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Előterjesztés 
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. április 28-án tartandó ülésére 

 
Napirend: 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó utca 2. szám alatti 377 hrsz-ú ingatlanon lévő  

       Tűzoltószertár helyiségeinek kiutalási ügye 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Lengyeltóti Városi Sportegyesület elnöke – Szekeres Imre – azzal kereste meg Önkormányzatunkat, 

hogy szakosztálya, a Body Club számára a továbbiakban is biztosítsunk ideiglenesen helyet.  
 

Kérését az alábbiakkal indokolta: a Body Club szerencsésen helyet kapott az elmúlt egy év során, 

tevékenységének működtetéséhez a Lengyeltóti Tűzoltószertár, Tűzoltó utca 2. szám alatti épületében. A 

helyiséget edzőteremként vette igénybe, melybe több sportszert-, sporteszközt helyezett el. A helyiség 

bérlésére vonatkozó helyiségbérleti szerződés 2011. március 31. napjával lejárt, így ismét aktuálissá vált 

a bérleti idő meghosszabbítása. A Fodor András Iskola ebédlője alatti helyiség közös használata a 

Kaposvári Harcosok Klubjával sajnos nem jött létre. Az edzéseket nem tudják máshol megtartani és az 

említett sporteszközök elhelyezése sem megoldott számukra. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó utca 2. szám alatti, 377 hrsz-ú ingatlanon 

lévő Tűzoltószertár épületében továbbra is helyet tudnánk biztosítani a klub számára. 

A helyiség bérleti díja változatlanul havi 11 062 Ft lenne – mértéke: 206 Ft/m2 –, ezen felül a közüzemi 

díjak megfizetése a klubot terhelné a használat időtartama alatt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot a fentiek figyelembe vételével 

elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
 

1. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó utca 2. szám alatti, 377 hrsz-ú 

ingatlanon lévő Tűzoltószertár (pihenőszoba, előtér, wc, öltöző, zuhanyzó-előtér) helyiségeit a 

Lengyeltóti Városi Sportegyesület számára – a Body Club ideiglenes működtetése céljából – 2011. 

augusztus 31. napjáig kiutalja. A helyiségért havonta fizetendő bérleti díjat 11 062 Ft-ban állapítja 

meg. Továbbá a bérlő kötelessége a közüzemi díjak megfizetése.  

 

 

 

 



 

 

2. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó utca 2. szám alatti, 377 hrsz-ú 

ingatlanon lévő Tűzoltószertár (pihenőszoba, előtér, wc, öltöző, zuhanyzó-előtér) helyiségeit a 

Lengyeltóti Városi Sportegyesület számára – a Body Club ideiglenes működtetése céljából – nem 

utalja ki.  
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Lengyeltóti, 2011. április 19. 
          Zsombok Lajos 
           polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Bíró Eszter 
      tanácsos 
 
 
 
 
Az előterjesztés jóváhagyta:   Dr. Szatmári Ibolya 
               jegyző 
 
 


