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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének2017. október 26-án tartandó soros 
nyilvános ülésére a Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződésemódosításához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete72/2004. (IX.30.) számú határozatával 
hagyta jóvá a VODAFONE Magyarország Zrt-vel, az önkormányzati tulajdonú, 078/9. hrsz-ú 
(víztorony) ingatlanon elhelyezett bázisállomásbérleti szerződését. 
A bérleti szerződés 2004. december 21. napjától, határozott időre, 2014. december 31-ig szólt. 
A határozott idő lejártát megelőzően a szerződés, közös megegyezéssel, 2012. december 21. 
napján határozott időre, 2019. december 31-ig meghosszabbításra került. A bérleti szerződés a 
határozott időtartamot követően, további hét év és hat hónappal automatikusan 
meghosszabbodik,  
hacsak a bérlő a folyamatban lévő időszak utolsó napja előtt legalább 180 nappal írásban be 
nem jelenti azon szándékát, hogy azt nem kívánja meghosszabbítani. 
2017. január 1. napjától az éves bérleti díj bruttó összege 840.474 Ft+ÁFA. 
A Zrt. az előterjesztés mellékletét képező megkeresése értelmében a fizetendő éves bérleti díjat 
690.000 Ft+ÁFA-ra kívánja mérsékelni, 2018. január 1. napjától kezdődően. 
A Zrt. egyúttal tájékoztatja a testületet, hogy a bérleti díj csökkentésének elutasítása vagy a 
megkeresésükre adandó válasz hiánya, a bázisállomás áthelyezését, kiváltását vonhatja maga 
után. 
A Zrt. fizetési kötelezettségének határidőre mindig eleget tett, 2017. I. félévi bérleti díja is 
rendezett. 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a VODAFONE Magyarország Zrt. tájékoztatását 
vegye tudomásul, s kezdeményezze a szerződésmódosítást kérésüknek megfelelően. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a VODAFONE 
Magyarország Zrt-vel fennálló bérleti szerződésmódosításáról szóló előterjesztést, mely  
alapján úgy döntött, a Zrt-vel a bérleti szerződés módosítását az előterjesztésben szereplő 
feltételek mellett jóváhagyja, tudomásul veszi, hogy 2018. január 1. napjától a Zrt. által  
fizetendő éves bérleti díj 690.000 Ft+ÁFA-ra csökken. 

A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy bérleti 
szerződésmódosítására fenti tartalmú nyilatkozatot tegyen, valamint a bérleti szerződés 2. 
számú módosítását az önkormányzat képviseletében aláírja. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

Kéthely, 2017. október 12. 

Molnár Balázs 
               polgármester 
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