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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. május 26-án tartandó ülésére.  

 
 

N a p i r e n d:  dr. Kovácsy Tibor 2 kamerás térfigyelő rendszer kiépítésének  
                          lakbér-beszámítási kérelme.  
                           
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
 
SMART VALUE CONSULTING Kft. 1115. Budapest, Ballagi Mór u. 6. szám (képvise-
li: dr. Kovácsy Tibor Lengyeltóti, Zrínyi u. 12.), mint a fenti cím alatt található szolgá-
lati lakás bérlője azzal a kérelemmel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 
szolgálati lakás ingatlanán 2 kamerás térfigyelő rendszer kiépítéséhez szíveskedjen 
hozzájárulni, valamint a befektetést, -akár a lakbérbe történő beszámítással- szíves-
kedjen támogatni. A rendszer kiépítésének teljes költsége előreláthatóan 150.000.-
Ft.  
 
SMART VALUE CONSULTING Kft.-vel megkötött bérleti szerződés 14. pontja sze-
rint: „A bérlő teljes költségét beszámíthatja a lakbérbe, ha  

- a lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérbeadó 
helyett gondoskodott.  

- A bérbeadót terhel ő olyan egyéb munkát végeztetett el, amely költségei -
nek a megtérítését egy összegben nem követelheti.  

- A lakás átalakításával, illetőleg korszerűsítésével a lakás alapterületét, vagy 
komfort fokozatát, illetőleg a lakó szobák számát növelte, ebben az esetben a 
bérbeadó a lakbért módosíthatja, ha az itt említett munkálatokat a bérlő saját 
költségén végezte el és bérbeszámítást nem igényel, a lakásbérleti jogviszony 
megszűnéséig a lakbér nem módosítható.”   

 
A szerződés 10. pontja alapján:  
„A bérbeadó köteles gondoskodni:  

- az épület karbantartásáról 
- az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról 
- a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá a helyiségek be-

rendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.”   
 
Fentiekből kitűnik, hogy a bérbeadó Önkormányzatnak a térfigyelő kamerarendszer 
felszerelése, kiépítése nem kötelező feladata.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez történő hozzájárulásról szíveskedjen dönteni.   
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Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete SMART VALUE CONSUL- 
TING Kft. 1115. Budapest, Ballagi Mór u. 6. szám (képviseli: dr. Kovácsy Tibor Len-
gyeltóti, Zrínyi u. 12.) kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adja a Lengyeltóti, Zrínyi 
u. 12. szám alatti, 375. hrsz-ú, szolgálati lakással beépített ingatlanon 2 kamerás tér-
figyelő kamerarendszer kiépítéséhez. A Képviselő-testület az érvényben lévő lakás-
bérleti szerződés alapján a térfigyelő kamerarendszer kiépítése költségeinek a lak-
bérbe történő beszámításához nem járul hozzá. A tulajdonosi hozzájárulás a két fél 
között fennálló lakásbérleti jogviszony idejére vonatkozik annak felbontásával auto-
matikusan megszűnik.   
    
 
 
Lengyeltóti, 2011. május 16.                    
 
 
                                                                                                Zsombok Lajos            
                                                                                                  polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:             
 
  
 Borbély Róbert                         
műszaki főelőadó                                 
 
Jóváhagyta:  
 
Dr. Szatmári Ibolya    
jegyző 


