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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Unió kitűzött célja, hogy tagországaiban korszerű újgenerációs technológiák
használatával mindenki számára elérhető legyen legalább 30 Mbps sebességű szélessávú
internet szolgáltatás. A Magyar Telekom sikeresen pályázott a Tapolcai járásban a GINOP3.4.1-15 konstrukció keretében a nagysebességű, korszerű internet elérést biztosító optikai
hálózat kialakítására. A Kormány fenti projektet (SZIP projekt) nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A projekt Kékkút települést is érinti a 7313. sz. országos közúttól (kékkúti elágazótól) Kékkút,
Fő u. 4. szám alatt lévő ODF berendezésig. Adott szakaszra vonatkozó kiviteli terv és műszaki
leírás jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az előzmények alapján, a jóváhagyott tervekkel ellentétben sajnálatos módon a Magyar
Telekom Nyrt. (az üzemeltetésre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv egyik félnél sem
fellelhető) nem rendelkezik Kékkút településen az optikai kábel behúzásához szükséges 40-es
védőcsővel.
A 2008.02.13-án HS-7224-11/2008.sz. kiadott NMHH fennmaradási engedély és műszaki
tartalom terv melléklete alapján Kékkút Község Önkormányzata építésében 2 db 40-es tartalék
védőcső is kiépült a településen belül, mely a meglévő telekommunikációs hálózat része, ami
Kékkút Község Önkormányzat tulajdonában van.
A Magyar Telekom Nyrt. megkereste Kékkút Község Önkormányzatát mind személyes
egyeztetés alkalmával, mind írásos formában, melyben kérte az Önkormányzat támogatását és
hozzájárulását a település belterületi, bevezető szakaszán 140 méter hosszban az önkormányzati
tulajdonban lévő védőcsőben optikai kábel behúzására.
Fentiek alapján kérem, a napirendi pontot megtárgyalni szíveskedjenek.
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…./2020. (….) HATÁROZATA
SZIP (Szupergyors Internet Projekt) projekt kapcsán érkezett megkeresés megtárgyalásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyar Telekom
Nyrt., mint Építtető a SZIP projekthez kapcsolódóan, a GINOP-3.4.1-15-2016-00164
pályázati azonosító számú, TAP-KEK-GYMI02-F-01 tervszámú kiviteli terve alapján a
Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő telekommunikációs hálózatának részét
képező meglévő alépítményének 40-es tartalék védőcsövébe optikai kábelt húzzon be 140
méter hosszban a Kékkút, Fő u. 4. szám alatti ODF berendezésig.
A rendszer üzemeltetése vonatkozásában a hálózat kiépülését követően megállapodást kíván
kötni.
Felhatalmazza a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozatot aláírására.
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