
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. január 18-ai rendkívüli 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

3/2018. (I. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bérleti jog átadási kérelem 

(Kossuth u. 22.)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) 
bekezdése, 2.§ (2) e) pontja figyelembevételével – az önkormányzati tulajdonú bérlemények 
folyamatos hasznosítása érdekében - hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pampetrics 
Borkereskedés Kft. (székhelye: Keszthely, Kossuth L. u. 18. 1. em. 4.), Keszthely, Kossuth u. 22. 
sz. alatti önkormányzati helyiség bérlője a bérleti jogát a Pampetrics-Ital Kft. (székhelye: 
Keszthely, Kossuth L. u. 18. 1. em. 4.) részére átadja.  
 

2. A bérlet időtartama 2018. január 19-től 2023. január 18-ig tart, további 5 év előbérleti jog 
biztosításával, amellyel a bérlő akkor élhet, ha az önkormányzatnak a bérleménnyel 
kapcsolatosan nincs más hasznosítási szándéka, és bérlő a szerződési kötelezettségeit 
maradéktalanul teljesítette 
  

3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. § 
(2) bekezdés, f) pontja alapján fizetendő, 12 havi bérleti díjnak megfelelő egyösszegű 
átruházási díj megfizetésétől a rendelet 2. § e) pontjában megjelölt méltányossági okból 
eltekint. 
 

4. A bérlő személyének valamint a bérleti szerződés időtartamának változásán túlmenően a 
jelenleg érvényben lévő bérleti szerződés feltételei változatlan tartalommal érvényben 
maradnak, azzal, hogy az új bérlő a jelenlegi bérlő bérleti jogviszonyából eredő bárminemű 
esetleges kötelezettségét vállalja. 
 

5. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a VÜZ Nonprofit Kft. igazgatóját 
a bérleti szerződés megkötésére. 
 

6. Amennyiben az új bérleti szerződés bármely oknál fogva nem jön létre, úgy a bérleti 
jogviszonyt a jelenlegi bérlő jogosult a hatályos bérleti szerződése szerint folytatni. 



 

 
 
Határidő: a tájékoztatásra 2018. január 19. 
        bérbeadásra folyamatos 
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester  
               Dr. Horváth Teréz jegyző  
               (Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető) 
 

 
Dr. Horváth Teréz sk.   Ruzsics Ferenc sk. 

     jegyző       polgármester  
 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 
 


