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A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. december 15-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 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. képviselője az alábbi kéréssel fordult hozzánk: 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

Előzetes telefon beszélgetésünkre hivatkozva, a következőről lenne szó. 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2014-ben elnyerte a Nemzeti Média és Hír-
közlési Hatóság „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati 
jogosultságok” tárgyában kiírt pályázatán meghirdetett „F Csomagot”, mely alap-
ján az 1725-1730 és az 1820-1825 MHz-es frekvenciatartományokban önálló 
mobil hang- és adatforgalmi szolgáltatást biztosító hálózat kiépítését kezdte meg, 
hogy negyedik mobilszolgáltatóként jelenhessen meg a hazai piacon. 
  
A megfelelő lefedettség biztosítása végett rádiós kollegám Rétságot is megjelöl-
te. 
Szeretném a segítségét kérni abban, hogy van-e Rétság településen esetleg 
olyan önkormányzati terület, (kül és bel) ,ami alkalmas lehet egy bázisállomás lé-
tesítésére. A torony paraméterei : 30-40 m magas, illetve 150nm –i hely kerülne 
tartós bérlet alá. Éves szinten ezért önöknek, nettó 800.000 Ft-ot tudunk biztosí-
tani, amire az önkormányzat hosszú távon számíthat. 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket, pozitív vagy negatív vonatko-
zásában szeretnék kérni egy mihamarabbi visszajelzést.” 

 
 
A kérelem támogatásával lehetőséget biztosíthatunk a lakosságnak a mobilszolgálatások vá-
lasztékával. A felajánlott bérleti díj korrekt ( 444,44 Ft/m2/hó). A pusztaszántói városrészben 
vagy a Szőlő domb tetején tartom lehetségesnek a terület kijelölését. Más helyszínjavaslat is 
elfogadható.   
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. december 05. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
 

„A” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft. területbérlés kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület bázisállomás (mobiltorony) kialakításához …………………….. (helyszínen) 
150 m2 területet bérbe ad a kérelemeben megjelölt nettó 800.000 Ft/év bérleti díj ellenében. 
 
A bérbeadásról bérleti szerződést kell kötni, melyet a Képviselő-testület jogosult jóváhagyni. 
 
Határidő: 2018. január 05. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
„B” változat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft. területbérlés kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület bázisállomás (mobiltorony) kialakításához nem kíván bérleti szerződést 
kötni. 
 
 
Határidő: 2018. január 05. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


