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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének2020. június 25-én tartandó ülésére 
aMagyar Telekom Nyrt.bérleti szerződése módosításához 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete2001. szeptember 26-án bérleti 
szerződést kötött a Magyar Telekom Nyrt-vel, (korabeli Westel Mobil Távközlési Rt-vel), az 
önkormányzati tulajdonú, 078/9. hrsz-ú (víztorony) ingatlanon elhelyezett bázisállomásbérbe 
vételére.  
A bérleti szerződés 2001. szeptember 26. napjától, határozott időre, 2011. december 31-ig  
szólt, mely közös megegyezéssel 2020.december 31-ig 2011.március 22-én meghosszabbításra 
került, a testület 33/2011.(III.22.) számú jóváhagyó döntésével. 
A Nyrt. megbízásából a GeneralCom Kft. a mellékelt levelében a bérleti szerződést újabb  
4 év határozott időtartamra, illetve további 4+4 évvel automatikus meghosszabbítási 
lehetőséggel, meg kívánja hosszabbítani, az alábbi feltételek mellett: 

• a bérleti díj 2021.01.01.től733.000 Ft/év+ÁFA(2020. évivel egyező) 
• bérleti díj inflációs emelése2022.01.01-től a fogyasztói árindex 50 %-os mértékéig 

 
A Nyrt. fizetési kötelezettségének az elmúlt években határidőre eleget tett, 2020. évi bérleti 
díja I. féléve is már kiszámlázásra és megfizetésre került, a 2020. II. félévi bérleti dj 
szeptember 30-ig kerül kiszámlázásra a hatályos bérleti szerződés 2.3 pontjában foglaltaknak 
megfelelően.  
Javasolom a testületnek a bérleti szerződés módosítását a kérelemben megfogalmazottaknak 
megfelelően, változatlan tartalommal.  

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Telekom             
Nyrt-vel fennálló bérleti szerződésmódosításáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött,  
aNyrt-vel a bérleti szerződés módosítását az alábbi feltételek mellett jóváhagyja: 

• a bérleti szerződés 2021.01.01-től újabb 4 évre, 2024.12.31-ig, határozott időre 
meghosszabbodik, 

• 2025. 01.01-től a bérleti szerződés hatálya 4+4 évvel automatikusanmeghosszabbodik 
• a fizetendő bérleti díj összege 2021.01.01-től 733.000 Ft+év/ÁFA 
• 2022.01.01-től bérleti díjemelés infláció 50 %-os mértékű követése mellett. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy bérleti 
szerződésmódosítását az önkormányzat képviseletében aláírja. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kéthely, 2020. június 3. 
                                                                                                Molnár Balázs 
       polgármester 
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