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ELŐTERJESZTÉS 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. július 28-i ülésére 

 
N a p i r e n d: Lengyeltóti, Csokonai u. 6. szám alatti 155 hrsz-ú ingatlanon lévő 

üzlethelyiség bérleti díj mérséklési ügye. 
 
E l ő a d ó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
 
 
A Tisztelt Képviselő-testület !  
 
Tóth Julianna (Nagy Zoltán egyéni vállalkozó) Lengyeltóti, Csokonai u. 6. szám alatti 
üzlethelyiség bérlője azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a havi bérleti díjat 
20.000,- Ft/ hó összegről 15.000,- Ft/hó összegre mérsékeljék. 
 
Kérését azzal indokolta, hogy a helyiség É-i és K-i fala vizes, salétromos, ezért folyamatos 
karbantartást igényel. A beköltözéskor már jelentkeztek a fenti problémák, melyeket saját 
költségen elvégez. 
 
Ezen felül a mai napig nem kapta meg az üzlethelyiség elektromos mérőórájának a 
szerződését. A szerződésre azért van szüksége, mert az üzlethelyiségben szolárium gépet 
kíván elhelyezni, ehhez viszont teljesítmény növelés szükséges. 
 
A üzlethelyiségről készült érintésvédelmi jegyzőkönyvet nem kapta meg. 
 
A fenti helyiség elektromos mérőjére az E.ON-nak 2011. március 29-én elküldtük a 
szerződéskötéshez szükséges iratokat, melyre 2011. május 25-én érkezett válasz szerint az 
E.ON elkészíti a szerződést., mely hosszabb időt vesz igénybe. 2011. július 21-én Péri 
Alexandrával telefonbeszélgetést folytattunk, melyben közölte, hogy megsürgetik a 
szerződéskötés lehetőségét. Jelenleg a szerződés még nincs kész. 
 
A helyiség bérbeadásakor érintésvédelmi jegyzőkönyv nem készült. Az Önkormányzat nem 
rendelkezik ilyen szakemberrel. Telefonon megkerestük - az E.ON rendszergazda javaslata 
alapján – Ligeti Gábor balatonlellei vállalkozót, hogy az érintésvédelmi méréseket és a 
jegyzőkönyv elkészítését milyen összegért hajlandó elvégezni. A vállalkozó közölte, hogy a 
tájékoztatás alapján, kb. bruttó 10.000,- Ft-ba kerül a fenti munka. 
 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.  
 
 

Határozati javaslat 
 
 

1.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 6.. szám alatti, 155  hrsz-
ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérleti díját a fentiekre való tekintettel 2011. augusztus 1-
től 15.000,- Ft/hó + rezsi összegben állapítja meg. Megbízza Ligeti Gábor vállalkozót a 
helyiség érintésvédelmi jegyzőkönyvének elkészítésével, max. 10.000,- Ft-ért. 

 
 
 
 
 
 
 



 2 
 
 
2.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 6. szám alatti, 155 hrsz.-

ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérleti díját nem mérsékeli. Megbizza Ligeti Gábor 
vállalkozót a helyiség érintésvédelmi jegyzőkönyvének elkészítésével, max. 10.000,- Ft-
ért. 

 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
Lengyeltóti, 2011. július 28.  

Zsombok Lajos 
          polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette.    Jóváhagyta: 
 
 
      Korenika László                     Dr. Szatmári Ibolya 
      vezető-főtanácsos        jegyző 


