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Előterjesztés 
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. február 24-én tartandó ülésére 

 
 
Napirend: Kaposvári Harcosok Klubja, terem igénylése iránti kérelme 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kaposvári Harcosok Klubja nevében eljáró Kajtán Tamás 8695 Buzsák, Lenin utca 36. szám 

alatti lakos, azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy Lengyeltóti városában 

egy termet szíveskedjenek biztosítani a részére.  

A helyiséget küzdősport edzések tartására szeretné igénybe venni, amelyet mind gyermekek, mind 

felnőttek részére tartana. Kérése lenne továbbá, hogy egy olyan helyiségre lenne szüksége, melyet 

rajta kívül más nem vesz igénybe; mivel az edzések speciális felszereléseket igényelnek, melyeket 

tárolni, védeni szeretne.  

Jelenleg Lengyeltóti Város Önkormányzatának a tulajdonában egyetlen olyan kiadható helyiség 

van, amely megfelel a fenti feltételeknek. A Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltató Intézmény ebédlője alatt jelenleg rendelkezésre áll egy használaton kívüli tornaterem, 

melyet azonban a Lengyeltóti VSE keretein belül működő Body Club is szeretne igénybe venni. Az 

említett tornaterem 18,733 m hosszúságú és 5,093 m szélességű helyiség, így az összesen 

alapterülete 95,407 m2. 

Mivel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 36. §-a kimondja, hogy a nem lakás 

céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérleti díjának mértékét önkormányzati rendelet 

nem szabályozhatja, ezáltal a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak meg, annak 

mértékét határozatban állapítják meg. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a fent említett Body Club által jelenleg használt helyiség bérleti díja: 

206 Ft/m2/hó. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az említett tornaterem havi bérleti díját meghatározni 

szíveskedjen.  

 

 



 
 

 Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltató Intézmény ebédlője alatt lévő helyiség – tornaterem – havi bérleti díját 

…………..…………. Ft-ban állapítja meg. Továbbá felhatalmazza az Intézményt, hogy a bérbeadói 

feladatokat lássa el és kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett felekkel a helyiség bérbeadását 

illetően. 

 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Lengyeltóti, 2011. február 18. 

 
               Zsombok Lajos  
                 polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:  Bíró Eszter 
      tanácsos 
 
 
 
 
Az előterjesztés jóváhagyta:   Dr. Szatmári Ibolya 
               jegyző 


