
JEGYZŐKÖNYV

Készüft: Sály Kózség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2O18. augusztus
2-án O9,00 órai kezdette1 tartott ülésérő]_.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaEának tanácskozó terme.

Je]en vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődí Sándor al-polgármester,
Farkas ZolLán, Hócza József , Szabő Valéria, Vetró Márt,a képviseJ_ők.

Tgazolt,an távo] van: Farkas Tstván képviselő.

Meghívottak: Dr. Molnár Sándor )eqyző, Ke]-emen Zsolt ÉUÁSz Hálőzati
Kft.,Tóth József TELECoNT 2000 KfE., Laczkő István Magyar TELEKoM Nyrt.

Fekete .Tánosné polgármester: köszöntötte a képvisefő-testü]_et tagjait,
megállapította, hogy ülésük határozatképes. Külön tísztelettel köszöntötte
Dr. Mo]_nár Sándor 1egyzől és a kábeltelevíziós háLőzaL ]_ebontásával
kapcsolatosan a megjelent hatóságok képviselőit.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor jegyző.

Jegyzőkönyvhitelesítőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Hőcza József
képviselőt kérte fel.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyafásra kerüló javasolt
napirendet.

,]AVASoLTNAPIREND

]_. ) Önkormányzati tulajdonban lévő kábelte]_evíziós rendszer
; ]Ilegszüntetésévef kapcsolatos műszaki egyeztetés.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képvisefő-t,estü]_etet, hogy fogadják
e1 a napirendi javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére Eett javaslatot.

A javaslatta] a képviselő-testü]_et egyetértet,t,.

A képvisefő-testület egyhangúlag elfogadta
a napírendet, valamint a 1egyzőkönyvvezető és
1eqyzőkónyvhitelesitók személyére tett javaslatot.

Elfogadásra került, napirendi pontok:

]_ . ) Önkormányzati tuJ_a j donban ]_évő kábelte]_e viziős rends zer
megszüntetésével kapcsolatos műszaki egyeztetés.

Előadó: Fekete Jánosné polgármesLer.



Napirend tárgyalása

]_. ) önkormányzati tulajdonban ]-évő kábeftelevíziős rendszer
megszüntetéséve] kapcsolatos műszaki egyeztetés.

Előadó: Fekete,Jánosné po]-gármester

Fekete ,Jánosné polgármest,er: a rendkívüli ütés fő napirendj e az
önkormányzat képviselő-testülete előtt Iévő megoldásra váró probléma
tárgyában egyeztetések fefolytatása. A kábe]-tefevíziós rendszert üzemeftető
TELECoNT 2ooo Kft. a szolgáltatatást megszÜntette 2018. június 30.
napjáva1. A rendszert az önkormányzat építetEe ki az l99O-es évek elején. A

rendszer működéséhez MATÁV, illetőleg tíUÁSZ oszlopok kerÜlt,ek
igénybevételre, melyért a szolgáltaEó bérlet,i díjat fizetett, mí9
üzemeltette a háfózatot. A kábeltelevíziós kráIŐzaL lebontása a tulajdonos
kötelessége, el]_enkező esetben a Magyar Telekom, illetŐleg az ÉPtÁSZ a
bérleti díjat a tulajdonos önkormányzat felé számlázza ki.

Kérte a képviselők és a jelentévő szolgáltatók képviselőit fejtsék ki
véleményüket, javaslatukaL arra vonatkozóan, hogy hogyan ]_ehetne a
legkisebb anyagi ráfordíLás mellett a lnálőzaL bont,ását eszközölni.

Tóth József TELECoNT 2ooo Kft.: a kábeltelevíziós rendszert 1,994. évben
épitették ki a tulajdonos önkormányzat megrende]_ésére. Ennek működtetéséhez
ÉuÁsz-, illetőleg MATÁV oszlopok bérlésére is sor került. A rendszer akkori
technológiával épült ki, mely kielégítette az igényeket. Tdőközben az
előfizeLők száma lecsökkent, fejlesztéseket nem tudtak a rendszeren
eszközölni, több előfizeLő más szolgáltaLőhoz csatlakozott. Tsmeretes az
is, hogy a településen iqen rossz a fizetési morál. Az előfizeLők jelentős
száma nem teljesít,ette a szolgáltatási díjak befizetését, szinte
ismétlődően előfordultak a telepüfésen illegális rácsat]-akozások a
rendszerre, melyek je}entős anyagi kárt okoztak. Az üzemeltetőnek pedig a
kü]_önböző joqdijakat, oszlopok bérleti dijáL, karbantartásí munkákat
fedeznie kellett. Ígv a rend,szert tovább üzeme]-tetni nem tudták, azérL
döntöttek ú9y, hogy a szolgáltatást megszüntetik.

Erdeklődött, hogy ennek febontása milyen anyagi kihatással járhat. E]_őször
is meg ke11 terveztetni az önkormányzatnak a bontási munká]-atokat. A
tervezők 5O. OO0-80.0OO Ftlkm + Ára tervezői díjért készitenek tervet,
melyet engedélyeztetés céljábó1 a Nemzeti Hírközlésí Hatóságnak ke1]_
benyújtani. Engedély nélkül nem lehet bontási munkát végezni. A rendszer 2

szakaszből áff, Sály és a későbbiekben kiépült T,ator településrész. AzE is
tudni kell, hogy a ]-ebontandó kábe]- veszélyes anyagnak minősül. igy
megnöveli a bontás költségeit.

Az 1994. évben, az önkormányzattal megkötött szerzódésüket áttekintve
tájékoztatta a testületet, hogy a bontásí munkákra semmilyen rendelkezést
nem tartalmaz. A tervezési díjnáJ- lehet esetleg kóJ_tségekkel
takarékoskodni, egyéb tekintetben, ha a szo].gáltató bontaná e1 a rendszert,
akkor is ugyano}yan összegű költségek merüfnének fe]-. \



Szabó Valéria képviselő: nem tartja korrektnek, hogy a szolgáltaXÓ ez idáig
beszedte a díjakat, most hogy nem gazdaságos az üzemeltetés az

önkormányzaLra hárítják a feladatot a bontással kapcsolatosan, mely
jelentős anyagi terhet jelent. A szolgáltató a rendszer kiépitése Óta

e]_telt 24 év alatt semmilyen ellenszolgáltatási díjat az önkormányzaL felé
nem fizetett, holott az önkormártyzat tulajdonában áI1 a rendszer. Ugyanígy
az önkormányzati közterü]_eteken elhelyezett MATÁV. illetőleg tíytÁsz oszlopok
után sem fizet egyik szolgáltató sem. Javasolta, hogy ezt mihamarabb tegyék
rendbe, fizessenek bérleti díjat a szol9áltatók az Önkormányzat felé a

terület használatáért. A rendszer 1ebontása hatalmas anyagi terhet
jelentene az önkormányzatnak, amelyet felvá]-]-a}ní nem tudnak, továbbá
tiltakozását fejezte ki a kábelteleviziós rendszer működtetéséhez bérelt
oszlopok bérleti díj fizetési kötefezettsége ellen is.

Tóth ,József TET,ECoNT 2ooo Kft. : kihangsúlyozLa, hogy mint szolgált,atók, a

rendszer üzemeftetőí nemcsak az oszLopok bértéséérL fizeLLek bérleti díjat,
de egyéb jogdíjakat is fizetniük kellett. Mindezek meIleLt a rendszer
működtetése is megkívánt ráforditásokat,. 20L8-ra pedig az előfízetők száma

annyira ]_ecsökkent, hogy nem tudják a szolgálLatást Lovább biztosítani.
Ráfizetéses vo]_t már a működtetése. Emlékezete szerínt az oszlopok bérleti
díja 1700 FL/év volt.

Megoldásként javasolta, hogy az önkormányzat próbálja meg meghirdetní a
rendszert további üzemeltetésre, s ha szerencsések 1ennének, akkor a

bontásról nem kell gondolkodniuk.

Fekete Jánosné po]_gármester: egyetértett Szabó Valéria azon kijelentésével,
hogy az önkormányzat fe]_é senkinek nincs fizetési kötefezettsége, dz
önkormányzatnak viszonL csak kőte}ezeEtsé9e van, jelen esetben mint
tulajdonos, a rendszer lebontására vonatkozóan. Ha Úgy dÖnt a testület,
hogy nem foglalkozik a bontással, ez a probléma sajnos megmarad, s az idő
múlásávat egyre sürgetőbb ]_esz.

Kelemen zsolt ÉuÁsz Háfózati xft.: bérfeti szerződések me]-}ékletében van
egy 7 oszlopra vonatkozó, - ez va]ószinű a térfigyelő kamera-rendszerL
érintő, valamint 39 db oszlopra vonatkozó bérleti díj fizetési
kötelezettsé9. Elmondta, hogy eddig a bérleti díjaL a kábe]-televíziós
rendszer üzemeltetője fizette, a TELECONT 2000 Kft. Azonban a szolgáltatás
megszűnt, de addig, amig a rendszer az oszlopokon van elhelyezve a bérleti
díj fizetési köte]_ezettsé9 fenná11, az ÉUÁSZ a számlázásról a továbbiakban
is gondoskodni fog, jelen esetben a tulajdonos önkormányzat felé. Mihelyt
lekerül a kábef az oszlopokról, a bérleti szerződést megszüntetik, további
szám].ázás nincs. Számukra az ÉuÁsz-t érintő, 39 db oszlop bontására
vonat,kozó terv becsatofása elegendő.

Hócza József képvisefő: kérdést intézett az ÉPtÁSZ háfózati Kft. jelenlévő
képviselőjéhez, hogy a fö]_dkábeles hálózatfejlesztés esetleg a 39 db
bérleti díjjal terhelt oszlopot érinLi-e?

xelemen zsolt ÉMÁsz Hálózatí Kft. : Hőcza .Tózsef képviselő kérdésére
érdemben vá]aszt adni nem tud, a szolgáltatóná] minden szakterü}etnek meg

van a küfön fefelőse, közefebbi információja a települést érintő
földkábeles fejleszLésérőI nincs. Vafószinűsiti azonban h,o9y a bér]-eti
díjjal terhelt oszlopokat a fejlesztés nem érinti.



Vetró Márta képviselő: hagyni kellene a rendszert, vafamikor mé9 szÜkség
1ehet rá, akár fa]_u tv, vagy egyéb célra. A bérleti díjak tekintetében
egyezzeylek meg a szolgáltatókkal, hogy az önkormányzat se fizessen bérleti
díjat, mive1 a szolgáltatók sem fizetnek az Önkormányzatnak az
oszlophas ználatérL .

Fekete .Tánosné polgármest,er: 2Oa7. decembere Óta sokat gondolkodtak, hogy
mi 1enne a legmegfelelőbb megoldás, megpróbálhatják az egyezség
kezdeményezését a szolgáltatókka1 - bár erre nagyon kevés az esély
véleménye szerint Azonban egyezség híján a probléma fenn á11, az
önkormányzatnak fizetni kel1 az oszlopok bér]_ésére vonatkozó bérleti díjat.
A probléma nagyon összetett, s jelentős a költség kihatása.

Dr. Molnár Sándor jegyző: a bontási munkálatok elvégzéséhez engedé}lye1
lehet hozzáfogni, egyébként elmondható, hogy a bírság összegének kiszabását
ifletően a jogalkotó nem tesz kivételt.

A nyomvonalas létesítmények tekintetében elmondhatÓ, hogy a jogszabályok
egyáltalán nem nevezhetők önkormányza|u barátnak. Tudni kell, hogy az
elektromos hálózatról szőlő josi szabályozás szől arről, hogy az ÉUÁSZ

oszlopok és egyéb műtárgyak gyakorlatilag a törvény erejéné1 fogva
vezetékjogként egyfajta szolgalmi jogként terhelik az önkormányzati
tulajdonú ingatlant. Nyilván az érintett szolgáltatók ha ilyen jogi
szabályozás van, el-zárkőznak attól, hogy az önkormányzatnak bármiféfe
bérfeti díjat fizessenek.

Lz önkormányzati tulajdonban 1évő területeken elhelyezett oszlopok
használati díja tekintetében ezérL biztatót nem tud mondani, ahhoz
törvénymódosításnak ke}lene történnie, hogy az önkormányzati igények
kielégítést nyerhessenek.

Emődi Sándor a]-polgármester: kifejtette véleményét, hogy nem tartja
korrekLnek azL, hogy az önkormányzatot akár a kamerarendszer, akár a
kábeltelevíziős rendszer územeltetéséhez igénybe vett oszlopokért bérleti
díj fizetési kötelezet,tség terhe]-i, ezzel szemben az önkormányzatí
tulajdonú területeken elhelyezett oszlopok után szolgáltatók számára
bérletí díj fizetésí kötelezettsé9 nem á11 fenn. Javaso}ta, hogy ennek
módosítása, korrigálása érdekében az illetékes hatóságok kerüljenek
megkeresésre, ha kelf t,örvénymódosításra tegyen az arra illetékes
j avaslatot.

Laczkó István Magyar Telekom Nyrt.: a jelenlegí törvényi szabályozás nem
kötelezi a szolgáltatókat arraI hogy az önkormányzati tulajdonú területeken
elhelyezett oszlopok után a terület használata ellenében bérleti díjat
fizessenek az önkormányzatoknak. Gödöllő város polgármestere ez irányban
már próbált kezdeményezéssel élni, de sikertelenü]-.

Nem tartja valószínűsithetőnek azL, hogy a szolgáItatókat bérfeti díj
fizetési kötelezettsé9 fogja terhelni a jogí szabályozást ismerve.

Amennyiben pedíg az önkormányzat valamely helyen tiltakozni fog az
oszlopok, műtárgyak elhelyezése ellen, azon a telepüfésen egyszerűen
megszüntetik a szolgáltat,ást.



Akábeltelevíz.:ősrendszerlebontásátilletőenérhetőazönkormányzat
problémája. Ennek érdekében ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a

lanmeofelelóbb megoldás érdekében a Magyar Telekom NYrt-né1 el fog járni'
lvYrll9Y

egyeztetnifogmind.enérintetLeI.APolgármest'erAsszonytkeresnifogja
ezzel kapcsoJ-atosan a következő héten,

a lényeg, hogy az oszlopokról
kezdve a bérleti dij fizetésiA Magyar Telekom Nyrt, részérőI is az

1ekerüljön a kábel, ettő1 az időponttó1
kötele zettség megs zőnik,

FeketeJánosnépo]-gármester:akábelteIevíziós r'áIőzatmegszűnéséve1
ial onlkpző orob]_éma súlyos anyagi kötelezettséget ;elent az

önkormányzaLrtak, melyre nincs fedezet, mé}tányosság gyakorlására Pedíg nem

lgazán számíthatnak,

Megköszönte Laczkő Tstván Úrnak a segítő közreműködését, hogy a

legmegfelelőbb megoldást tudják megtaláIni
meg tud bírkózni az önkormányzaL,

Szabó Valéria képviselő:
kérdést, hogy a kiépített
milyen mértékben jelenik ez

Kelemen ZsolL É,t,tÁsz ttátőzatí Kft. : mérőőra kerülL

megt,ermelt mennyiséget mérí,
esetlegesen fizetendő összeq,

a rendszer etbontására, amellyel

az ÉruÁsz jelenlévő képvise}őjéhez intézett
napelemes-rendszer mennyit termel, illetőleg

meg az etszámolásnála

az elszámoló számlán
vagy a visszatérítés,

felszereIésre, mely a

kerül feItüntetésre az

Fekete Jánosné po}gármester: megköszönte az ÉrqÁsz, MagYar Te]-ekom NYrt,

képviselőinek jelenlétét, valamint a TELECoNT 2O0O Kft, részérőL Tóth

Józseínek a részvételt. A napirendi ponttal kapcsolatosan tárgYalásokat,

egyeztetéseketfognakfo]-ytatni,skonkrétinformációkbirtokábana
kábeltelevizrős rendszer bontásának ügyét újra napirendre LűzLk,

FekeLe Jánosné lqármester: tájékoztatta a képviselő-testület,et, hogy
szociális célú tüzelóanyag

kiírás. A beadási határidő
vele, hozzanak határozatot

Fekete János@

A képviselő-t,estület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen,

szavazaLLa!, O tartózkodássa]- az alábbí haLározaLot hozta:

n*qj.1."t a 2O18.évi telepüIési önkormányzatok

vásár]ás támogatásához kapcsolódő páLyázat-i

2O]_8. augusztus 31. Kérte, hd egyetértenek
arról, hogy beadják a pályázatoL,

SáJ.y Község Önkormányzata Képvíselő-testüIetének
58O/2OL8 . Nííí.2.| 3z, t.aLáLTaz I

Tárgyl Sály Község Önkormányzata szociális célú
i,l7éiőany.9 vásárIáshoz kapcsoJ-ódó támogatás iránti
igény benyújtásáró]-.

A képviselő-testület megtárgyalLa a Magyarország
2O18. évi központi köftségvetésérőL szőIő 2017, évi C,

törvény 3. melléklet T, 9, pont szerinti páIyázaLí
kiírást: a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásáilástroz kapcsolódó tsámogatásról szőLő
előterjesztést I s az alábbi határozatot,hozta:



Sály Község ÖnkormányzaLa a települési önkormányzatok

"roLiá]i" 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcso}ódó

támogatási igényt kíván benyújtani,

A település tekintetében igényelhető mennyiség: 210 m3

keménylombos tűzifa.

Az igényelt mennyiség: 21-0 m3 keménylombos tűzifa,

Az önkorrnányzat a páIyázati kiírás szerint váIlalja,
hogy a szociálís cétú túzifában részesüIőtől
ellenszolgáltatást nem kér,

A képviselő-testület megbízza a polgármesLert a

páIyázat határidőre történő benyújtásával,

Fefelős: Fekete Jánosé polgármesLer

Határidő: 2018. augusztus 31,

Vetró Márta képviselő: Lator telepúlésrészen jetezLék, hogy az

összegyűjtötthulladéknemkerülelszáf].ításra,aszállítókarra
hivatkoznak, hogy az önkormányzat nem fizet dílat az általa összegyűjtött
hulladék után.

szabó vaféria képviselő: a jegyző úrral egyeztettek a településre szőlő
javasolt rendeletek megalkotása tárgyában. Ebben sikerült-e efőrelépni?

Dr. Motnár Sándor jegyző: a hulladékszál]_ítás szolgáltatási díját már nem

.*g" " szolgáltató, hanem egy központi szerv szedi be,

A rendelet afkotás tárgyában egyezLetéseket folytatott. Egyéb tekint,etben

tájékoztatta a t,estületet, hogy a rendeletatkotási tárgyakban javasolt
önkormányzati rendeleteknek nincs 1étjoqosultsá9a, mert országos színtű,
magasabb színtű jogszabály már azL szabáLyozza,

Egyetlen rende}etalkotási
alkohol f ogyas ztása ti lalma .

Fekete Jánosné polgármester:

tárgy jöhet szőba a közterületen történő

a nyílt ülést 10.10 órakor berekesztette.

(

hl
Dr. Mofnár sándor 

/jegyző

!u'l/r,Q)L
FekeEe
poJ-gá

j e gyz őkönyvhit e1 es itők


