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Előterjesztés
a telekommunikációs toronynak helyt adó
Aszód belterület 681/22. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2017. október 5-én kötött bérleti szerződést a DIGI Távközlési és Szolgáltató
Kft.-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.) az Aszód belterület 681/22. hrsz-ú ingatlan
bérletének tárgyában. Felek a bérleti szerződésben rendelkeztek arról, hogy a bérlet egy távközlési
torony létesítése, illetve üzemeltetése miatt jön létre, és elsődlegesen 2029. június 15. napjáig
szól, mely időtartam ötévenként meghosszabbodhat.
A bérleti szerződés alapján a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. évente 800 ezer Ft összegű
bérleti díjat fizet önkormányzatunknak, mint bérbeadónak.
A mobilhálózati bázisállomások befektetésével foglalkozó Pannon Antenna Kft. (székhely: 1068
Budapest, Benczúr u. 47.) megkereste önkormányzatunkat vételi ajánlatával, a fent jelzett ingatlan
tekintetében. Ennek megfelelően a cég az alábbi két lehetőséget kínálta fel. Azonnali, egyszeri
összeg esetén 3.600.000 Ft vételárat fizetne vagy 2 év alatt 5 egyenlő részletben, összesen
3.800.000 Ft (5 x 760.000 Ft szerződéskötéskor, majd félévente folyósítva) összeget kínálna az
ingatlan tulajdonjogáért.
Állításuk szerint az összegek minden adót tartalmaznak, de az áfát nem. A DIGI Távközlési és
Szolgáltató Kft. bérlő részéről 2020-ra járó díjat teljes egészében megtarthatná az önkormányzat,
ők csak 2021.01.01.-tól lennének jogosultak számlázni a bérlőnek, amit szerződésbe is
foglalnának. Az ajánlaton felül vállalják a földmérői és földhivatali ügyintézést, díjakat és
ügyvédeik előkészítenék a szerződéseket.
A döntéshozatal során figyelembe kell venni a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötött
szerződésünk 4.11 pontját, melynek értelmében önkormányzatunk kötelezettséget vállalt arra,
hogy amennyiben a toronynak helyt adó ingatlant bármilyen formában elidegenítené, akkor a
tulajdonjogot megszerző harmadik személy köteles lenne betartani a megkötött bérleti
szerződésben meghatározottakat. Ennek elmaradásával vagy hiányosságával a Bérlőnek okozott
teljes kárért a Bérbeadó – tehát önkormányzatunk felelne.
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Ugyanakkor a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel fennálló jogviszonyunk szerződésszerű, a
cég eleget tesz vállalt kötelezettségeinek és az évi 800 ezer Ft összegű bérleti díjat is rendszeresen,
határidőre megfizeti – miközben az ingatlan tulajdonjoga végig az önkormányzatot illeti meg,
elidegenítésre nem kerül sor.
A fentiek alapján a Pannon Antenna Kft. ajánlata hosszú távon előnytelen az önkormányzat
számára ezért javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a cég vételi ajánlatát utasítsa vissza.

Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2020. (X. 14.)
határozata a telekommunikációs toronynak helyt adó
Aszód belterület 681/22. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Antenna Kft. (székhely: 1068
Budapest, Benczúr u. 47.) Aszód belterület 681/22 hrsz-ú ingatlanra tett vételi ajánlatát
visszautasítja, az ingatlant nem kívánja értékesíteni a cég számára.

Felelős:
Határidő:

Polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján
azonnal

Aszód, 2020. október 7.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta: Dr. Ballagó Katalin
jegyző

2

3

4

5

