ZALAKAROS NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLET:
10 /1993. /IX.2O./ számú rendelete
A HELYI KÉBELTELEVIZIÓS RENDSZER KIÉPITÉSÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL
A rendelet célja
l. §.
A rendelet célja, hogy a helyi kábeltelevízió létesítésének, működésének,
valamint a szolgáltatást igénybevevő jogainak, kötelezettségeinek szabályozásával elősegítse a
település lakosságának többirányú tájékoztatását, a szabadidejének eltöltését.
Általános rendelkezések
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed a 3. §-ban meghatározott rendszere, bővítésére, felújítására,
karbantartására, ellenőrzésére és működésére.
3. §.
E rendelet alkalmazásával helyi kábeltelevízió rendszerét képezi a stúdió,
a vevőantenna, a légi és földalatti vezetékek, valamint az erről való épületben lévő falicsatlakozásig
terjedő - lecsatlakozások. /Továbbiakban: KTV./
4. §.
/1/ A KTV vezetékrendszere és műtárgyai –m jelen rendelet alkalmazása szempontjából közműnek,
de nem alapközműnek minősülnek.
/2/ A KTV - a 3. §-ban írt valamennyi tartozékával – Zalakaros Város Önkormányzatának
tulajdonában áll.
5. §
Az e rendeletben szabályozott feladatokat az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal látja el.
6. §
/1/ A KTV létesítésére kizárólag az önkormányzat, a hálózat továbbépítésére és bővítésére beleértve a tervezést és a kivitelezést is - valamint a működtetésre az általa megbízott szerv,
vagy személy is jogosult.
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7. §.
KTV önkormányzati pénzeszközből gazdálkodó és társadalmi szervek, jogi valamint
magánszemélyek pénzügyi támogatásából és hozzájárulásából létesíthető, bővíthető és
működtethető.
8. §.
A létesítéshez, kiépítéshez, bővítéshez és működéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások
megkéréséről az üzemeltető gondoskodik.
9. §.
/1/ A lakásszövetkezetek, társasház közösségek, jogi és magánszemélyek a tulajdonukban
/kezelésükben, továbbiakban: tulajdonukban / lévő épületek rendszerhez való csatlakozását
kérhetik. A csatlakozás feltételeit, a tényleges felmerülő költségek viselését az üzemeltető és
a csatlakozást kérő szerződésben határozza meg.
/2/ Az önkormányzati lakás csatlakozását a Polgármesteri Hivatal rendeli meg.
/3/ Aki a KTV vezeték kiépítése után kívánja az ingatlanát beköttetni, annak a bekötés évében
alkalmazott csatlakozási költséget kell megfizetnie. A csatlakozási költséget a képviselőtestület
állapítja meg határozatával, vagy az üzemeltetési szerződésben.
/4/ A csatlakozási kérelmet nem lehet elutasítani, ha a kérelmező a jogszabályokban és az
üzemeltető szerződési ajánlatában foglalt feltételeket elfogadja.
/5/ KTV-be már bekapcsolt épületek esetében a szolgáltatás igénybevételének joga - újabb
csatlakozási díj megfizetése nélkül - a mindenkori tulajdonost illeti meg.
10. §.
/1/ A KTV rendszerébe csatlakozott ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az üzemeltető, illetve
az általa megbízott szerv vagy személy az ingatlanon, az alatt, vagy felett vezetéket, kábeleket,
tartóoszlopokat és szerelvényeket, /a továbbiakban: vezeték / az épület vagy más létesítmény /a
továbbiakban: épület / megfelelő helyén /tető, padlástér, lépcsőház, pince, kerítés, stb. / a
rendszerhez tartozó vezetéket vagy csatlakozót helyezzen el, rögzítsen, valamint azokat javítsa
és karbantartsa.
/2/ A csatlakozni nem kívánó tulajdonos az /1/ bekezdésben leírt létesítésre és karbantartásra
hozzájáruló szerződést kell kötni. Az üzemeltető az összeköttetés biztosítása érdekében kártalanítás ellenében - jogosult a vezeték nyomvonalában lévő fákat, bokrokat, azok ágait,
gallyait és gyökereit eltávolítani, ha azt a vezeték létesítése, karbantartása, javítása vagy az
üzemzavarok megszüntetése szükségessé teszi.
/3/ A vezetéket, csatlakozót, rögzítést úgy kell kiépíteni, hogy az ingatlan, épület /a továbbiakban:
ingatlan / rendeltetésszerű használata biztosított legyen, és a városképet ne rontsa.

3

/4/ Az üzemeltetőnek a vezeték vagy berendezés elhelyezésével, karbantartásával vagy
eltávolításával járó munkák, illetve az ellenőrzés során általa okozott károkat - a polgári jog
szabályai szerint - meg kell térítenie az ingatlan tulajdonosának, kivéve, ha a jogsérelmet
helyreállítással megszünteti.
/5/ A mennyiben a tulajdonos tulajdonán a nyomvonalat átvinni nem engedi, és azt követően
csatlakozási kérelmet ad be, a 9. §. /1/ bekezdésében foglalt csatlakozási költségen felül meg
kell fizetnie a korábbi elzárkózó magatartása miatti többletköltség összegét is
11. §.
/1/ Az üzemeltető köteles:
a/ alapszolgáltatásként 9 csatornát biztosítani.
Ezek: MTV 1, MTV 2, DUNA TV, EUROSPORT, RTL, SAT 1, PRO 7, ORF 1 MUZIK TV.
b/ elvégezni a fenntartási, karbantartási munkákat.
c/ 2 munkanapon belül a hibát elhárítani. Ha a hibajavítás mulasztásból eredően meghaladja a
bejelentést követő 5 napot, úgy a használati díjat csökkenteni kell egy havi összeggel minden
megkezdett hónapban.
d/ a magyar szabványban előirt normákat betartani.
e/ a hálózat létesítése, bővítése, felújítása, karbantartása vagy a berendezés elhelyezése, a
vezeték és berendezés eltávolítása során a legkisebb károkozással járó megoldást alkalmazni.
/2/ Az üzemeltető a rendszer működésének, működőképességének ellenőrzés céljára az
ingatlanokat használhatja. Az ingatlan tulajdonosa az ellenőrzést tűrni köteles, azt nem
akadályozhatja, nem hiúsíthatja meg. Az ellenőrzés időpontjáról a szolgáltatást igénybevevőt
legalább 3 nappal előbb tájékoztatni kell. Kivétel a tulajdonos által kért sürgősségi javítás.
/3/ Az ingatlan tulajdonosa, ha az ingatlanon olyan felújítást, karbantartást, vagy átalakítást tervez
végezni, /végeztetni / amelynek során a KTV berendezéseiben kár keletkezhet, vagy az épületet
le kívánja bontani, köteles azt 30 nappal a tervezett munkák megkezdése előtt az üzemeltetőnek
bejelenteni. Ennek hiányában az okozott kárt köteles megtéríteni.
/4/ Aki a KTV-ban kárt okoz, köteles az üzemeletetőnek a Ptk. szabályai szerint megfizetni.
/5/ Az ingatlan tulajdonosa, bérlője a szolgáltatást másnak tovább nem adhatja.
12. §.
/1/ A kábeltelevízió hálózatba bekapcsolt ingatlanok tulajdonosai valamennyi csatorna
használatáért és karbantartásáért, havi használati díjat kötelesek fizetni az üzemeltetőnek minden
hónap 25-ig.
Bérlakás esetén a használati díjat a bérlő fizeti, ha a bérbeadóval másként nem állapodtak meg.
A használati díj összegét a képviselőtestület évente állapítja meg.
/2/ A használati díjat a bekötés napjától kezdődően kell fizetni.
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/3/ A csatlakozási költség és a használati díj beszedéséről az üzemeltető gondoskodik.
/4/ Aki felhívásra 3 hónapon belül sem fizeti meg tartozását, az üzemeltető a hátralék megfizetéséig
jogosult a szolgáltatást megszüntetni és a hátralékot polgári peres úton behajtani.
/5/ Aki a hátralék meg nem fizetése miatt válik a szolgáltatásra jogosulatlanná, az általa befizetett
csatlakozási díjra igényt nem tarthat, új kérelem esetén újra kell csatlakozási díjat fizetnie.
13. §.
/1/ A KTV stúdiójának működtetése és a saját csatornán keresztül történő műsortovábbítás az
üzemeltető feladata.
/2/ A községi televízió közéleti adásaira vonatkozóan szabályokat állapit meg.
14. §.
A Képviselőtestület az üzemeltetést pályázat utján hirdeti meg. Az üzemeltetés tartalmáról szóló
szerződésben e rendelet előírásaitól akkor lehet eltérni, ha az a KTV-t igénybevevő lakosság
számára kedvezőbb.
Szabálysértési rendelkezések1
15. §.
Záró rendelkezések
16. §.
/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, A 15/2000.(IX.29) számu rendelettel módosított
rendelkezések 2000. szeptember 29-én lépnek hatályba.
/2/ A KTV szolgáltatásait eddig igénybe vevőkkel új szerződést kell kötni, melyet ezen rendelet
alapján a pályázat szerinti üzemeltetési megállapodás megkötésétől számított 30 napon belül az
üzemeltető köti meg.
/3/ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a szerzői jogról szóló törvény, a
sajtótörvény rendelkezései, az államigazgatási eljárás szabályai és a felek megállapodása az
irányadó.
Zalakaros, 1993. október 19.
Kiss Mihály
jegyző
1

A 15. §. A 2/2000./I.27./ sz. Ör. 5. §-ával módosított szövege.
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Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V.31.) Ör. 1/c. §-a

Szirtes Lajos
polgármester

