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      Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. január 29-i ülésére 

A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló 

kérelmének megtárgyalására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Swiss System Kft. megbízást kapott a Telekom Magyarország Zrt.-től a bázisállomások 

bérleti szerződéseinek újratárgyalására, módosítására. Kérelmezik, hogy a költséghatékony 

üzemeltetés érdekében a szerződéses jogviszony kerüljön felülvizsgálatra. 

Indítványozzák (az Abony Város Önkormányzat és a Telenor Magyarország Zrt. között 

érvényben lévő, 2014. július 5-én lejáró, Abony, 3307 helyrajzi számú ingatlanon létesített 

bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatban) a szerződés legalább három évi 

vagy 2018. december 31. napjáig szóló futamidő hosszabbítását az alábbi feltételekkel.  

A Telenor Magyarország Zrt. 2016-ig előre egy összegben bérleti díjként nettó 8,6 millió 

forintot, 2017-ben rögzítetten nettó 2,5 millió forint bérleti díj fizetését vállalja. A bérleti díj 

ajánlata alapján legkorábban 2018-ban az árindex mértékével évente egy alkalommal 

emelhető meg. Az ajánlat és a szerződés tervezet az előterjesztés 1. számú mellékletét 

képezi.  

 

Az alábbi táblázatban 2013-2017. közötti időszakra vonatkozóan a Swiss System Kft. ajánlata 

és a jelenlegi szerződés szerinti évi (becsült érték) 4 %-os árszínvonal emelkedéssel számolt 

bérleti díj került összehasonlításra.  

 

Nettó bérleti díj 

 
Évi 4 %-os árszínvonal emelkedés 

szerint 
Swiss System Kft. ajánlata alapján 

2013 2.333.819,- Ft 

8.600.000,- Ft 
2014 2.427.172,- Ft 

2015 2.524.259,- Ft 

2016 2.625.229,- Ft 

2017 2.730.238,- Ft 2.500.000,- Ft 

Összesen 12.640.717,- Ft 11.100.000,- Ft 
 

A jelenlegi bérleti szerződés (előterjesztés 2. számú melléklete) lehetővé teszi a bérleti díj 

évenkénti emelését, viszont a Telenor Zrt. ajánlatának elfogadása estén leghamarabb csak 

2018-ban lehetne azt emelni.  

 

Az ajánlat elfogadása estén az előre kifizetett nagyobb összeg lekötésének kamataival 

gazdálkodhat az önkormányzat, míg az indexálás általi bérleti díj emeléstől - melynek becsült 
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értéke 5 év alatt körülbelül 1.540.717,- Ft - elesne az önkormányzat. Tehát az ajánlatban 

foglaltakkal ellentétben valójában kisebb bérleti díj csökkenéssel járhat. 

 

Az ajánlat esetén 2013. július 05-ig dönthet úgy a Telenor Zrt., hogy kívánja-e továbbra is 

bérelni az adott ingatlant bázisállomása számára, ugyanakkor elég speciális a bérelt hely, 

hogy annak könnyen másik helyet válasszon. 

 

A jelenleg érvényben lévő szerződés 2014. július 05. napjáig szól, mely szerint ha a felek 

egyike sem közli írásban a szerződés lejáratát megelőző 12 hónapig a másik féllel, hogy a 

szerződést nem akarja megszüntetni, akkor az automatikusan meghosszabbodik öt évvel.  

Amennyiben a Képviselő-testület az ajánlat elfogadása mellett dönt, úgy kérem a szerződés 

futamidejének (ajánlat szerint legalább három évet vállalni kell) meghatározását – fentiek 

alapján 2017. december 31. vagy 2018. december 31 - is (A határozati alternatíva). 

 

Korábban a Magyar Telekom Nyrt. tett hasonló ajánlatával kapcsolatban a Képviselő-testület 

320/2012. (X.25.) számú határozatával az alábbi döntést hozta: 

„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. jelenleg hatályos 

szerződését 2014. szeptember 5-ig változatlan tartalommal érvényben kívánja tartani.” 

 

Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd Úrnak a Telenor Magyarország Zrt. által küldött szerződés 

tervezettel kapcsolatban tett állásfoglalása legkésőbb a testületi ülésen kiosztásra kerül.  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 

………../2013. (I. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének 

megtárgyalásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelembe véve az 

Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. 

(IV. 12.) számú önkormányzati rendelet 8.§-ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

A változat 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 5-én lejáró Abony 

Abony, 3307 helyrajzi számú ingatlanon létesített bázisállomásra vonatkozó 

bérleti szerződést a Telenor Magyarország Zrt.-vel ………………… napjáig 

meghosszabbítja, azzal a kikötéssel, hogy Abony Város Önkormányzat a 2012. évi 

nettó 2.333.819,- Ft összegű bérleti díjat a jelenlegi értéken rögzíti 2017. december 

31.-ig, a Telenor Magyarország Zrt. pedig 2013-2016 közötti időtartamra (4 évre) 

a bérleti díjat előre megfizeti. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatnak megfelelő 

szerződés aláírására.  
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B változat 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. által 

benyújtott szerződéshosszabbítási kérelmet elutasítja.  

 

 

C változat 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. jelenleg 

hatályos szerződését 2014. július 5-ig változatlan tartalommal érvényben kívánja 

tartani.  
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Fedezet Kft. 

 

Abony, 2013. január 16. 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit  

            Polgármester 
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Előterjesztés 1. számú melléklete 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
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