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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. ___________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus 

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóságnak a 2276/30.01.2019. sz. Indokolását, a Jogügyi és Közigazgatási 

Igazgatóságnak a 2288/30.01.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- Az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, valamint 

az elektronikus kommunikációs hálózatok felszereléseinek, a kiadásainak a csökkentéséért 

hozott egyes intézkedések megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvény; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 

43/1997. sz. Kormányrendelet; 

- A Szállításügyi Miniszternek az 1294/2017. sz. Rendeletével jóváhagyott, a közművesítési 

munkálatoknak, a berendezéseknek az oszlopainak és a fáknak, a városi és falusi 

településeken való  az elhelyezésére vonatkozó műszaki normák; 

- A Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó Nemzeti Hatóságnak az Elnökének, a 

köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a 

gyakorlásának érdekébe követelhető maximális díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. 

Döntésének az előírásait. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”c” betű, alátámasztva (4) bekezdés „a” 

betű által, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, az utólag módosított és 

kiegészített, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. Törvény által 

szabályozott eljárásnak a betartásával, 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye 

köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a 

megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az 

alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. 
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Határozatának az 1 és 2 mellékletei módosulnak és a jelen határozatnak a szerves részét képező 1 és 

2 Mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely Jelen határozatot köztudomásra hozzák, közlik a Kommunikációt Ügykezelő és 

Szabályozó Nemzeti Hatóságnak – ANCOM, Maros Megyének a Prefektusi Hivatalának, a Maros 

Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és Műszaki Igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ALELNÖKI KABINET 

 

 

  2276/30.01.2019. sz.  

VI/D/ akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus 

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozóan  

 

Tekintettel, az elektronikus kommunikációs hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 

154/2012. sz. Törvényre (nem hatályon kívül helyezett cikkelyei), az elektronikus kommunikációs 

hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, valamint az elektronikus kommunikációs 

hálózatok felszereléseinek a kiadásainak a csökkentéséért hozott egyes intézkedések 

megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvényre, a Maros Megyei Tanács, a 144/28.09.2017. sz. 

Határozatával, jóváhagyta, a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye 

köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a 

megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzatot és annak az alkalmazásának az 

érdekébe, egyes intézkedéseknek a megállapítását. 

A fennebb említett szabályzat alapján, a Maros Megyei Tanács, szerződéseket kötött az elektronikus 

kommunikációs hálózatoknak a szolgáltatóival, a Maros megye megyei utjainak az övezeteihez való 

hozzáférési jogaiknak a gyakorlásának az érdekébe. 

A 2018.11.09.-én, a Hivatalos Közlönyben, közölték a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, 

ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe követelhető maximális 

díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. Döntést, amelyet a Kommunikációt Ügykezelő és 

Szabályozó Nemzeti Hatóságnak az Elnöke bocsátott ki, dátum amikortól, az elektronikus 

hálózatok szolgáltatói által a köztulajdonhoz való hozzáférés a 159/2016. sz. Törvény alapján fog 

történni. 

A fenn említett döntés 1. cikkely 1. pont előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, az elektronikus 

kommunikációs hálózatoknak a működtetőitől, a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, 

ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe, követelheti a döntés 

Mellékletbe foglalt maximális díjakat. A köztulajdonhoz való hozzáférési díjnak az értéke, az 

ANCOM elnökének a döntésében meghatározott maximális szintre lesz megszabva. 

Figyelembe véve az ANCOM elnökének a döntését, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági 

Igazgatósága, javasolta a Maros Megyei Tanácsnak, a 138/22.11.2018. sz. Határozatával 

jóváhagyott, a Maros Megyének a tulajdonán, az elektronikus kommunikációs hálózatoknak az 

elhelyezésének a 2019. évi díjainak a módosítását, figyelembe véve a tényt, hogy a 4. sz. 

Mellékletének C1 fejezet, C1.1 és C1.2 alpontokba foglalt, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok elemeinek és a fizikai infrastruktúra elemeknek a jóváhagyott díjai nincsenek 



belefoglalva, a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési 

jognak, a gyakorlásának érdekébe követelhető maximális díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. 

ANCOM elnöki Döntésnek a mellékletébe. 

Hasonlóan, az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, 

valamint az elektronikus kommunikációs hálózatok felszereléseinek a kiadásinak a csökkentéséért 

hozott egyes intézkedések megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (1) bekezdés 

előírásai szerint, ”Ellentmondó törvényes rendelkezésnek a hiányának esetébe, azoknál a 

köztulajdonban levő ingatlanoknál, amelyeknél a tulajdonhoz való hozzáférési munkálatokat 

végeztek, az ANCOM elnökének a döntésének az érvénybe lépésének a dátumától 60 napos 

határidőn belül, a közintézmények, beleértve a központi és helyi közigazgatási hatóságok, kötelesek 

közzé tenni esetleg abban az esetben, ha már közzé vannak téve, módosítani és/vagy kiegészíteni, a 

saját internek oldalukon, amikor létezik, vagy annak hiányába, a jogosultnak a székhelyén látható 

helyre való kifüggesztésével, az ezekhez az ingatlanokhoz való hozzáférési jognak a 

megvalósításának a feltételei és a dokumentumokat, amelyeket a kérvényező be kell mutasson, 

ezeknek a feltételeknek a teljesítésének az igazolásának az érdekébe.” 

A 159/2016. sz. Törvény 47. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a törvénynek az érvénybe 

lépésének a dátumáig megkötött, a köztulajdon ingatlanaihoz való hozzáférési jognak a 

gyakorlásának a szerződéseibe foglalt záradékokat, módosítani fogják, az ANCOM elnöki 

döntésnek az érvénybe lépésének a dátumától 90 napos határidőn belül. 

A 159/2016. sz. Törvény 47. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, abban az esetben, amikor a 

hozzáférési feltételeknek a közlésének a dátumáig, a tulajdonhoz való hozzáférési munkálatokat 

végeztek, de nem voltak megkötve a tulajdonhoz való hozzáférési jogoknak a gyakorlására 

vonatkozó szerződések, a felelős entitások kötelesek megkötni ezeket a szerződéseket, a jelen 

törvénynek a rendelkezései szerint, az ANCOM elnöki döntésnek az érvénybe lépésének a 

dátumától 90 napos határidőn belül. 

A fennebbiek értelmébe, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak a 144/2017. sz. Határozatának a 

módosítására, vagyis a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, 

az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a 

körülményeire vonatkozó Szabályzatnak, a jelen tervezetnek az 1 Melléklete szerint és a Maros 

Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférési jogának a gyakorlásának a keret szerződésének a típus 

nyomtatványának a jelen tervezetnek a 2. sz. Melléklete szerint való jóváhagyása. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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