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Lengyeltóti Város Polgármestere 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 
 
 
 
Szám: 6824-2/2010. 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére 

 
 
Napirend: Dr. Sztankula Kornél szolgálati lakásában végzett karbantartási és felújítási  
                  munkák költségviselése 
 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Sztankula Kornél fogorvos Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti szolgálati lakásban lakik 
2006. október 30-tól. 
Bérlő a beköltözést követően kérte az Önkormányzatot, hogy a bejárati ajtó cseréjét végezzük 
el, mely meg is történt. 
Minden írásos kérelem és önkormányzati hozzájárulás nélkül bérlő 2-3 évvel ezelőtt az 
ingatlanon, saját költségén felújítást és karbantartási munkákat végzett. 
Bérlő 2010. október 1-én írásban jelezte, hogy 2010. december 1-én szeretné felmondani 
bérleti viszonyát és egyben kérte, hogy az általa elvégzett munkák és lecserélt berendezések 
értékét mintegy 1.623.000,-Ft összegben bérbeadó tulajdonos térítse meg. 
 
A lakások és helyiség bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993.évi LXXVIII.törvény szabályozza a bérlőnek megtérítendő költségeket is. Ebben 
és a bérleti szerződésben is rögzítve van, hogy: 
 

- A bérlő jogosult a lakás átalakítására és korszerűsítésére. A munkák elvégzéséhez 
azonban nem elég az előzetes hozzájárulás, hanem a felek közötti szerződés 
megkötése és építési engedély, meghatározott esetekben pedig szakhatósági engedély 
szükségeltetik.  

- A bérlő teljes költségét beszámíthatja a lakbérbe, ha: 
- a lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérbeadó helyett 
gondoskodott, 

      - a bérbeadót terhelő olyan egyéb munkát végeztetett el, amely költségeinek a    
      megtérítését egy összegben nem követelheti. 
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      - a lakás átalakításával, illetőleg korszerűsítésével a lakás alapterületét, vagy komfort     
      fokozatát, illetőleg a lakó szobák számát növelte, ebben az esetben a bérbeadó a    
      lakbért módosíthatja, ha az itt említett munkálatokat a bérlő saját költségén végezte el,    
      és bérbeszámítást nem igényel, a lakásbérleti jogviszony megszűnéséig a lakbér nem   
      módosítható. 
 
- A bérlő – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a lakbér beszámítási jogának 

elismerését a munka befejezésétől számított 1 éven belül írásban követelheti a 
bérbeadótól. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  

 
Mivel a munkák elvégzését követő 1 éven belül bérlő bérbeszámítást nem kért így 
önkormányzatunkat fizetési kötelezettség nem köti. 

 
A kérelemben leírtakat megvizsgálva azonban találhatunk olyan költségeket, amelyek 
kapcsán a Tisztelt Képviselő-testület méltányosságot gyakorolhat. 
 
A kérelmező a fentiekről költségvetést, számlát bemutatni nem tudott. Az elvégzett munkákra 
az alábbi költségeket jelölte meg: 

 
1.) Kisszoba belső szigetelése, festése 110.000,-Ft értékben  
2.) Oldalsó bejárat megnyitása, ajtó elhelyezése 120.000,-Ft értékben 
3.) Pinceajtók cseréje 170.000,-Ft értékben. 
4.) Konvektor javíttatása, ablakok passzítása 20.000,-Ft értékben. 
Összesen: 420.000,-Ft 
 

A többi beruházás esetében bérlő a berendezési tárgyakat leszereltetheti, és új lakásba viheti. 
Ezek a munkák a következők: 
- konyhabútor 70.000,-Ft 
- gáztűzhely    38.000,-Ft 
- hátsó és oldalsó terasz fedése: 680.000,-Ft 

 
A harmadik csoportba sorolnám azokat a munkákat melyek 50-50 %-ban terhelnék a bérlőt és 
a bérbeadót. Ez a villanybojler cseréje 45.000,-Ft értékben. 
 
Semmiképp nem javaslom a következő munkák megtérítését: 

- Kert feltöltése 100 m3 földdel 170.000,-Ft –ért 
- autó behajtó betonozása 160.000,-Ft-ért 
- gyümölcsfák, tuják, bokrok telepítése 40.000,-Ft-ért 

 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti szolgálati lakáson 2006-2008. között Dr. Sztankula 
Kornél bérlő által elvégzett 1.623.000,-Ft felújítási és karbantartási munkákat elismeri, 
és bérlőnek megtéríti. 
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2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti szolgálati lakáson 2006-2008. között Dr. Sztankula 
Kornél bérlő által elvégzett 1.623.000,-Ft felújítási és karbantartási munkákat nem 
ismeri el, és bérlőnek nem téríti meg.  

 
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti szolgálati lakáson 2006-2008. között Dr. Sztankula 
Kornél bérlő által elvégzett 1.623.000,-Ft felújítási és karbantartási munkákat részben 
ismeri el és bérlőnek __________________Ft összeget beruházás címén megtérít. 

 
      Határidő: értelem szerint 
      Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Lengyeltóti, 2010. október 22. 
 
 
 
                                                                                                Zsombok Lajos 
                                                                                                polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
         jegyző  


