
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 
 
 
Ügyiratszám: 6870-2/2011 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. augusztus 30-i ülésére 

 
 
N a p i r e n d: Jozó Tamásné által bérelt, Lengyeltóti, Rákóczi u. 1. szám alatti 

ingatlanon lévő vendéglátó egység bérbeszámítási ügye. 
 
 
E l ő a d ó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
 
A Tisztelt Képviselő-testület !  
 
 
Jozó Tamásné egyéni vállalkozó (Lengyeltóti, Kert u. 28.), azzal kereste meg 
Önkormányzatunkat, hogy az általa bérelt Lengyeltóti, Rákóczi u. 1. szám alatti vendéglátó 
egységben szükségszerűen elvégzendő felújítási költségekhez az Önkormányzat járuljon 
hozzá. 
 
Kérését azzal indokolta, hogy az egységben lévő gázkazán elavult, a cseréje szükséges. Az 
elmúlt két évben kb. 100.000,- Ft- ot költött javításra, de ez sem oldotta meg a problémáját. 
Két szerelő (Papp Csaba B.boglár) és Szentes Ferenc B.lelle) a kazánt már korábban 
cserére javasolta. A kazán cseréjével megoldódna a melegvíz ellátás is, mert az elavult 
bojlert is kiselejtezhetné. A kazáncsere várható költsége bruttó 250.000,- Ft. 
 
A másik kérése a vendéglátó egység előtti előkert felújítása. A felújítás alatt az előkert teljes 
padlóburkolatának elkészítése, festés, az előtető burkolatának cseréje, a fém oszlopok fával 
történő leburkolása és új kerítés készítése szerepelne. Jelen állapotban az anyagiak 
kötöttsége miatt, csak a padlóburkolatot tudja elkészíttetni. A teljes betonozott burkolatra 
járólap kerül, nemcsak a bérelt 30,0 m2-re, hanem a teljes 50,0 m2-re. A burkolat készítés 
várható költsége bruttó 265.900,- Ft. 
 
Mivel a bérlő tisztában van a város anyagi helyzetével, valamint azzal, hogy a felújítás az Ő 
munkáját is megkönnyíti, ezért a korábban történt egyeztetésekre hivatkozva kéri a költségek 
50-50 %-ban történő megosztását úgy, hogy az Önkormányzati rész a bérleti díjból kerülne 
levonásra. 
 
Lengyeltóti Város Képviselő-testülete által ismert, hogy a bérlő az előkertet már három év óta 
használja, melyért az elmúlt időszakban bérleti díjat nem fizetett, melynek összege: 3 év, 
évente 6 hónap, havi bruttó 14.400,- Ft/hó. Így a ki nem fizetett bérleti díj 18 hónap x 
14.400,- Ft/hó = 259.200,- Ft.  Bérleti díjat 2011. augusztus 1. naptól fizet, melynek összege 
7.500,- Ft/hó. 
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 37. § szerint a helyiség karbantartásával, 
felújításával kapcsolatban a bérbeadó és bérlő megállapodása az irányadó. 
Az erről szóló megállapodás-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.  
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Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Rákóczi u. 1. szám alatti 
vendéglátó egység felújítási munkáit az előkert 12 hónapi bérleti díjának 
elengedésével támogatja úgy, hogy az előkert felújításának elkészültét követő 
hónaptól az előkert használati díjának megfizetésétől eltekint. 
Így a támogatási összeg: 12 x 7.500,- Ft = 90.000,- Ft., az elmúlt három év 
vonatkozásában pedig 259.200 Ft, azaz összesen 349.200 Ft. 
A helyiség felújításának részleteit külön megállapodás tartalmazza. 

 
  Határidő: értelem szerint. 
  Felelős: Zsombok Lajos polgármester. 
 
 

2.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Rákóczi u. 1. szám alatti  
      ingatlanon lévő vendéglátó egység felújítását nem támogatja. 

 
  Határidő: azonnal. 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 30. 
 
  

Zsombok Lajos 
          polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette.    Jóváhagyta: 
 
 
      Korenika László                     Dr. Szatmári Ibolya 
      vezető-főtanácsos                    jegyző 
 
 
 
     dr. Bek Melinda 
    aljegyző-helyettes 


