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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzatnak 2000.05.17-től jelenleg 2015.05.17-ig van bérleti 

szerződése a Vodafone  Magyarország Zrt-vel a vízglobuszon levő átjátszó antennára. A szerződés  2-

es pontjában foglaltaknak megfelelően minden év március 31-ig. a KSH által közzétett fogyasztói 

árindex  mértékével módosítottuk /emeltük a díjat/. 

 

 

2013.március 5-én elküldött bér közlésünkre a Vodafone M.o.Zrt. meghatalmazta a Swiss System  

Kft-t, hogy a szerződés 2-es pontjában szereplő árindexálás kiiktatását kéri 2013 évtől -2017 év 

végéig. Az infláció követése a KSH adatainak megfelelően 2018 évtől kerülne vissza újra a 

szerződésünkbe. 

2012.évi KSH által kiadott infláció mértéke: 5,7 %. 

2012.évi éves bérleti díj: 988.814, Ft 

2013 évre a bérleti díj  56.362, Ft-tal növekedne amely Összesen: 1.045.176, Ft. 

 

 

Érvényes szerződésünk alapján a visszalévő 3 évre 169.086,- Ft bevételtől esne el az önkor- 

mányzat  az évi 5,7 %-os inflációval számolva.  

 

 

 A Swiss System Kft a kérelem pozitív elfogadása esetén  a Vodafone M.o.Zrt. felhatalmazásával 

 egészen 2019-ig tartó határozott idejű 7,5 év opcionális szerződéshosszabbítást ajánl fel. 

 

 

Kérelmükben a nehéz gazdasági helyzetre hivatkoztak. Előrevetítették amennyiben nem fogadjuk el 

az ajánlatot, úgy a bázisállomást áthelyezhetik és a jelenlegi szerződésbe foglaltak  figyelembe 

vételével, de felmondják mivel az átjátszóállomások átcsoportosítása folyik jelenleg a cégnél és a 

miénk az  áthelyezésre, kiváltásra javasolt csoportban van. 

 

 

Javaslom az ajánlatuk megfontolását, az éves 988,- e.Ft-os bevételre  önkormányzatunknak valamint  a  

hosszutávu stabil hasznosításra szüksége van. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen 

megtárgyalni az előterjesztést. 

 

 

 

 

      



 

 

                                                 Határozati  javaslat 

 

 

 

 

1. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete elfogadja a Vodafone Magyarország Zrt-vel a 

vízglobuszon  levő átjátszóállomásra vonatkozó szerződés módosítást, amely szerint a 

szerződés 2.pontjában foglalt infláció mértékét 2013 évtől -2017 év végéig a bérleti díjban 

nem érvényesítik, amely évek esetébe az éves bérleti díj 988.814,- Ft. 

      Lengyeltóti Város Képviselő-testület felhatalmazza  Zsombok Lajos polgármestert a Vodafone 

      Magyarország Zrt. által javasolt elfogadó nyilatkozat aláírására, mely az előterjesztés mellék- 

      letét képezi. 

 

2. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete fenntartja változtatás nélkül a Vodafone Magyarország    

Zrt. és a Lengyeltóti Önkormányzat által a vízglobuszon levő átjátszóállomásra vonatkozó  

szerződést.   

 

 

Lengyeltóti, 2013. március 22. 

                                                                       

                                                                                    Zsombok Lajos  

                                                                                       polgármester 

Előterjesztést készítette: 

 

Szabóné Kiss Ágnes 

Pénzügyi főmunkatárs     

                                                     Jóváhagyta:                dr Szatmári Ibolya 

                                                                                                jegyző 

 

 

    

                                                

                                                                                               

 

 

                                                        

                                                                                                       


