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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

1. Kiegészítés a „Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges 

bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., 

természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti 

szerződéshez kapcsolódó kiviteli tervek jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára” 

című napirendi ponthoz  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2021. június 29. napján tartott ülésén elhangzott 

kiegészítés alapján a tárgybeli előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a következő, 

módosított szöveggel javasoljuk elfogadni (a módosított szövegrész félkövér, dőlt, aláhúzott 

betűtípussal került megjelölésre): 

 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2021. (VII.06.) határozata a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges 

bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., 

természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti 

szerződéshez kapcsolódó kiviteli tervek jóváhagyásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2019. (III.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) a DIGI Kft. által benyújtott, a Grassalkovich Antal Általános Iskola 

(186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetén kiépítendő 

bázisállomásának létesítése vonatkozásában készült kiviteli terveket - 2018.04.25. napján 

kelt antennaelrendezési, tartószerkezeti kiviteli tervet és fedélszék erősítés kiviteli tervet, 

valamint 2016.11.03. napján kelt DIGI állomás energiaellátás és villámvédelem kiviteli 

tervdokumentációt (3. verzió) - abban az esetben hagyja jóvá, ha a DIGI Kft., az 

Önkormányzattal megkötött bérleti szerződés módosításával vállalja, hogy a bázisállomás  

elkészültét követő 2 hónapon belül saját költségén gondoskodik egy független szakértői 



vélemény elkészíttetéséről a kiépített bázisállomás működésének az épületben és 

környékén tartózkodókra valamint az állomás környezetére gyakorolt hatásairól és azt 

eredetben benyújtja az Önkormányzat részére. Amennyiben az üzembe helyezést követően 

a bérlő által elkészíttetett szakértői vélemény szerint a bázisállomás működése az épületben 

vagy a környékén tartózkodók egészségére legkisebb mértékben is káros lehet, az 

Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

 

III. felkéri a polgármestert a DIGI Kft. értesítésére, a II. pont szerinti módosító szerződés 

aláírására, és annak megtörténtét követően a II. pont szerinti hozzájárulásról szóló 

nyilatkozat aláírására és annak DIGI Kft. részére történő megküldésére. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31.” 

 

 

Budapest, 2021. június 29. 

  

 

 

 dr. Winkler Krisztina Kisné Stark Viola 

 lakásgazdálkodó, jogász osztályvezető 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

  

  

 


