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47/2009. (II. 26.) sz. Képvisel�-testületi határozat 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képvisel�-testülete megtárgyalta a „Keszthely, Kossuth L. u. 
1-3. 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. 1-
3. szám alatt lév�, 157 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonban lév� üzlethelyiség bérleti 
jogának a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet, mint Bérl� által Török Tibor (Keszthely, Bakacs 
u. 2. szám) részére történ� átadásához, vendéglátó létesítmény kialakítása céljára azzal a 
kikötéssel, hogy amennyiben a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet továbbra is fenntartja az 
ATM pénzkiadó automata m�ködtetését, havi 40.000,- Ft + ÁFA bérleti díjat tartozik fizetni 
Keszthely Város Önkormányzatának, mely díj évente 5 %-kal emelkedik.  
 
2./ Képvisel�-testület felkéri a Keszthelyi Városüzemeltet� Kft. igazgatóját a bérleti szerz�dés 
alábbi feltételekkel történ� megkötésére: 
 
a., Bérl� a társasház alapító okirattal és ingatlan nyilvántartással egyez�en 129 m2-es 
helyiségcsoportot vesz bérbe, a jelenlegi bérlemény részét képez� 28 m2-es irodát nem veszi 
bérbe, azt a saját költségén leválasztja, 
 
b., a bérleti szerz�dés határozott, 10 éves id�tartamra köthet�, 
 
c., a helyiségcsoport bérleti díja a 337/2007.(XII.20.) sz. képvisel�-testületi határozat szerint 
(Kiemelt övezet/B. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátóipari tevékenység) 3.077 Ft/m2/hó + 
ÁFA. 
 
d., Bérbeadót terhel� felújítási munkák elvégzésének költsége – el�zetes egyeztetést követ�en – 
a bérleti díjban elszámolható, 
 
e., Képvisel�-testület eltekint a felújítás id�tartama alatt, de legfeljebb 3 hónap id�tartamra - a 
közüzemi díj fizetési kötelezettség mellett - Bérl� bérleti díj fizetési kötelezettségét�l, 
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f., a Képvisel�-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérlemény rendeltetés módosítása miatt el�írt 
parkolóhelyekb�l legfeljebb 3 parkolóhely a Keszthely, Kossuth L. u. 3. sz. alatti ingatlan 
udvarán kerüljön elhelyezésre, melynek szabályos kialakításáról és engedélyezésér�l Bérl� 
köteles gondoskodni. Amennyiben ez nem megoldható, úgy a szükséges parkolóhely megváltási 
díj Bérl�t terheli, ugyancsak a bérl�t terhelik a rendeltetés változáshoz kapcsolódó felel�sség és 
kötelezettségek, 
 
g., Bérl� köteles a szerz�dés megkötésének id�pontjában 3 havi óvadék Bérbeadó részére történ� 
megfizetésére, 
 
h., 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.) számú rendelet el�írásai az irányadók, 
 
i., Képvisel�-testület felhatalmazza a Keszthelyi  Városüzemeltet� Kft-t, hogy a jelen 
határozatban és a hivatkozott Rendeletben nem szabályozott feltételekben a Bérl�vel 
megállapodjon. 
 
j., Bérl� a határozat kézhezvételét�l számított 8 napon belül köteles a helyiségbérleti szerz�dés 
megkötését kezdeményezni. 
 
Határid�: 2009. március 31. 
Felel�s: Ruzsics Ferenc polgármester 
   Dr. Markó Péter jegyz� 
   (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezet�) 
   Végh Szilárd Keszthelyi Városüzemeltet� Egyszemélyes Kft. igazgatója 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteles: 
 
Jámbor Katalin  
testületi referens  
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