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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 13. napi ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt. közötti 

bérleti szerződés 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 26. napján tartott 

ülésén tárgyalta a „Telekom Zrt. béreti szerződés módosítása a Medgyesegyháza belterületi 

978/2 helyrajzi számú ingatlanon található ingatlan határozott idejű bérleti szerződésének 

módosítása tárgyában” elnevezésű napirendi pontot. Ennek során az alábbi határozat került 

elfogadásra: 

 

„52/2019. (II.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 

képező 978/2 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanon álló hírközlési célokat szolgáló 

torony Telekom által felajánlott  - bérleti díjat nem érintő - módosításhoz nem járul hozzá, és 

jelen határozati javaslat mellékletét képező szerződésmódosítást jelentős bérleti díj emeléssel 

fogadja el.  

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat és a 

szerződés módosítást fenti tartalommal 12.000.000 Ft bérleti díj/ év  tartalommal aláírja. 

 

Felelős: Dr. Nagy Béla György 

  Dr. Kormányos László Jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

Bár a képviselő-testület szándéka – az ülésen elhangzottak alapján – egyértelmű volt, az 

elfogadott határozatban mégsem pontosan ez a szándék szerepel. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonát képező 978/2. helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanra, illetve az ott 

található, hírközlési célokat szolgáló toronyra vonatkozó, a Magyar Telekom Nyrt. által 

előkészített bérleti szerződés-módosításhoz nem járul hozzá. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a Magyar Telekom Nyrt. illetékeseivel új szerződéses feltételek kidolgozásának 

érdekében azzal, hogy a tárgyalások alapján előkészített szerződés-tervezetet elfogadás 

céljából terjessze be a képviselő-testület felé. 

A képviselő-testület a tárgyban kelt 52/2019. (II.26.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 



 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. március 12. 

 

 

           dr. Nagy Béla György s.k.   

         polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

    dr. Kormányos László s.k.   

      jegyző 


