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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Faluház alsó szintjén kialakításra került egy 
bárki által látogatható konditerem, komoly gépparkkal. Ez a konditerem az épület hátsó 
lépcsőjén keresztül a többi közfunkciótól elkülönítetten is megközelíthető lesz, vagyis a 
nyitvatartása elválhat az épület többi részétől és külön is üzemeltethető.  

Az előzetes számítások szerint az önkormányzati alkalmazottal saját üzemeltetésből adódó 
bérköltséget nem tudja kompenzálni a bérletekből és belépőjegyekből származó bevétel, így 
elsősorban a terem bérbeadását és vállalkozó általi üzemeltetését javasolom. 

A terem 68 négyzetméteres alapterületét figyelembe véve, a teljes épülethez viszonyított 
közüzemi költségek nagyságrendileg évi 450-480e forintot tesznek ki. Úgy gondolom, hogy 
ennek megtérítése az önkormányzat minimális igénye, melyen felül lehet a bérleti díjat 
meghatározni.  
 
A terem bérletére és üzemeltetésére már érkezett egy ajánlat, melyet előterjesztésemhez 
mellékelek. Az ajánlatot megfogalmazó személy rendelkezik tapasztalattal hasonló edzőterem 
üzemeltetésével kapcsolatban. A javaslatban havi 5000.- Ft-os bérlet és 500.- Ft-os napijegy-
árakra figyelemmel, valamint 20 havi bérlet és 30 jegy havi átlagos értékesítésével számolva 
115.000.- Ft havi bevétel állítható szembe havi 40e Ft rendszeres kiadással. A különbözeti 
75e forintos összeg biztosíthatja az üzemeltető bevételét és fedezné az önkormányzatnak 
fizetendő bérleti díjat. 
 
Fentiek alapján két alternatív javaslattal élek, melyről kérem a Tisztelt Képviselők 
véleményét: 
 

Az első lehetőség a már üzemeltetési javaslatot benyújtó személy, Turán Péter részére történő 
határozott idejű bérbeadás a havi 40e Ft üzemeltetési költségen felül minimális, 10-15e havi 
bérleti díj meghatározásával azzal, hogy egy éves időtartam után – a tényleges forgalom 
alapján – ezt a Felek felülvizsgálni kötelesek. Ezzel a megoldással viszonylag hamar tud a 
konditerem nyitni, és a felülvizsgálat kikötése a Felek kockázatát csökkenti. 
 

A másik lehetőség az üzemeltetésre történő pályázat kiírása az önkormányzat által 
meghatározott feltételekkel. Ebben az esetben a pályázat elbírálásáig, hozzávetőleg másfél-két 
hónapig nem tudjuk a konditermet hasznosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselők javaslatát az alábbi határozati javaslatokkal összefüggésben! 
 
Felcsút, 2014. január 27.  
 

 Mészáros Lőrinc 
           polgármester   

Határozati javaslat: 
A., 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 …/2014. (II. 05.) számú határozata 
A Faluház konditermének üzemeltetéséről 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Faluház alagsorában 
található konditermet bérbe adja Turán Péter … szám alatti lakosnak havi … Ft bérleti díj 
mellett egy éves határozott időre azzal, hogy a bérleti szerződést a szerződő felek ezt követően 
– a tényleges forgalomra tekintettel – felülvizsgálják és annak eredményétől függően, közös 
megegyezés esetén szerződnek egymással. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 



 

B., 
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 …/2014. (II. 05.) számú határozata 

A Faluház konditermének üzemeltetéséről 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Faluház alagsorában 
található konditerem bérbeadása tárgyában pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: 

a., A bérleti díj összege havi … Ft  

b., A bérlet időtartama egy év 

c., A pályázat a kiírást követő harminc napon belül nyújtható be 

d., A pályázat megjelenési helye: a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Felcsút Fő u. 
75. szám alatti hirdetőtáblája, és a felcsutihivatal.hu weblap. 

A pályázatot a Képviselő-testület következő soros ülésén bírálja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás megjelentetésére. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Folyamatos 

 


