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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Bagoly Vendéglı bérleti jogviszonyának 2012. március 31-ig történı meghosszabbítá-
sáról a képviselı-testület a 160/2002. (VII. 26.) határozatában döntött. Ugyanakkor ismeretes, 
hogy a Bagoly Vendéglı bérlıje versenytárgyalás útján elnyerte az ingatlan megvásárlásának 
jogát a testület 353/2007. (X. 31.) határozata alapján. A végleges adásvételi szerzıdés aláírása a 
településrendezési terv módosítása miatt nem történt meg, helyette adásvételi elıszerzıdés került 
aláírásra. Az adásvételi elıszerzıdésben foglalt határidıig (2008. 09. 30.) a végleges szerzıdés 
megkötésének feltételei nem teljesültek, ezért az elıszerzıdés módosításáról döntöttek az aláíró 
felek. Az adásvételi elıszerzıdés módosítását az elıterjesztéshez csatoljuk. 
A módosítás értelmében a vevı 4.500 EFt foglalót fizetett 2008. évben,  az elıszerzıdés aláírása-
kor, a végleges adásvételi szerzıdés megkötésére pedig 2009. március 1-ig vállaltak kötelezettsé-
get.  

A Bagoly vendéglı bérlıjének, (egyben leendı vevıjének) még érvényes bérleti jogvi-
szonyát szükséges rendezni a végleges adásvételi szerzıdés létrejöttének idıpontjáig. 

Javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy döntsön a LISZ Kft. és a Bagoly vendéglıt üze-
meltetı Orbán János között létrejött bérleti szerzıdés megszüntetésérıl, és a felek között létrejött 
adásvételi elıszerzıdés további módosításáról, miszerint a vevıt a birtokba lépés joga az adásvé-
teli elıszerzıdés-módosítás aláírásának napjától megilleti. 

 

Határozati javaslat: 
 

1. Békés Város Képviselı-testülete hozzájárul a LISZ Kft. és a Bagoly vendéglıt 
üzemeltetı Orbán János között 1997. nov. 28-án kelt, és 2002. augusztus 2-án 
módosított bérleti szerzıdés megszüntetéséhez. 

2. Békés Város Képviselı-testülete hozzájárul a Békés Város Önkormányzata és 
Orbán János és Társa Kft. között 2008. február 20-án kelt, 2008. október 17-én 
módosított adásvételi elıszerzıdés módosításához azzal, hogy a vevıt a birtokba 
lépés joga az adásvételi elıszerzıdés-módosítás aláírásának napjától illeti meg. 

3. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a LISZ 
Kft. és a Bagoly vendéglıt üzemeltetı Orbán János között 1997. nov. 28-án kelt, 
és 2002. augusztus 2-án módosított bérleti szerzıdés megszüntetéséhez szüksé-
ges tárgyalást folytassa le, és a szükséges dokumentumokat írja alá. 
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4. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Békés 
Város Önkormányzata és Orbán János és Társa Kft. között 2008. február 20-án 
kelt, 2008. október 17-én módosított adásvételi elıszerzıdés módosításához 
szükséges tárgyalásokat folytassa le, és a szükséges dokumentumokat írja alá. 

 

Határid ı:           értelem szerint 

Felelıs:               Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2008. október 22. 
Izsó Gábor 

polgármester 
……………………………….. 
          Jogi ellenjegyzı 

 

…………………………………. 
        Pénzügyi ellenjegyzı 

 


