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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat fenntartásában működő Kincsem Óvoda konyhájának és a hozzá 

tartozó ebédlő bérleti díjának a felülvizsgálata 2014. évben ismét szükségessé vált. 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat a Kincsem Óvoda konyhájának és a hozzátartozó ebédlőjének a 

bérleti díját a 106/2013.(V.29.) számú képviselő-testületi határozatával az alábbiak szerint határozta 

meg: 

A Kincsem Óvoda konyhájának és a hozzátartozó ebédlőjének a bérleti díja bruttó 35.000.- Ft 

összegben határozta meg, melyet a fűtési szezonban bruttó 7.000.- Ft összeggel megemelhetett. Az 

ebédlő óra díját pedig 3.100.- Ft összegben határozta meg. 

A Katasztrófavédelmi Hivatal az ebédlő befogadóképességét maximum 133 főben állapította meg. 

2014. évtől több energiát, vizet és gázt használ a konyha a megnövekedett napi étkezők száma miatt, 

mely napjainkban 760-800 adagszámú ebéd elkészítését foglalja magába. Az előző évi teljesítés adatai 

alapján a költségfelhasználás 93 %-os volt. Fenti adatok ismeretében a mellékletként csatolt 

költségkalkulációk alapján az alábbiakat javaslom elfogadni: 

Kincsem Óvoda konyhájának és ebédlőjének a bérleti díja: 

Konyha bérleti díja (bruttó):       30.000.- Ft 

Ebédlő bérleti díja: (bruttó):       30.000.- Ft 

Konyha bérleti díja (fűtési szezonban + 7.300.- Ft)                  +  7.300.- Ft 

Konyhai eszközök használata (asztalterítő, tányérok, poharak):   15.000.- Ft 

Hűtő használatához áram biztosítása        5.000.- Ft 

Az ebédlő óradíja (egyéb alkalomra):        3.500.- Ft  

 

Művelődési Ház bérleti díjai: 

Színházterem bérleti díja:       60.000.- Ft 

Színházterem bérleti díja (fűtési szezonban)     70.000.- Ft 

Konyhai eszközök használata (asztalterítő, tányérok, poharak):   10.000.- Ft 

Hűtő vagy hűtő kocsi használata:      10.000.- Ft 

Konyha használata melegítésre, mosogatásra:     10.000.- Ft 

Kisterem lakodalmakra:        15.000.- Ft 



Kisterem konyhai eszközök használatával:     30.000.- Ft 

A fenti összegek akkor érvényesek, ha a Kincsem Óvoda konyháján készítik az ételeket. 

Amennyiben máshonnan szállítják, akkor a tálaló helyiség bérleti díja:       20.000.- Ft 

    

 

Határozati Javaslat: 

 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsem Óvoda konyhájának és a 

hozzátartozó ebédlőjének bérleti díjára vonatkozóan az alábbiakat határozza meg: 

 Kincsem Óvoda konyhájának és ebédlőjének a bérleti díja: 

 Konyha bérleti díja (bruttó):              30.000.- Ft 

 Ebédlő bérleti díja: (bruttó):              30.000.- Ft 

 Konyha bérleti díja (fűtési szezonban + 7.300.- Ft)                     + 7.300.- Ft 

 Konyhai eszközök használata (asztalterítő, tányérok, poharak):   15.000.- Ft 

 Hűtő használatához áram biztosítása             5.000.- Ft 

 Az ebédlő óradíja (egyéb alkalomra):                        3.500.-Ft  

2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház bérleti díjára 

vonatkozóan az alábbiakat határozza meg: 

 

 Művelődési Ház bérleti díjai: 

 Színházterem bérleti díja:      60.000.- Ft 

 Színházterem bérleti díja (fűtési szezonban)    70.000.- Ft 

 Konyhai eszközök használata (asztalterítő, tányérok, poharak): 10.000.- Ft 

 Hűtő vagy hűtő kocsi használata:     10.000.- Ft 

 Konyha használata melegítésre, mosogatásra:    10.000.- Ft 

 Kisterem lakodalmakra:      15.000.- Ft 

 Kisterem konyhai eszközök használatával:    30.000.- Ft 

A fenti összegek akkor érvényesek, ha a Kincsem Óvoda konyháján készítik az ételeket. 

 Amennyiben máshonnan szállítják, akkor a tálaló helyiség bérleti díja:      20.000.- Ft 

 

3. Amennyiben a rendezvény lebonyolítása a Kincsem Óvoda konyhájának a használatával és a 

Művelődési Ház helyiségeinek igénybevételével is történik, akkor a bérleti díjról a két 

intézmény külön-külön állít ki számlát. 

 

Lengyeltót, 2014. május 23. 

 

                                                                                          Zsombok Lajos 

                                                                                            polgármester 
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