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K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képvisel�-testülete 
2009. március 26-i  

s o r o s  
n  y  í  l  t  

ülésének jegyz�könyvéb�l 
 
 

78/2009. (III. 26.) sz. Képvisel�-testületi határozat 
Keszthely Város Önkormányzata Képvisel�-testülete megtárgyalta a „Keszthely, Kossuth L. u. 
24. szám alatti önkormányzati üzlethelyiség bérleti jogának átadása” cím� el�terjesztést, és az 
önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletér�l szóló 2/2005. 
(I. 31.) rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján a következ� határozatot hozza: 
 
1./ Keszthely Város Önkormányzata Képvisel�-testülete hozzájárul a Keszthely, Kossuth L. u. 

24. szám alatt lév�, 66 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonban lév� üzlethelyiség bérleti 
jogának a Garda Kft. (Keszthely, Kossuth L. u. 77.), mint Bérl� által Bontóné Ferenczi Éva 
(Hévíz, Vajda Ákos u. 24/C. II/6. szám) részére történ� átadásához. 

 

2./ A képvisel�-testület felkéri a Keszthelyi Városüzemeltet� Kft. igazgatóját a bérleti szerz�dés 
alábbi feltételekkel történ� megkötésére: 
a., a bérleti szerz�dés határozott, 10 éves id�tartamra köthet�, bérl�t újabb 5 évre el�bérleti 

jog illeti meg, 
b., a helyiségcsoport 2009. évi bérleti díja változatlanul 213.201,- Ft/hó + ÁFA, azaz 3.230,-

Ft/m2/hó + ÁFA 
c., szerz�déskötés feltétele 3 havi óvadék megfizetése Bérbeadó részére, 
d., az el�z� pontokban nem részletezettek tekintetében Keszthely Város Önkormányzatának 

az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletér�l szóló 
2/2005. (I. 31.) rendelet el�írásai az irányadók, 

e., Bérl� a határozat kézhezvételét�l számított 8 napon belül köteles a helyiségbérleti 
szerz�dés megkötését kezdeményezni. 

 
A képvisel�-testület felhatalmazza továbbá a Keszthelyi Városüzemeltet� Kft-t, hogy a 2./a-e. 
pontokban és a hivatkozott Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Bérl�vel 
megállapodjon. 
 
Határid�: 2009. április 30. 
Felel�s: Ruzsics Ferenc polgármester 
   Dr. Markó Péter jegyz� 
   (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezet�) 
   Végh Szilárd Keszthelyi Városüzemeltet� Egyszemélyes Kft. igazgató 
 

Dr. Markó Péter sk.     Ruzsics Ferenc sk. 
          jegyz�         polgármester   

 
 
 

A kivonat hiteles: 
 
Jámbor Katalin  
testületi referens  
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