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Tisztelt Képviselő-testület!
Az UPC Magyarország Kft. levélben fordult hozzám, hozzájárulást kérve ahhoz, hogy
elektronikus hírközlési légkábel hálózatot építsenek ki Dombóvár város területén. A
kérelmet az előterjesztéshez mellékelem.
Levelükből kiderül, hogy pozitív döntés esetén beruházásuk nyomán olyan magas
színvonalú hírközlési hálózat válik hozzáférhetővé a lakosság, vállalkozások, intézmények számára Dombóváron, mely a település egészére is pozitív hatást gyakorol. Személyes egyeztetésünk során is hangoztatták, hogy az egyedülálló szolgáltatásokat is
magában foglaló hálózat kiépítésének minden költségét vállalják, ami nyilvánvalóan
üzleti érdekük is, azaz megfelelő megtérülést fog biztosítani számukra.
A levélben közöltek szerint távközlési hálózatuk a jelenleg is meglevő elektromos oszlopsoron kap helyet. Megvizsgálva a terveket, megállapítható, hogy az a HÉSZ előírásaival nincs összhangban, így jelen formájában semmiképpen sem elfogadható.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a alapján a közutak kezelője a
helyi önkormányzat képviselő-testülete, a közút kezelő a törvény értelmében feltételeket írhat elő.
A városban hosszú távú cél a légkábelek megszüntetése és azok föld alá helyezése.
Egyrészt a légkábelek városképileg nem esztétikusak, különösen, hogy jelen hozzájárulásból is láthatóan a szolgáltatók egymás oszlopaira települnek, ezáltal „kábelrengeteget” telepítve az utcákba.
További probléma a légkábelek, légvezetékek miatt a fák koronája, melyet folyamatosan nyesni kell a károk elkerülése érdekében. Az így keletkező zöldhulladék szintén
állandó vita tárgyát képezi a szolgáltatók és a város között. A szolgáltatók egyre növekvő száma pedig további kábeleket jelent. A szolgáltatás biztonsága is sokkal kedvezőtlenebb a légvezetékes szolgáltatás esetén, mivel vihar esetén a letörő faágak, kidőlő fák szolgáltatás kiesést okozhatnak, melyek helyreállítása országos vihar és így
nagy mennyiségű kár esetén akár napokat is igénybe vehet.
Mind műszakilag, mind esztétikailag javasolt a jelenleg kiépülő és a szolgáltató szerint
rendkívül modern hálózatot egyből a végleges helyére, a föld alá fektetni. Ennek többletköltsége ugyan hátrányos a szolgáltatóra nézve, azonban Dombóváron jelenleg is
van 2 szolgáltató, akik megfelelő minőségben nyújtanak, televízió, internet és telefon
előfizetési lehetőséget. Így amennyiben a felmerülő többletköltségek miatt a UPC elállna a fejlesztési szándékától, a javasolt műszaki megoldások nem nyújtottak volna
olyan többletet, aminek hiánya hátrányosan érintené a várost.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat támogatását.

Határozati javaslat
Elektronikus hírközlési hálózat kiépítéséhez való hozzájárulásról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az UPC Magyarország Kft. kérelme alapján megadja a közútkezelői hozzájárulását az elektronikus hírközlési hálózat kiépítéséhez azzal a kikötéssel, hogy a város belterületén
kizárólag földkábeles hálózat építhető ki. A kiépítendő hálózat csak közterületen haladhat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges tárgyalásokat a további feltételekről a szolgáltatóval lefolytassa. A megállapodás feltételeit elfogadásra ismételten a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2016. május 13. – a kérelmező értesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

