rákóczi út 24-26sz. közötti területre áthe-
lyezni. Kérjük Jegyző urat, hogy a Képviselő-testületet legyen szíves tájékoztatni kérésünk-
ről, és a módosított engedélyt minél előbb megadni annak érdekében, hogy a 2003 évi C. 
törvény által előírt kötelezettségünket teljesíthessük! 
Segítő közreműködését előre is köszönjük! 
 
Üdvözlettel: 
Nagy Gáborné  
értékesítési csatornamenedzser Magyar Telekom Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság  
 

 
3. Jogszabályi háttér: 

2003.éviC.törvény az elektronikus hírközlésről 
94. § (1) A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsí-
tésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál - a külön 
jogszabályban meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezésének lehetőségét.  
(2) Az elektronikus hírközlési építményt elsősorban közterületen vagy meglévő elektronikus 
hírközlési építmények közös eszközhasználatával, illetőleg más közüzemi szolgáltató léte-
sítményeinek felhasználásával kell elhelyezni.  
(3) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elektronikus hírközlési építmény ab-
ban az esetben helyezhető el, ha e célra állami tulajdonban lévő közterület nem áll rendelke-
zésre, vagy ez utóbbin műszaki okból, illetőleg jogszabály tiltó rendelkezése miatt az elhe-
lyezés nem lehetséges. A helyi önkormányzat a létesítmény önkormányzati tulajdonú közte-
rületen való elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás és területhasználati enge-
dély megadását csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a tulajdonosi hozzájárulás meg-
adása különös méltánylást érdemlő települési vagy lakossági érdeket sértene, illetve, ha a 
területhasználati engedély megadása jogszabályban foglalt tilalomba ütközne.  
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4. Határozati javaslat 
1. 

…./2011. (VI.01.) kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 290./2010. (XI.25.) kt. határozatát a követ-
kezők szerint módosítja: 
 
A Képviselő-testülete a Go-Max Kft (Székhelye: 2044 Budaörs, Szabadság út 44., T-Partner) 
részére a tulajdonában lévő Rétság 412/20 hrsz-ú kivett közterületből a Rétság, Rákóczi út 
24. és 26. számú épületek közötti területen telefonfülke elhelyezése céljára 1,0 m2 területet 
biztosít, a telefonfülke elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.  
Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a telefonfülke elhelyezésével kapcsolatban 
szükséges közműegyeztetések illetve más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszer-
zésének kötelezettsége alól. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 
 

2. 
…./2011. (VI.01.) kt. határozat 

 
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a közterület használatára vonatkozó helyi rendelet 
felülvizsgálatára és képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Felelős: aljegyző 
Határidő: 2011. augusztus 10. 
 
Rétság, 2011. május 25. 
 
 

       Hutter Jánosné 
aljegyző 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslatok jogszabálysértést nem tartalmaznak.  
 
 
 

Hutter Jánosné 
aljegyző 


