JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányz.at.a Képviselő-testületének 2018. október 25.
napján 18,00 órakor a Polgármesteli. Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Lagler István,
Dr. Varga Lász16 képvise1ők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő -testület 4 fóvel határoz.atképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

Varga László

javasolja Dr. Koncz László jegyzőt,

képviselőt,

jegyzőkönyv

hitelesítöknek Dr.

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
12212018. (X. 25.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Köz.ség önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek

Dr. Koncz László jegyzőt,

jegyzőkönyv hitelesítőnek

Dr. Varga László képviselöt választja

meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a testületi ülés napirendi pontjait.

Szili Miklós polgármester sz.avazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi
pontokat, kézfelemeléssel jelezze.
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A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
123/2018.(X. 25.) számú
HATÁROZATA
nyílt ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete 2018. október 25.-ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Tankönyvtámogatás megtárgyalása
2. DIGI Mobilszolgáltató bérleti kérelme

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő:

azonnal

1. Tankönyvtámogatás megtárgyalása
/az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismertetve az

előterjesztést

elmondja, hogy 550.000,- Ft van

betervezve a költségvetésben tankönyvtámogatásra. Javasolja az

előterjesztés

szerinti

kifizetését.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a tankönyvtámogatás javasolt
kifizetésével, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2018 (x.25.) sz.

HATÁROZATA
Tankönyvtámogatásról
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésben
tankönyvtámogatásra betervezett 550.000,- Ft a kifizetését az alábbi módon rendeli el:

Önkormányzati:
Ált. isk. 0 fő tankönyvet ingyen kapják
Középísk. 1 fö befizetett tankönyv ára: 15.015,-Ft 100%
Felsőfokú okt. int. hallgatóknak 7 fó x 10.000,-FT

550.000,-Ft

0,-Ft
-15 .015,-Ft
-70.000,-Ft
-85.015,-Ft

A kifizetést a Polgáimesteri Hivatalban utalással illetve postai úton kell teljesíteni.
Felkérik a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Polgármester

Határidő:

azonnal

2. DIGI Mobilszolgáltató bérleti kérelme
/a kérelmet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a DIGI Mobilszolgáltató kibérelné hosszű távra,
10-15 évre a 030/22 helyrajzi számú ingatlanon található víztorony 30 m2 körüli területét
állomás céljából. A bérleti díj ajánlata 450.000,- Ft/év. Az ingatlanon másnak is van bérleti
joga, mint például a Telekom Nyrt.-nek, így a

szerződés

megkötéséhez neki is hozzá kell

járulnia. A jegyző úr javasolta, hogy a bérleti díj hasonló legyen, mint a Telekom által fizetett
bérleti díj, azaz évi 1.000.000,- Ft. AmeMyiben a testület a bérbeadással egyetért, úgy
javasolja a bérleti díjat az önkormányzat évi 1.000.000,- Ft összegben állapítsa meg.

A testület egyetért a bérbeadással és a bérleti díj javasolt összegével.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a 030/22 helyrajzi számú
ingatlan mintegy 30 m2 területének a bérbeadásával a DIGI Mobilszolgáltató részére, évi
1.000.000,- Ft bérleti díj ellenében kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
125/2018. (X. 25.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény 030/22 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft (1134 Budapest, Váci út 35.) részére bérbe adja a
Lovasberény 030/22 helyrajzi számú ingatlanon

lévő

víztorony 30 m2

részét távközlési á1lomás kialakítása céljából, határozott 10 évi

területű

időtartamra,

évi

1.000.000,- Ft bérleti díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti

Felelős:

szerződés

megkötésére.

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 19,00 órakor.

. . J.J .JJ

... . .~. . ~~A. . . . .
Szili Miklós
polgármester

\995

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Dr. Koncz László
jegyző

hU·v l4;v /1,lt
J
........
. .....•••... . .... .
Dr. Varga László

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2018. október 25.-én, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pontok:

1.

Tankönyvtámogatás megtárgyalása
Előadó:

2.

DIGI Mobilszolgáltató bérleti kérelmének megtárgyalása
Előadó:

3.

Szili Miklós polgánnester
Dr. Koncz László jegyző

Polgármesteri Tájékoztató
Előadó:

Szili Miklós polgármester

Lovasberény, 2018. október 19.
Szili Miklós sk.
polgármester

8093 Lovasberény, Kossulh L. u. 62. Tel/l'ax:(22)456-024 :
szili.mik!os@lwasbere!lY.datatrans.hu
www.lovasbereny.hu

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október
25 .-én 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka
Lagler István

képviselő

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné képviselő

............•.......••.....•.

...;Ípfi~.7.„„ .... „..
..•...•.......•....••••...••••....•••...•...

Bercsényi Miklós képviselő

•......•....•.•••...•.••...•••••.•...••.•...•••

Dr. Varga László képviselő

...

Kerecsényi Zsuzsanna

......••.......•....••••...•.••....•.••.....••

képviselő

Dr. Koncz László jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018 (X••) sz.

HATÁROZATA
Tankönyvtámogatásról
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésben
tankönyvtámogatásra betervezett 550.000,- Ft a kifizetését az alábbi módon rendeli el:

Önkormányzati:
Ált. isk. 0 fö tankönyvet ingyen kapják
Középisk. 1 fő befizetett tankönyv ára: 15.015,-Ft 100%
Felsőfokú okt. int. hallgatóknak. 7 fó x 10.000,-FT

550.000,-Ft
0,-Ft

-15.015,-Ft
-70.000,-Ft
-85.015,-Ft

A kifizetést a Polgánnesteri Hivatalban utalással illetve postai úton kell teljesíteni.
Felkérik a polgánnestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Polgánnester

Határidő:azonnal

Igénylő neve

Südi Mirtill

Südi István

Béd Mérk

Bottka Blanka

Bottka Bálint

Lakcím
8093 Lovasberény,
Rákóczi u.16.
8093 Lovasberény,
Rákóczi u. 16.

Spindler Róbert

11773425-04795234

57800088-10034521

Iskola neve
Pécsi Tudomány

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudmányi
10 OOO Ft

745-1/2018

Egyetem

Petőfi u. 32.

Gödöllő

8093
Lovasberény, Bartók

Iktatószám
745-2/2018

Szt. ltván Egyetem

8093 Lovasberény,
Bartók B. u 7

Ar
10 OOO Ft

Egyetem

8093 Lovasberény,

B.u.7.

Abella Dorina

Számlaszám

10000 Ft

745-3/2018.

Budapesti Müszaki és
18203026 -01383225Gazdaságtudmányi
10 OOO Ft
10010011
Egyetem

745-8/2018

10402908-86767 58585711004

Nemzeti Közszolgálati
10 OOO Ft
Egyetem

745-7/2018

8093 Lovasberény,
Hunyadi u. 10.

18203026-01519527-

Pannon Egyetem

10010015

Veszprém

8093 Lovasberény,

11600006-00000000-

Széchenyi István

Rákóczi út 74.

81835432.

Egyetem

Győr

összesen:

10000 Ft

745-4/2018

10 OOO Ft

745-6/2018

70 OOO Ft

Középiskola

lgényl6 neve

Deli Csilla

Gyermek neve

Papp Adrián

Lakcím

Számlaszám

Iskola neve

Ár

Iktatószám

Dr. Entz Ferenc

8093 Lovasberény,
Kisfaludy u. 30,

Mezőgazd.

15.015 Ft 745~5/2018

Szakközépiskola

összesen:

15.015 Ft

Fwd: M~J>il távközlésí antennák telepítése
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Tárgy: Fwd: Mobil távközlési antennák telepítése
Feladó: Dr. Koncz László <jegyzo@fovasbereny.hu>
Dátum: 2018. 09. 24. 7:58
Címzett: Szilvi <szroth@lovasbereny.datatrans.hu>, Szili Miklós
<szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu>
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-------Továbbított üzenet -------Tárgy:Mobil távközlési antennák telepítése
Dátum:Fri, 14 Sep 2018 15:45:10 +0200
Feladó:Mária Kecskeméti <kecskemeti.maria@aquaautomatika.hu>
crmzett:szil i. miklos@Iovas be reny.datatra ns. h u
CC:jegyzo @lovasbereny.datatrans.hu, bogna r. peter@aq uaautomatika .hu

I

Tisztelt Szili Miklós Polgármester Úr!
A DIGI Távközlési Kft. megbízásából keresem Önöket az alábbi kéréssel.
A DIGI Kft. negyedik mobiltelefon szolgáltatóként lép be a magyar piacra, melynek keretében
folyamatban van a szolgáltatáshoz szükséges mobil távközlési antennák teiepítése országszerte.
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. igénybe kívánja venni az Önök tulajdonában lévő; LOVASBERÉN'Y,
030/22 Helyrajziszámon található víztornyot, hálózati antennáinak tartószerkezeteként hosszútávú
(min. 10-15 év) bérleti konstrukció keretében. A Fejérvíz Zrt.-vel folytatott előzetes technikai
egyeztetés alapján, a telepitésnek műszaki akadálya nincs.
A DIGI bérleti díj ajánlata 450.000 Ft+ ÁFA/ év. Csatoltan megküldöm a bérleti szerződés tervezetét
és a Tulajdonosi hozzájárulást is.

Amennyiben az együttműködési lehetőségnek Önök részéről nincs akadálya, kérem tájékoztatását
arról, hogy a bérleti szerződés megkötése az Önök részér81 milyen feltételekkel és módon
lehetséges.
Bármilyen kérdés esetében készséggel állok rendelkezésére, a bognar.peter@aquaautomatika.hu
email címen, vagy a +36 30 371 5764-es telefonszámon.
Mielőbbi

válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel:
Bognár Péter
ügyvezető

DIGI akv;zíciós partner
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Iktat6szám:

Bérleti szerződés
amely létrejött egyrészről

mint bérbeadó (a továbbiakban: a HBérbeadó"),
másrészről a

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 13700016-03848016-00000000,
képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető) mint bérlő (a továbbiakban: a „Bérl6n)
együttesen: Felek között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel.

1.

Preambulum

1.1.
A Bérlő a rádiófrekvenciákra vonatkozó állami tulajdonosi jogok gyakorlójával, a Nemzeti
Média· és Hírközlési Hatóság Hivatalával kötött Hatósági Szerződése alapján
frekvenciahasználatra jogosult és mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A
szolgáltatás biztosítása érdekében a Bérlő Magyárország területén nyilvános, mobil, celiás
rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek üzemeltetését távközlési állomások (a továbbiakban: az
„Állomás") létesítésével teszi lehetővé.
2.

A Szerz6dés tárgya

2.1.
A Bérbeadó ki·Jelenti, ho gy kizárólagos ~últf
tiöh~~:·~.
'n Yan
~~
,.,..•.J ...
„ .•„ " ' t(-.iíielé'~~tf
. '!"„.„ _„ . ...!L
·- - ~ a :·if·.
~ ..r-9.·s ~
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 'f;~';~:_ :.-~ :~::~~·"".::~.: ''~?:"'.. '. : ~:-::::~~.i:'::·~-~~~~·'.:',: : szám alatt található
ingatlan, melyet jelen szerződés (a továbbíakban: a „Szerz6dés") elválaszthatatlan részét képező
földhivatali térképmásolat jelöl. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott ingatlanon fennálló
~ijl~!ifmt~f:;:/.~f.~~j'~lQi~t. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal igazolja, amely
egyben a Szerződés 1. számú meJJéklete.

2.2.
A Bérbeadó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe
veszi a 2.1 pontban meghatározott ingatlan (földhivatali besorolása szerint: - )
közösen kijelölt, megközelítőleg 309\l~ terüJetC1 részét (a továbbiakban: a „Bérl~mény") Állomás
létesítése céljából. A Bérlemény pontos adatait a jelen Szerződés aláírását követően készítendő
kiviteli terv tartalmazza, melynek 1 példányát a Bérló a kivitelezés megkezdését megelőzően a
Bérbeadó részére átadja. Amennyiben a Bérbeadó a kiviteli terv kézhezvéte1ét követő 10 napon
belül kifogást nem emel, úgy a kiviteli tervet a Felek jóváhagyottnak tekintik, amely alapján a
BérJ5 az ÁJlomás kivitelezésére jogosult.
2.3.

A Bérl6 jogosult a 2.2. pontban meghatározott területen az Állomás létesítése, üzemszerlí
működése és fejlesztése érdekében antennákat vagy antennarendszert, az Állomás
rendeltetésszerú használatához szükséges valamennyi berendezést, tartószerkezetet. az azokat
összekötő kábelrendszereket, valamint az elektromos energia fogyasztásmérójét telepíteni és
üzemeltetni.
2.4.
A Bérleményen belül telepíteni és · üzemeltetni kívánt berendezéseket, a
tartószerkezeteken elhelyezett antennák típusát, darabszámát, az összekötő kábelrendszer
kábeleinek és vezetékeinek típusát és darabszámát a Bérlő műszaki igényei szertnt, a bérelt
területen, szabadon módosfthatja a terüJet növekedése nélkül.
tt.f~··~~i.1fl-~,&i:?J~'Q~·?.S.~~ii~
'!,~!!„ . . ~~"·Wf~f~L. '.fl.Y~~~}'.~„~1

<...'!:",!.. .

2.5.
A Bér.beadó a Bérlemény bérbeadására a Bérbeadó ~~~~l\l~1~e.P.~~l'6 í~$P.I.}~t ~~~)
számú határozata alapján jogosult.

3.

A Szerződés időtartama

A Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától 2029. június 15. napjáig tartó határozott
időtartamra kötik (elsődleges időtartam).
3.1.

A Szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik 5 (öt) évvel, amennyiben a Bérlő a
Szerződés lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja
meghosszabbítani. A Szerződés hatálya ezt követően automatikusan minden alkalommal S (öt)
évvel (kiterjesztett időtartam) meghosszabbodik, amennyiben a Bérbeadó vagy a Bérlő a Szerződés
lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja
meghosszabbítani.
3.2.

4.

A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

4.1.
A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Bérlemény felett rendelkezni, a
Bérlemény nem minősül köztulajdonnak, nem idegenitették el harmadik személyek részére, nem
adták bérbe, nem képezi bírósági, kisajátítási vagy más vita tárgyát, nincs lefoglalva, per-, teher-,
igény· és szolgalommentes.
4.2. · Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján építési
engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó kifejezetten, véglegesen és
visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az építési, a későbbiekben a használatbavéteU, vagy
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más hatósági eljárást saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jog~zabáJyi
az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát
véglegesen és visszavonhatatlanul megadja. --~11Wa~
előírások alapján
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4.3.
A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Bérlő, a Bérlő megbízottai illetve
vállalkozói számára az· Állomás területére történő bejutást az év az 365 (366) napján, napi 24
órában. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a Bérbeadó teljes felelősséggel
tartozik A bejutás biztosításának megkönnyítése érdekében a Bérbeadó hozzájárul, hogy a BérU.í
az ingatlan bejáratánál, az épü1et közösen használt részeinek kulcsait tartalmazó ún. csőszéfet
(keysafe) létesítsen.
4.4.
A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az
Állomás energia- és átviteltechnikai eJJátásához szükséges föld- és/Va.gy légkábelt a jelen
Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval egyeztetett területén átvezesse, amelyért a
Bérleti díjon felül egyéb díjat, követelést nem jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni.
4.5.
A Felek megállapodna~ hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötéséhez és aláírásához
a Bérbeadó részére a saját érdekkörében felmerült okból jóváhagyás vagy engedély szükséges,
annak beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik.
4.6.
A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosült az ingatlant harmadik
személynek bérbe adni, vagy más módon rendelkezésére bocsájtani távközlési hálózat
építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely az Állomás
rendeltetésszerű működését befolyásolhatja. A Bérlő köteles hozzájárulását megadni,
amennyiben a harmadik személy tevékenysége a Bérló tevékenységét bízonyítottan nem zavarja.
4. 7.
A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a BérJeményen felépítendő, a Bérlő tulajdonában lévő
Állomás közvetlen környezetében csak olyan tevékenységet folytathat, amely a Bérlő által
nyújtott távközlési szolgáltatást nem akadályozza. Akadályozónak minősülhet például az
üzemelő Állomás antennái előtt elhelyezésre kerülő hirdetőtábla, egyéb magas építmény
létesítése. vagy olyan távközlési, illetve egyéb műszaki berendezés üzembe helyezése, amely az
Állomás működését zavarja.
4.8.
A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott
ingatlanon tervezett - az Állomás működését, üzemeltetését érintő - építési, bővítési,
karbantartási tevékenységekről, felújítási, átalalótásí munká1atokról azok megkezdése előtt
legalább 90 nappal írásban tájékoztatja a Bérlőt. A tájékoztatás elmaradásával vagy
hiányosságaival a Bérlőnek okozott kár megtérítésére a Bérbeadó köteles. Ez alól kivételek a vis
maior esetek, valamint az olyan események, amelyek a Bérbeadó részéről azonnali beavatkozást
igényelnek az ingatlan állagának, ál1apotának megóvása vagy a balesetveszély elhárítása és
megszüntetése érdekében. A Bérbeadó a .hivatkozott események bekövetkeztéről haladéktalanul
köteles a Bérlőt tájékoztatni. A Felek vállalják, hogy a tájékoztatást követően egyeztetést
kezdeményeznek és együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az Állomás az átalalótás
ideje alatt is üzemszertlen működőképes maradjon.
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4.9.
A Bérbeadó a BérJ6 előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen SzerződésMJ eredő
jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, engedményezni vagy bármely más
módon átengedni.
4.10. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot és kötelezettséget vállal, hogy
amennyiben a Bérleményt vagy az egész ingatlant, amelyben a jelen Szerződés tárgyát képező
Bérlemény található bármilyen formában elidegeníti vagy megterheli, akkor a Bérlemény
tulajdonjogát, vagy azzal kapcsolatos bármely jogot megszerző harmadik személy köteles
betartani a jelen Szerződésben meghatározottakat Az ennek elmaradásával vagy hiányosságával
a Bérlonek okozott teljes kárért a Bérbeadó felel Az új tulajdonos, vagy más jogosult a jelen
Szerződést nem mondhatja fel a határozott időtartam elteltéig.

4.11. A Bérbeadó előzetesen köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni a Bérleményt magában
foglaló ingatlan esetleges speciális kötelező előírásairól (pl.: SzMSz, Házirend, t:Gz·,
balesetvédelmi előírások, stb.).
4.12. A Bérbeadó köteles a Bérleményt magában foglaló ingatlant vagy ingatlanrészt az
ÁIJomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel rendeltetésszera használatra alkalmas
állapotban tartani.

S.

A Bérló jogai és kötelezettségei

5.1.
A Bérlő a Bérleményt - a 2.2. pontban és a későbbiekben készítendő kiviteli tervben
meghatározottak szerinti - az Állomása elhelyezésére és üzemeltetésére használhatja.
5.2.
A Bérlő kötelessége a Bérleményben felszerelt, elhelyezett berendezéseinek. eszközeinek
karbantartása, előírásszerű üzemeltetése.
5.3.
A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a vonatkozó és
hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai előírásokat betartja, és azok betartásáról
gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesítmény felépítéséhez a szükséges hatósági
engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az engedélyek megszerzésének
meghiúsulása, módosulása ilJetőleg azok esetleges visszavonása,, gazdasági érdekei változása vagy
hálózatának · módosulása esetén jogosult rendes felmondással harminc (30) napos felmondási
idővel felmondani a jelen Szerződést minden további jogkövetkezmény nélkül.

5.4.

A Bérlő által felszerelt összes berendezés és felszerelés a Bérlő tulajdonában marad.

5.5.
A Bérlő köteles az Állomás épkése. üzemeltetése, átalalótása vagy korszerűsítése során a
Bérlemény uralkodóingatlanában bizonyítottan neki felróhatóan okozott ·károkat, hibákat,
sérüléseket saját költségén azonnal helyreállítani, kijavítani, illetve azokat helyrehozni.
kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon mfiködő, a hatályos szabályoknak,
és szabványoknak megfelelő műszaki berendezéseket (rádió, televízió,
számítógép), valamint a Nemzeti Média· és Hírközlési Hatóság rádióengedélyével rendelkező
5.6.

A

Bérlő

előírásoknak
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egyéb híradástechnikai berendezések rniíködését nem zavarják és az Állomás eleget tesz a 0 Hz300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek
lakosságra vonatkozó egészségügyi hat.árértékeir61 szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM
rendeletben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghat.ározott egészségügyi
határértéknek.
S.7.
A Bérlő feladata és kötelessége, hogy munkat.ársaival, megbízottaival és alvállalkozóival a 4.11. pont szerinti, - a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, speciális előírásait. túz·, munka· és
balesetvédeJmj, és más egyéb kötelező ell5frásait megismertesse, és azokat betartsa és
betartassa.
A Felek megállapodnak, hogy a Bérló tevékenységével kapcsolatos valamennyi költség a
Bérlőt terheli.

5.8.

5.9.

A Bérlő a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését eredményező

műszaki átalakítást igénylő
hozzájárulásával jogosult.

munkálatok

elvégzésére

5.10. A Bérló köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jelen

a

Bérbeadó

előzetes,

írásbeli

Szerződésben

rögzített jogainak és
kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruházásáról, engedményezésérlSI, vagy a
Szerződés átruházásáról. A Bérleményt a Bérlő a Bérbeadó egyidejű tájékoztatásával úgy
jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni, hogy az albérlő és a használó
magatartásáért úgy felel, mintha a Bérleményt maga használta volna.
5.11. A Bérlő a 2.2. pontban megjelölt nagyságú területen, a Bérleményen belül jogosult a
Bérbeadó tájékoztatása mellett, átalakftásJ, karbantartási, korszerösítési munkálatokat végezni.

6.

Bérleti díj

6.1.

Bérleti díj és fizetési feltételek

Bérleti dfJ

Bérleti díj érvényessége:
Díjfizetés esedékessége

2018. december 31.
Negyedéves

Bérbeadó

bankszámlaszáma
Bér16 számJázási címe

DIGI Távközlési és Szolgál~tó Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.

A Bérlő a bérleti díjat negyedévenként előre köteles megfizetni, a Bérbeadó által kibocsátott
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján a Bérbeadó bankszámlaszámára.
6.2.

Az első számla kiállftásának időpontja

s

A Bérbeadó a bérleti díjra a kivitelezés megkezdése napját követően jogosult, melyet a Bérlő
címére számlázhat A kivitelezés megkezdését követő első számla tartalmazza a kivitelezés
megkezdése napjától a kivitelezés megkezdése félévének utolsó napjá.ig számított bérleti dfj
időarányos összegét. A kivitelezés megkezdését követő első számlán a Bérbeadó a teljesítés
időpontjaként a kivitelezés megkezdése napját követő 30. napot jelöli meg, mely nap megegyezik
a fizetés esedékességével.
6.3.
A Bérbeadó köteles a számláján a Szerződés/Állomás azonosítóját citt,~l) és a
számlázási időszakot feltüntetni, eJlenkező esetben a Bér16 jogosult a számlát, mint azonosításra
alkalmatlant visszaküldeni.
6.4.
A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő
megjelölésével fizetési felsz6Htást küld a Bérlőnek A a·é rbeadó a késedelem napjától jogosult a
Polgári Töivénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra. A
bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbe-adó jogosult a Szerződést felmondani, ha a
Bérlő a póthatáridő elteltéig sem fizetett. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen
Szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül felmondással nem szüntetheti meg.
6.5.
A bérleti díj tartalmazza a Bérbeadó által a Szerződés alapján nyújtott összes
szerzlSdésszer!i teljesítés ellenértékét A Bérbeadó a Szerződésben meghatározott bérleti dfjon
felül egyéb díjat, kiadást, rezsit ilJetve költséget, vagy bármilyen más jogdmen követelést nem
jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése
esetén a Felek elszámolnak egymással úgy, hogy a Bérlő a bérleti dfj fizetésére a Bérlemény
tényleges használatának utolsó napjáig köteles. Arra az időre, amely alatt a Bérlő a Bérleményt a
saját felróható magatartásán kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. A Bérlő
által előre fizetett bérleti díj visszatérítésére a Bérbeadó a Bérlő által elkészftett elszámolás
kézhezvéteJét követő 8 napon belül köteles. Amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Szerződés
megszfinését követően nem adja vissza a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően, úgy
használati díj fizetésére köteles, melynek napi összege megegyezik a félévre érvényes bérleti dfj
1/180-ad részével.
A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat 2019. január 1. napjától évente módosítani a tárgy~vet
évre (az év január-december időszakára) vonatkozó, a KSH által hivatalosan közzétett
fogyasztói árindex változás mértékéig. A rnódosftott bérleti díjat a Bérbeadó a jelen
Szerződésben meghatározottak szerint kiállított tárgyévre szóló számláiban jogosult
érvényesíteni. A Bérbeadó jelen pontban meghatározott módosítási és a bérleti díjra vonatkozó
igénye az esedékesség időpontjátóJ számított egy év alatt évül el.

6.6.

megelőző

7.

A Bérlemény átadás-átvétele, berendezése, átalakítása és visszaadása

7.1.
A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételérőJ jegyzőkönyv · készül,
mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének leírását, és amelyet mindkét Fél
meghatalmazott képviselője aláír.
7.2.

A Bérleményen és a
műszaki változtatásokra.

meglevő

berendezéseken a
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Bérlő szűkség

esetén jogosult az indokolt

7.3.
A2. elsődleges, vagy a kiterjesztett bérleti időtartam lejártát követően, ha a Szerződes
meghosszabbítására nem kerül sor, vagy ha a fentiekben foglaltak szerint a Bérlő viss7.aadja a
Bérleményt, a felszereléseket jogosult elszáJJftant A Bérbeadó megállapodhat a Bérlővel a
berendezés, illetve a változtatások . megtartásáról, amennyiben lófizeti a Bérlőnek az ingatlan
értékét növelő változtatások ellenértékét, a Felek a Ptk. 6:337. §alkalmazását kizárják. A Bérlő a
Bérlemény visszaadásakor az általa okozott hibák elhárításán kívül semmilyen átalakítási vagy
fe)újftási munka elvégzésére nem köteles. Ha a Bérlő a Bérleményt jogosulatlanul alakította át, a
Bérbeadó felhívására köteles a szerzódésszen'.í használattal járó és a természetes elhasználódás
figyelembe vételével az eredeti állapotot helyreállítani.

7.4. A Bérlemény visszaadásáról a Felek
képvisel6ík írnak alá
7.5.

A Bérbeadó

jegyzőkönyvet

készítenek, amelyet meghatalmazott

a bérlet tartama alatt szavatol a Bérlemény per~, és igénymentességéért. A

Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a Bérlem~ny vonatkozásában
harmadik személyt nem illet meg előbérleti, szolgalmi, használati, rendelkezési vagy birtokjog,
vagy bármilyen más jog, amely a BérléS jogainak gyakorlását vagy a Bérlemény zavartalan
használatát akadályozza, vagy korlátozza. A Bérbeadó felelősséget vállal a Bérlőnek a
Bérleményben a jelen Szerződés szerint elhelyezett technikai eszközei és az ezek áramellátását
biztosító vezetékek biztonságáért

8.

Az Állomás energiaellátása

8.1.
A Bérlő az Állomás villamosenergia-elJátása érdekében törekszik arra, hogy a területileg
illetékes hálózati engedélyessel vagy a jogosult energiakereskedővel kössön szerződést és főmérőt
építsen ki. A Bérlő az elektromos energia költségeket közvetlenül az energiakereskedőnek vagy
az áramszolgáltatónak fizeti meg.
8.2.
A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bérlő, a tárgyi ingatlanon, vagy
az ingatlan közelében elérhető, méretlen fogyasztói villamos hálózatról, saját költségén főmérős
csatlakozási pontot és mérőhelyet alakítson ki. A Bérbeadó vállalja, hogy együttműködik a Bérlővel
az Állomás működéséhez szükséges, az ingatlant érintő, azon áthaladó mért elektromos
kábelnyomvonal kijelölésében. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy az Állomás viJlamos
teljesítmény igénye várhatóan maximum 3 x lOA.
8.3.
Abban az esetben, ha a Bérlő műszaki, bJztonságtechnikaí vagy gazdasági okokból nem tudja
kiépíteni a - 8.1 pontban leírtak szerint - a Bérbeadótól független energiaellátó rendszert, úgy a
Bérbeadó biztosítja a Bérlő számára a szükséges villamos energiát és a saját villamosenergiahálózatához történő csatlakozásának lehetőségét. Ebben az esetben a Bérlő az elfogyasztott
villamos energia ellenértékét a Bérbeadónak megtéríti, a Bérló által telepítésre került almérővel
mért fogyasztás alapján. Az almérés műszaki és gazdasági feltételeit a Felek energiavételezési
megállapodásban rögzítik. A Bérbeadó ez esetben köteles az Állomás számára kiépített és a
folyamatos működéshez szükséges árameUátás fenntartására az Állomás fennállásáig.
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9.

Vismaior

9.1.
Egyik Fél sem köteles helytállni a Szerződés szerinti nyilatkozatai, szavatosságválJalásai,
feltételei vagy kötelezettségei bármilyen, vis maiorilak minősülő eseményből fakadó késedelméért
vagy nem teljesítéséért. Vis maíornak minősül különösen az elháríthatatlan erőhatalom, a műhold,
földi távközlés hálózat, vagy más szétosztási mód, legyőzhetetlen erőhatalombóJ, elemi csapásból
származó, vagy egyéb hasonló okból származó, a Feleknek fel nem róható meghibásodása. A vis
maior okán késedelmesen teljesftő vagy nem teljesítő Fél minden indokolt erőfeszítést köteles
megtenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb folytathassa nyilatkozatai, szavatosságai,
vállalásai vagy kötelezettségei teljesítését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a teljesítés 30
(harminc) napon belül nem folytatható, a Bérlő jogosult 30 (harminc) napos felmondási határidővel
felmondani a Szerződést

10.

A szerz6dés megsz6nése

10.1.

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben:
a határozott időtartam lejár;
a határozott (elsődleges), illetve a kiterjesztett időtartam lejártát megelőzően a
3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Felek megszüntetik;
a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
a jelen Szerződésben meghatározott esetekben; vagy
a Bérlemény megsemmisül.

11.

Szerződés

Értesítések

A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést írásban kell
közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes átadással, vagy a
Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai küldeményben kötelesek közölni. A Felek a
Szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul írásban
kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a
mulasztó Felet terheli. A kapcsolattartásra kijelölt személyek:

A Bérbeadó részéről
Cégnév/Intézmény:

~~»'i.

~

Kontakt személy:

Cím:
Telefon:
E-mail:

A Bérlő részér61

Számlázással kapcsolatos ügyekben:
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Cégnév:
Divízió:

Cím:
Telefon:
E-mail:

DIGl Távközlési és Szolgáltató Kft
Mobil telekommunikációs osztály
1134 Budapest, Váci út 35.
munkaidőben +36 70/466-6292
allomasszamlazas@digi.co.hu

Szerződéses ügyekben:

Cégnév:
Divízió:

DlGI TávközMsi és Szolgáltató Kft
Mobil telekommunikációs osztály

Név:

Németh Zsófia
1134 Budapest, Váci út 35.
+36 70/320-6453
zsofia.nemeth@digi.co.hu

Cím:
Telefon:

E-mail:

Ozemeltetési ügyekben:
Cégnév:
Divízió:
Cfm:
Telefon:

E-mail:

12.

DIG! Távközlési és Szolgáltató Kft

Mobil telekommunikációs osztály
1134 Budapest, Váci út 35.
+36 70 984 6845
mobilkarbantartas@digi.co.hu

Egyéb rendelkezések

12.1. A Felek megáUapodnak, hogy minden információ, amelyet a Felek akár szóban vagy írásbari,
direkt vagy indirekt módon a másik Fél tudomására hoznak, bizalmasan, üzleti titokként kezelendő.
A Felek. nem jogosultak bizalmas infonnácíó átadására harmadik személy részére, és nem
használhatják azt fel a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés
tekintetében titkosnak és bizalmasnak minősül minden olyan információ, tekintet nélkül arra, hogy
az mikor keletkezett és mikor jutott a Felek birtokába, valamint arra. hogy az adathordozón
rögzítésre került-e vagy sem, amely a másik Fél működésére, eljárásaira, terveire, szándékaira,
koncepcióira, know-how-jára, kereskedelmi titkaira, piaci lehetőségeire, üzleti kapcsolataira vagy
egyéb üzleti ügyeire vonatkozik.
12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit keJI alkalmazni.
12.3. A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kfvánják rendezni. Amennyiben ez
sikertelen lenne, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és ilJetékességgel
rendelkező bíróság jár el.
12.4. A Bérlő nem felel a Bérleményen elhelyezett berendezései és felszerelései által okozott
olyan károkért, amelyek a Bérlő érdekkörén kívül eső okból következtek be, A Felek
megállapodnak, hogy a Ptk. 6:337. § -ban meghatározott zálogjog alkalmazását kizárják.
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12.5. A jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű
aláírásával módosítható.
12.6. A Bérbeadó nyilatkozik. hogy az általa megadott és a jelen Szerződésben meghatározott
számlaszám hiteles, továbbá vállalja, hogy annak változásáról a Bérlő részére minden esetben
cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatba foglalt értesítést küld. Amennyiben a Bérlő a Szerz6désben
megjelölt, vagy azt követően vele ismertetett számlaszámra teljesít kifizetést, a teljesítéssel
kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott
nyilatkozatáért teljes körű és feltétlen felelősséget vállal, ~egvédi és mentesíti a Bérlőt minden, a
nyilatkozattal kapcsolatban felmerült felelősség alól, és megtéríti a Bérlő felmerült teljes kárát
Mindkét Fél kifejezetten lemond a törvény. által lehetővé tett körben arról, hogy a másik Fél
vezető tisztségviselőjével szemben a jelen Szeriódéssel összefüggésben bánnilyen kártérítési vagy
egyéb igényt érvényesítsen. A másik Fél vezet~ tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra
közvetlenül hivatkozhatnak.

12. 7.

12.8 A jelen Szerződés a Felek teljes megallapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez
minden korábbi, a jelen Szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatot,
ígéretet, megállapodást, intézkedést
tárgyalást. A jelen Szerződéssel kapcsolatos üzletági
szokások csak annyiban válnak a jelen Szerződés részévé, amennyiben azokról a jelen Szerződés
kifejezetten rendelkezik, vagy az a Bérlő jelen Szerződéssel elérni kívánt céljai érdekében
szükséges.

vagy

A jelen Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
3 példányban aláírták

(filimma.'.ri.l)

Budapest, 2018.

Bérbeadó

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Bér16
Florin Ungureanu ügyvezető
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1. sz. Melléklet
Ingatlan tulajdoni lap

11

2. sz. Melléklet
Térképmásolat
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Az Ingatlan adatai:
1 •ngatían áine: .._
Hdyrajtl súm1

Tulaf donos adatai:

Tulajdonos a fenti ingatlanon elhelyezendő (~ kódszámű DIGI mobiltelefon
bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, feJhatahnazások
megszerzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonosi hozzájárulását - a
bérleti időszakra vonatkozóan - megadja.

-~'-~cl- P.,
· 'ái6íiáli~·fÖlfl~iiiié.t
.setén)
.. „ .„,„ . '···· .. .... „ .· - . . ~„
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~-~r.1fo~~~!Íi~gp1J$1lm.~~~Jtit!&~:.!i~ID' .~tn:~it~íti.1~ri ~-~.iiW~ii.~~Jl.~!m®.9m!.s.: it~J
~i·(~g~áJt te~~1~!~t·~-z e~~tl~g~~ mffi,~l~Sjig' fli:6rö~t.ft(sajátk,ö~~ég~te.. kii<>nia.

. \

'
~·r.=„
·~·,
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'...t .4-_·1o__.\ m
;"
. ·.
•.;-. . ·~:-.·_uc:u..~

Tulajdonos
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amely -létrejött egyrészről
·Lovasberény Község .Önko~~nyiata ·
(székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos utca 62.
adószám: 15362924-2-07,
bankszámlasz.ám: 11736006-1536006), nevében eljár Schleder László polgármester mint
Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) ·

másrészről

a Magyar Teleko·m . Nyat (székhely: 1013 Budapest, . Krisztina krt. 55., telephely:l 11.7
Budapest, Kaposvár .u. 5-7., cég}~gyzékszárri.: Cg. Ól-10-041928, adószám: 107733.8!'~2-44,
számlasz.ám: Kereskedelmi és Hitelbarik 10201006~21512087-00000000J, ·rtiint Bérlő
(továbbiakban: Bérlő)
körott a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. 1. Bérbeadó kijelenti, hogy tulajdonát képezi és kezelésében van 030/22 hisz. alatt felvett,
természetben a Lovasberény külterület ingatlanon található víztorony, melyet jelen
szerződés elválaszthatatlan ·rés~t képező térképmás9lat jelöl. BérQeadó az e pontban
meghatározott ingatlanon fennálló tUlajdonjogát az illetékes ingatlail-nyilvántartáS által
kiállított, 30 napnál nem régepbi hitele.s tUlajdoni lap másolattal igazolja, amely égyben a
jelen szerződés 1. s;z. mellékletét képezi. Bérbeadó kijelenti, hogy a tárgyi ingatlan
legalább olyan mértékig per- és tehermentes, hogy áz nem gátolja a l3étbeadást.
1.2. Bérbeadó jelen b~leti szerződéssel bérbe adja, Bérlő };>érbe veszi az 1.1. pontban
meghatározott ingatlanon található víztorony és az ~atta lévő terület közösen kijelölt 20
m2 alapterületű részét (továbbiakban: Bérlemény).
l.3. Bérlő jogosult az l.2. pontban meghatározott terü1eten a bérlet időtartama alatt az alábbi
építmények„ berendezések (továbbiakban: b.ázisáHomás) létesítésére, elhelyezésére:
• 10 rn.2 ~apterületü rádiótechnikai berendezés.
• 6 db rádÍóarttenna a víztornyo~ ·
• 4 db mi~ó antenna a víZtomyon;
• műszakiiag szükséges ine~yiségii és méretű antennatartó oszlop,
• berend~zéseket összekötő · kábélezés, rádiós, villamos és adatátviteli (optikai)· kábel
elhelyezése..
. .. . .
Bérlö a b~ét' idötamuna· alatt - ~ség sz~rint ""'" ·jogosult ..a fent meghatározott
építmények ~s'·perendezések kárb.aÍitaf!.ására és cs~réjére:.
.
.
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2. BÉRLETI DÍJ

2.1.

FeJek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó. a számláját - jelen szerződés alAfrásának
napját követő 15 napon belül - földterület és lakóingatlan esetében tárgyi ádómentes
tevékenységről, egyébként a bérbea4ás tárgyán_
ak megfelelő besor.olás szerinti
adóm~rtékkel, a kölcsönösen kiaj.kudott 930.000.-Ft/év, azaz kilencszáz hannincezer
forint/év bérleti díjról nyújtja be. Felek a .számla teljesítési ' időpontjának a piindenkor
hatályos Áfa tv. szerinti adófii:etési kötelezettség keletkezésének napját tekintik, ami jelen
érvényesség sz.erint megegyezik a fizetés esedékességének napjAval. Bérlő a bérleti díjat a
jelen szerződés 2.3. pontjában meghatározott esedékességgel és módon köteles megfizetni
Bérbeadó részére.
· ··
Felek megállapodnak ~bban, hogy a bérleti díj érvényességének kezdete 2010. 01.01.
napja.

2.2. Bérbeadó kötelezi magát arra, hogy a bérleti díjat a jelen szerZődés aláírását követő év
december 31-ig nem emeli. Bérbeadó jogosUJt minden év januái' l-én - első. alkalommal a
jelen szerződés aláírását követő második év janUái l-én - a KSH által a tárgyévet
megelőző évre vonatkózóan megállapított fogyasztói árindex mértéke alapján a bérleti
díjat automatikusan megemelni.
2.3. Bérlő a jelen szerződés aláírásának napjától időarányosan esedékes bérleti díjat a jelen
szerződés

mindkét fél által történő al,írisát követően, a továbbiakban félévente az
alábbiak szerint fizeti meg:
• az I. félévi bérleti díjat: március 31-ig
• a ll. félévi bérleti díjat: szeptember 30-ig
A díjfizetés a Bérbeadó áltaJ kibocsátott számla alapján, a számla kézhezvételét követő 30
napon belül átutalással történik a l l 736006-l 536006számú bankszámlaszámra.
Bérbeadó a számlát az alábbi névre és címre köteles kiállítani:
Magyar Telekom Nyrt.

1013 Budap~st, Krisztina krt. 55.
Bérbeadó a számlát az alábbi cínue ~öteles megküldeni:
EurAccount Kft. Partnerkapcsolati Központ
(1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.)
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 380.
Bérbeadó a számlán köteles feltüntetni a helyszín nevét, kódját és a bérleti időszakot,
amelyre az esedékes bérleti díjat követeli.
Fe1ek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás telj_~sítésén~k időpontja megegyezik a
számla esedékességének dátumával.

3. SZERZŐDÉS HATÁLYA

idötartamia;.?

3.1. Felek megállapodnak abban, hÓgy jelen bérJeti jogviszonyt a bérleti szerződés aláírásának
napjától kezdödöen 2020. december 31. napjÍiig határozÓtt
2
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szerződés
lejárta előtt
meghosszabbításáról.

felek

kölcsönösen

megállapodhatnak

a

szerződés

4. BÉRBEADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy · a bérlet tárgyát képező Bérleményt Bérlő a saját
költségére a rádiótelefon rendszer céljainak megfelelően kialakítsa. azt bekerítse,
használja és más szolgáltatók felé hasznosítsa.
4.2. Amennyiben az 1.3. pontban megjelölt berendezések, eszközök (bázisállomás) létesítése a
hatályos jogszabályok alapján építési engedély köteles tevékenységnek minősül, Bérbeadó
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő a berendezések, eszközök (bázisállomás)
létesít~séhez az építési engedélyezési, valamint ~ bázisállomás megépítését követően a
használatbavételi engedélyezési eljárást saját nevében kezdeményezze.
4.3. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja Bérlö számára a rádióállomás
rendelWtésszerű használatához szükséges feltételeket, valamint a bázisállomás területére
történő bejutást az év és a nap minden időszakában. Ezen kötelezettségének
megszegéséből eredő kárért Bérbeadó teljes korű anyagi felelősséggel tartozik.
4.4. A Bérlő az állomás energia ellátását a területileg illetékes Áramszolgáltató hálózatáról
tervezi biztosítani. Ennek műszaki, gazdasági feltételeit az Áramszolgáltatóval egyezteti,
rendezi, illetve köti meg a csatlakozási -, és hálózathasmálati szerződéseket. Bérlő
kötelezettséget vállal. arra. hogy az Áramszolgáltató által meghatározott feltételek alapján
az energiaátadási ponttól az energiaellátó rendszert megter\rezi, és önálló méröhellyel
kiépíti. A Bérbeadó lehetővé teszi a Bérlő számára a csatlakozó vezetékhálózat kiépítését
Bérlő az Áramszolgáltató által felszerelt főmérő alapján az elektromos energia költségeket
közvetlenül az Energíakereskedőnek I Áramszolgáltatónak fizeti meg.
szerződés érvényességéhez Bérbeadó részére
jóváhagyás vagy engedély szükséges, annak beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek
Bérbeadót terhelik.

4.5. Felek tudomásul veszik, hogy ha jelen

4.6. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményen felépítendő, Bérlő tulajdonát képező
bázisállomás környezetében nem folytathat olyan tevékenységet, meiy a Bérlő által
nyújtott távközlési szolgáltatást akadályozza. Ilyennek minősül például hirdetö1ábla, egyéb
magas építmény létesítése, vagy olyan távközlési, illetve egyéb műszaki berendezés
üzembe helyezése, amely a bázisállomás működését zavarja.
4.7 . Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott ingatlanon
tervezett - a bázisállomást működésé4 üzemeltetését érintő - tervezett építési,
karbantartási tevékenységekről, felújítási, átalakítási munkálatokról a munkálatok
megkezdése előtt legalább 3 hónappal írásban tájékoztatja a Bérlőt.
4.8. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlemény harmadik szeméJynek történő
·e lidegenítése esetén az adásvételi szerződésben kiköti, hogy Bérlő a bérleti jogviszonyt
annak lejártáig váhozatlan feltételekkel folytathassa.
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4.9. Felek megálJapodnak abban, hogy ha másik, hasonló profilú telekommunikációs társaság
szintén betelepülési szándékát jelzi, akkor a telepítéshez Bérbeadó kikéri a Bérlő előzetes
jóváhagyását.

5. BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETISÉGEI
5.1. Bérlő a részére biztosított helyszínen az antennatartó szerkezetet a hatósági és műszaki
előírások betartatásával létesíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy a létesítés soráQ megóv
minden olyan dolgot - alkatrészt, illetve tartozékot -, amely a Bérleményhez kapcsolódik.

5 .2.

5.3.

Bérlő

kötelezettséget vállal arra, hogy a rádiótelefon bázisállomás üzemeltetésénél a
vonatkozó és hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai eiöírásokat betartja, s
azok betartásáról gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesí~ény
felépítéséhez a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi.
Bérlő

kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon működő rádió, televízió, számítógép,
a .Nemzeti Hírközlési Hatóság (korábban: Hírközlési Főfelügyelet)
rádióengedélyével rendelkező egyéb híradástechnikai berendezések működését nem
zavarják és a bázisállomás környezetében az elektromágneses sugárzás nem haladja meg
a 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM. rendeletben, - illetve a mindenkor hatályos
jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértéket.
V.~an')~t :

5.4.

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt a jelen szerződésben meghatározott
célnak megfelelően rendeltetésszerűen hasmálja és azt jó karban tartja.

5.5. Bérlő birtokba lépésére jelen szerződés aláírásával kerül sor. Bérlő a birtokba lépéstől
kezdődően jogosult a Bérleményen az e szerződésben meghatározott tevékenységet
folytatni.

6. ÉRTESÍTÉSEK
6.1. Bérbeadó vagy

Bérlő

a másik félhez intézett bármely bejelentése, felszólítása, értesítése
akkor tekinthető kellőképpen elfogadhatónak, ha azt a fogadó fél írásban visszaigazolta, a
fogadó félnek ajánlott vagy tértivevényes küldeményként az alábbi címre kikézbesítették a
helyszín nevének megjelölésével:
BÉRBEADÓ:
Név:
Cím:
Telefon:

Fax
E-mail:

Schieder László polgánnester
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
06/22/4 56-024
06/22/456-011
schieder. laszlo@Jovasbereny.datatrans
.hu

BÉRLŐ kapcsolattartója:
Bérleti szerződéssel kapcsolatosan:

Név:
Cím:
2

sváru.5-7.

~

•

•
)

Lovasberény 2
Telefon:

Fax
E-mail:

265-7565
265-8834

Bérleti díj számlázásával kapcsolatos ügyekben:

Név:
Cún:
Telefon:

Fax
E-mail:

Fekete Andrea
11.17 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

265-7867
265-8834
fekete.andreal@telekom.hu

Név:
Cíin:
Telefon:

Fax
telekom.bu

E-mail:

A rádiótelefon bázisállpmás tizemeltetésével kapcsolatos ügyekben:
Név:

Cím:
Telefon:

Fax
E-mail:

KajosBéla
1117 Budaoest, Kaposvár u. 5-7.

265-8490
265-8638
kajos. bela@telekom.hu

7. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
7 .1. Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel kizárólag írásban módosíthatják.

8. SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE
8 .1.

Jelen bérleti jogviszony a

szerződés

3 .1. pontjában meghatározott

időpontban szűnik

meg.
8.2.

Bérbeadó jogosttlt jelen bérleti szerződést az alábbiakban meghatáro.zott rendk:ívűli okok
fennállása esetén az alábbi feltételekkel felmondani:
•
Amennyiben Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem
fizeti meg. és kötelezettségének Bérbeadó írásbeli felszólítását követő hanninc
napon belül sem tesz eJeget, a Bérbeadó további nyolc napon belül írásban
rendkívüli felmondásra jogosult.
• Amennyiben Bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges
kötelezettségét a Bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a

Bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül !Yásban felmo~
2
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Lovasberény 2
8.3.

Bérlő

jogosult jelen bérleti szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok
fennállása esetén azonnali hatállyal felmondani:
• B~rlő az állomás létesítéséhez sztikséges hatósági engedélyeket saját érdekkörén
kívüli okból nem tudja beszerezni, vagy
• a távközlési rendszer üzemeltetésére vonatkozó Állami Koncessziót vagy a rendszer
ftekvencia ki.osztását visszavonják, vagy
• a rendszerben, vagy a kapcsolódó hálózati elemekben történt műszaki változások a
bázisállomás rendeltetésszerű üzemeltetését lehetetlenné teszik, vagy
• Bérbeadónak, alkalmazottainak, megbízottainak vagy Bérbeadó megbízásából eljáró
bánnely személynek a magatartása a bázisállomás rendeltetésszerű Üzemeltetését
leJ:.ietetlenné teszi.
• Bérbeadó a jelen szerződés pontjaiban szabályozott kötelezettségeit oly módon
megszegi, hogy·az a bázisállomás rendeltetésszerű ü.zemeltetését lehetetlenné teszi.
A szerződés font meghatározott módon történő megszűnéséből eredően Bérbeadó
Bérlővel szemben semminemű kártérítési igényt nem érvényesíthet.

8.4.

Amennyiben jelen bérleti szerzödés a munkaterUlet Bérbeadó által történő átadását/ az
építési engedély jogerőre emelkedésének nap}át megelőzően bármely okból megszűnik,
Bér~adó Bérlő felé anyagi követeléssel nem élhet.
Amennyiben jelen szerződés a munkaterület Bérbeadó által történő átadását követően
bármely okból megszűnik, Bérlö köteles a megszűnés időpontjáig esedékes arányos
bérleti díjat a 2.3. pontban foglaltaknak megfelelően megfizetni, illetve jogosult a már
kifizetett· bérleti díj arányos részét a szerződés megszűnésének időpontját figyelembe
véve visszakövetelni. Bérbeadó köteles a bérleti díj arányos részről helyesbítö számlát
kiállítani, mely alapján Bérbeadó köteles a kil1önbözetet a bizonylat kiállítását követő 30
napon belül visszafizetni. A számla teljesítési időpontja a bizonylat kibocsátásának kelte.

8.5

A bérleti jogviszony megszűnése esetén Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a
bérleményt 60 napon belÜl a Bérbeadó részére eredeti állapotában visszaadja.

8~6.

Felek megállapodnak·abban, hogy jelen bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen
szerződés 1.1. pontjában meghatározott ingatlan vonatkozásában - a két féJ, valamint
esetleges jog~lődjeik között létrejött - bérleti szerződés, megállapodás, bérleti szerződés
módosítás hatályát veszti.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a bérletre vonatkozó
jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben foglaltakat tekintik irányadóaknak.
Jelen szerződés egymással megegyező 6 (hat) példányban készült, melyet Felek mint
akaratukkal mindenben egyezőt - elolvasás és értelmezés után - jóváhagyólag aláírják.
Budapest, 2010. január
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FOLYÓSZÁMLA- INFORMACJÓK

Készült: 2018.10.10.
Könyvelési a:ronosftó: 3768
Azonosító: 8437154006 62261623-1-27

Sipos Tamás

Időszak:

6093 Lovasberény, Kisfaludy u 37.

2018.01.01.-2018.10.10.

Helyi iparűzési adó (11736006-1536292~3540000) egyenlegéről (Ft)
Adónem

Jogcún

Adóév

Bevallás

lpaniúsi

dátuma

ad6fizetési

Adókülönbözet

Adóelőleg

kötelezettség
"' Állandó iparűzési adó
Típus
Folyó évi tételek
Múlt évi változás

Éves bevallás

2017

2018.02.14.

4500

Jövő évi változás

2250
-4 700
Elóírás Törlés/Befizetés
4600
0
0
4 700
2250
0

Számlaegyenleg

2150

2019.04.10. napjáig pótlékmentesen fizethető

2 150

Számla befizetőa.z.onosító: 540000003768071
Pótlék (11736006-15362924-03780000) egyenlegéről (Ft)
Típus
Folyó évi tételek
Számlaegyenleg
Értesítés kézhezvételekor fizetendó

Számla

befizet.őaz.onosító:

540000003768105

Elóírás Törlés/Befizetés
11
0
11
11

