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A DIGI Kft. által létesítendő antenna bérbeadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A TRV Zrt. ajánlatot adott a településünkön lévő hidroglóbusz, DIGI Kft-nek történő
bérbeadására vonatkozóan. TRV Zrt. a DIGI Kft-vel 950 eFt/év bérleti díjban állapodott meg,
negyedévente történő számlázással. Figyelembe véve, hogy a glóbusz ilyen célú hasznosítását
kizárólag közösen, egymással együttműködve tudjuk megvalósítani, így szóbeli ajánlatukat,
írásban is megerősíti, hogy a bérleti díjat fele-fele arányban osszák meg egymás között, ily
módon az Önkormányzatnak és TRV Zrt.-nek is 475 eFt/év bevétele származna a közös
bérbeadásból.
Kétpó Önkormányzatának, mint a hidroglóbusz tulajdonosának az antenna bérbeadásához,
illetve az áramvételezés biztosításához Tulajdonosi hozzájárulásban kell rendelkeznie az
antenna kihelyezéséhez, a glóbusz bérbeadásához. Ezen túl azonban a TRV Zrt., mint a
glóbusz üzemeltetőjének Üzemeltetési hozzájárulásban kell biztosítani az antenna – és annak
villamos táplálásának - tervezése, megvalósítása majd karbantartása miatt szükséges
engedélyeket, fizikai hozzáféréseket. Azaz a bérbeadás kizárólag közös megegyezéssel,
sikeres együttműködéssel valósítható meg.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
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Kétpó Község Önkormányzata
____/2018. (II.15.)képviselő-testületi határozata
A DIGI Kft. által létesítendő antenna bérbeadásáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy bérleti
szerződést köt a DIGI Kft.-vel a TRV Zrt.-vel közösen- a bérleti díj fele-fele arányú
megosztásával- az önkormányzati tulajdonú hidroglóbuszon antenna elhelyezésére.
2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
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