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7 .  N a p i r e n d  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A Leveleki Eszter Üdülő büfé bérleti szerződésének felülvizsgálata 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület korábbi döntése értelmében a Leveleki Eszter Üdülő Büfé helyiségét – bérleti 

szerződés alapján – jelenleg a Pizzaro Bt. bérlő üzemelteti.  

A felek megállapodása alapján a bérleti szerződés 1 évre került megkötésre, a bérleti szerződés évente 

felülvizsgálatra kerül. 

 

Az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet a vagyon használati jogára 

vonatkozóan a következő előírást tartalmazza: 

 

6. § (1) Az üzleti vagyon használati, hasznosítási jogát – határozott időre – át lehet engedni koncessziós 

szerződéssel vagy bérleti szerződéssel, használati díj, vagy bérleti díj ellenében. 
(2) A használati, hasznosítási jog átengedéséről és annak feltételeiről a Képviselő-testület dönt a 

(3) bekezdésben foglalt kivétellel. 
(3) A Polgármester dönt a közterületek 30 napot meg nem haladó használata, az Önkormányzat 

Nagyterme terembérlete, Bánk belterület 300 helyrajzi számon található Faház bérbeadása, 

földhaszon-bérleti szerződések megkötése esetén. A Polgármester a döntéséről a Képviselő-
testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.  

 

A bérleti díj 2009-2010. évben évi 50.000 Ft + áfa volt, 2011-2017. években évi 55.000 Ft + áfa, 2018. 

és 2019. évben 60.000 Ft + áfa, 2020. évben 65.000 Ft + áfa.  

A bérlő a bérleti díjon felül a büfé elektromos áram díját fizeti, az almérő által mért fogyasztás alapján. 

 

 

Bánk, 2020. november 13. 

 

  

 Torma Andrea 

 polgármester 
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……../2020. (XI...) határozati j a v a s l a t  

 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott 

jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő 

egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom: 
 

A Leveleki Eszter Üdülőben lévő Büfé bérbeadásáról szóló bérleti szerződést felülvizsgáltam. Az 

Önkormányzat 2021. évre bérbe adja a Leveleki Eszter Üdülőben (Bánk, Tóparti sétány 1.) lévő büfé 

üzlethelyiséget a Pizzaro Bt. (2653 Bánk, Kazinczy Ferenc utca 59.) bérlő részére az alábbi 

feltételekkel: 

Bérleti díj összege 2021. évre: 100.000 Ft + áfa. 

A Leveleki Eszter Üdülőben lévő büfé bérleti szerződése a 2021. évre meghatározott bérleti díj 

összeggel, egyéb tekintetben a 2020. évi bérleti feltételeknek megfelelően, az előterjesztett bérleti 

szerződés tervezetnek megfelelően kerül megkötésre.  

 

Határidő: 2020. december 31. 

 Felelős:    polgármester 


