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3. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19. napján
megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
HROZINA LÉNÁRD alpolgármester
JAKUS JÓZSEFNÉ
JAKUS BÉLA és
VÉGH FERENC képviselő

Hivatalból jelen van:

DR. VARGA ANDREA jegyző
TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző
MEGA GYÖRGY osztályvezető

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 5 fő van jelen. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gramantik Esztert.
A polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a jelenlévők egyhangú 5 igen
szavazattal elfogadtak.

N A P I R E N D:
A közmeghallgatás témája:
-

Tájékoztatás a Magyar Telecom Nyrt ajánlatáról
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. § -a alapján évente legalább egyszer közmeghallgatást kell
tartani. A közmeghallgatás lebonyolításáról a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzata rendelkezik. A közmeghallgatás testületi ülés keretében történik, amelyen a megjelent
választópolgárok és az érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket, javaslatokat
tehetnek a Testület részére. Lehetőséget biztosítottak arra is, hogy aki személyesen nem tud részt
venni az ülésen kérdéseit írásban benyújthatta 2016. április hó 18. napján 16,00 óráigIpolyszög
Község Önkormányzatához (2660 Ipolyszög, Fő út 2.).
A közmeghallgatás meghívója az Ipolyszögi Községháza hirdetőtábláján az ülést megelőző 15
nappal 2016. március 31.-én, kifüggesztésre került. A hirdetményben megjelölt időpontig egyetlen
egy kérdés, vélemény sem érkezett a testülethez.
Kárdási Jánosné polgármester: Felkérném Mátrai Andreát a Magyar Telecom Nyrt
megbízásából, hogy röviden tájékoztassa a megjelenteket.
Mátrai Andrea: Mindenkit köszöntök. A Magyar Telecom Nyrt felkereste az önkormányzatot,
hogy a jobb lefedettség érdekében bázisállomást kíván létesíteni. Amennyiben a lefedettség nem
megfelelő, akkor a telefonkészülékek a lehető legmagasabb teljesítményen dolgoznak, ami 2 watt.
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Aki gyakran telefonál, akkor jár a legjobban, ha egy ilyen bázisállomás közelében tartózkodik,
hiszen ilyen esetben minimális 0,1-0,2 watt teljesítményen tud működni szemben a 2 wattal. Az
ilyen bázisállomásoknak a teljesítménye 50-60 watt, van egy másik jellemzője a teljesítmény
sűrűség, amit watt/cm2, ezt jogszabály határozza meg. A jogszabályban rögzített határérték –
azon a frekvencián, amit itt kellene alkalmazni - 1000 mikro watt/cm2. Ehhez képest a mért
értékek 0-10 között szoktak mozogni, tehát nincs káros hatása a bázisállomásnak. A tornyok
építését megelőzi egy engedélyezési eljárás. Az ÁNTSZ kijelöli a sugárbiológiai központot, mint
szakhatóságot, hogy végezze el a szükséges méréseket a torony megépítése előtt és után. Továbbá
a bérleti szerződés aláírását követően további méréseket lehet kérni, akár évente, tetszőleges
helyek megjelölésével. Az antennák irányított módon sugároznak, vízszintes irányban. A WHO
már 2006-2007-ben megállapította, hogy a bázisállomások esetleges káros negatív hatásaitól nem
kell tartani. Tehát a jelenlegi ismeretek szerint ezek a tornyok nincsenek káros hatással az
egészségre.
Vacho Péter: Milyen előnyökkel jár a településnek a torony megépítése? Önkormányzati
területen lenne felállítva?
Kárdási Jánosné polgármester: Igen, önkormányzati területen kerülne sor a megépítésre, a
területért pedig bérleti díjat kap az önkormányzat.
Végh Ferencné: Azt szeretném kérdezni, hogy jogszabályban meg van határozva, hogy a
lakóházaktól milyen távolságra kell lennie az antennáknak?
Mátrai Andrea: Nincs.
Végh Ferencné: A torony megépítését követően minden mobil hálózat jobb minőségű lesz?
Mátrai Andrea:A Magyar Telecom Nyrt beruházásáról van szó, tehát elsődlegesen ezen hálózat
lesz jól elérhető, viszont törvényben meg van határozva, hogy a bázisállomásokra más
szolgáltatók is rátelepülhetnek. Tűrési kötelezettséggel jár. Megszokott tény, hogy a szolgáltatók
megengedik egymásnak a rátelepülési lehetőséget. Ez így előny a többi cég számára, hiszen nem
kell újabb tornyot építenie, elegendő, ha rácsatlakozik a kész toronyra. A torony magasságánál ezt
általában figyelembe vesszük, és már a megépítésénél megfelelő magasság kerül kialakításra.
Végh Ferencné: A Telecom, az előfizetői számára, elindított egy ingyenes internetes
csomaglehetőséget, ha megépül a torony a településen az internet is jobb minőségű lesz?
Mátrai Andrea: Azt gondolom, hogy a bázisállomás telepítésénél kiépül egy optikai hálózat,
meglesz az alap infrastruktúra, ennek a felhasználásával könnyebben lehet majd internetezni. Az
biztos, hogy a toronynak a frekvenciája biztosítani tudja a jobb mobil internet lehetőségét. Ennek
a frekvenciának az a jellegzetessége, hogy minél magasabb, annál jobban működik.
Bangó Ferenc: Sok olyan hírt lehet hallani, hogy a tornyoknak rákkeltő hatásuk van. A tornyot
eredetileg is itt szerették volna megépíteni, vagy máshova tervezték?
Mátrai Andrea: Igen, sok rossz hírt hallani, de 2006-ban befejeződtek a bázisállomásokkal
kapcsolatos kutatások, amik az egészségre káros hatásokat vizsgálták. Eddig semmilyen vizsgálat
nem mutatta ki a bázisállomások káros hatását. Amit még vizsgálnak, azok a mobil készülékek,
hiszen azt a fejünkhöz tartva használjuk. Szeretnék az itt lévőknek körbe adni egy táblázatot, ami
az egyes háztartási eszközök teljesítményeit vizsgálja határértékek tekintetében, valamint egy
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tájékoztatót, ami a bázisállomásoktól meghatározott távolságra lakókat érintő feltételezett
kockázatról mond véleményt. (A tájékoztató és a táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Igen,
Ipolyszög volt az eredeti konstrukció, a torony megépítésére.
Kindó Zoltán: Ha a bázisállomásra más szolgáltatók is rácsatlakoznak, akkor gondolom a
sugárzás mértéke is hatványozódni fog.
Mátrai Andrea: Igen.
Végh Ferencné: Nagyon rossz a térerő a településen, alig van olyan pont, ahol lehet telefonálni.
Végh Ferenc: Emlékezzünk vissza, amikor a Fő út 2.-be telepítettek egy úgynevezett távcsöves
internetet. Ki emelte fel a szavát ellene, hogy nem kell vagy éppen azért, mert kell. Senki.
Megszavazásra került a Képviselő-testületi ülésen. Örültünk, hogy lesz internet.
Kindó Zoltán: Nem volt más alternatíva.
Végh Ferenc: Volt más lehetőség. Nekem muszáj elérhetőnek lennem a munkám miatt. Józan
ésszel kell gondolkodnunk. Visszatérve a sugárzásra, olvastam a napokban, hogy a
transzformátoroknak nagyobb sugárzása van, mint egy ilyen toronynak. Ebben az esetben, ha ez
a probléma, le kellene bontani minden ilyen állomást a településen.
Mega György: A Balassagyarmaton 17 évvel ezelőtt egy 50 méteres torony lett építve. Amikor ez
kiderült a lakosság számára, sokkal indulatosabb közmeghallgatás volt. Németországból is
felkértek egy professzort, hogy tanúsítsa, hogy ez káros. Végül lecsillapodtak a kedélyek. A
szerződésbe bele lett foglalva, hogy a szolgáltatónak a kiinduló állapotot be kell méretnie
sugárbiológiai intézettel, illetve készítettek egy mérést, amikor az antenna működésbe lépett. Bárki
kérhette a mérést, a lakás bármelyik pontjában. Nagyon rugalmas és korrekt volt a szolgáltató. A
mérések a határérték töredékét érték el. 6 évvel ezelőtt feltelepült egy másik szolgáltató a
toronyra, akkor mi kértünk újabb méréseket, hogy legyen újra bemérve az alap állapot és az
üzembe helyezés állapota. Lényeges eltérés nem volt.
Szemesi Zsoltné: Ha jól értettem bárki kérheti, hogy az ő háztartásában végezzenek méréseket
ingyenesen?
Mátrai Andrea: Igen. Egy mérés alkalmával 10-15 pontot lehet megadni, ahol elvégzik a
méréseket. A helyszíneket, érdemes közösen meghatározni. A megadott helyszíneket lehet
változtatni, de az összehasonlítás miatt érdemes mindig ugyan azon pontokon mérni. A
határértékek is úgy lettek megállapítva, hogy ezekbe be van építve egy ötvenszeres biztonsági
faktor.
Végh Ferenc: Én támogatom a torony megépítését. Hozzátenném, hogy a település
közigazgatási területei végesek. Vannak olyan területek, ami már a szomszéd településhez tartozik.
Nem akarok ötleteket adni, de ha mi nem szavazzuk meg, pár méterrel odébb ugyanúgy
megépíthetik a tornyot, a mi beleszólásunk nélkül. Így a felajánlott bérleti díjtól elesünk, viszont a
torony megépítésre kerül. Továbbá van még egy lehetőség, hiszen felkereshetnek magánszemélyt
is, akinek van szabad területe.
Hrozina Gábor: A méréseket egy független szervezet végzi?
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Mátrai Andrea: Természetesen. Nagyon szigorú építési engedélyezési eljáráson kell megfelelni,
hogy megépítésre kerüljön a bázisállomás.
Hrozina Lénárd: Abban az esetben, ha a többi szolgáltató felcsatlakozik a toronyra, akkor a
településsel kötött bérleti szerződés díja hogyan fog alakulni?
Mátrai Andrea: A bérleti szerződésbe bele van fogalmazva a továbbadás lehetősége, egyrészt a
törvényi kötelezettség miatt, másrészt a szolgáltatók közötti megállapodás miatt. A szerződés
összeállításánál utalni lehet arra, hogyha bekövetkezik a rácsatlakozás más szolgáltatóktól a
toronyra, akkor emelkedjen a bérleti díj.
Kárdási Jánosné polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezném a jelenlévőktől, hogy az
elhangzottak alapján ki támogatná a torony megépítését. Úgy látom a többség a támogatását
javasolja.
Bangó Ferenc: Azt hallottam, hogy aki dolgozik, az nem kap segély. Tudomásom szerint vannak
olyan lakosok, akik dolgoznak és mégis meg lett nekik állapítva a rendkívüli települési támogatás.
Kárdási Jánosné polgármester: A kérelmet bárki beadhatja.
szempontot veszünk figyelembe.

A kérelem elbírásánál több

Hrozina Lénárd: Úgy gondolom, hogy a tavalyi év folyamán nyugodtan elmondhatjuk, hogy aki
beadta a kérelmét,- ha nem is elsőre- de kapott rendkívüli települései támogatást. Igaz, hogy
voltak olyanok, akik többször kaptak. Idén elhatároztuk, hogy ezt valamilyen módon kordában
kell tartani, mert nagyon elszemtelenedtek a dolgok. Voltak olyan kérelmek, amik nem feleltek
meg a valóságnak. A Képviselő-testület a beadott kérelmeket személyenként bírálja el, figyelembe
véve az összes körülményt, hiszen bárkinél adódhat rendkívüli élethelyzet. Természetesen
szeretnénk segíteni.
dr. Varga Andrea jegyző: Fontos tudni, hogy bárki beadhatja a kérelmet. Ha valaki elutasításra
kerül a Képviselő- testület -zárt ülésén- az egy első fokú döntés, ez ellen a bírósághoz lehet
jogorvoslattal fordulni. A határozatban pontosan le van írva, hogy hány napon belül élhet a
jogorvoslattal az érintett és kihez kell benyújtania.

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

k.m.f.

/: KárdásiJánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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