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Előterjesztés 
 
Tárgy: Ifj. Kun Szilárd e.v. és a Fogas Bisztró 2020. Kft. kérelme 
 
 
Ifj. Kun Szilárd egyéni vállalkozó (ev.nyt.szám: 36236689) és a Fogas Bisztró 2020 Kft. (székhely: 
8100 Várpalota, Dobó Katalin u. 2. Cg 19-09-521674, KSH: 28975863-5610-113-19, adószám: 
28975863-2-19, képv: Kun Szilárd ügyvezető) az alábbi közös kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz.  
Ifj. Kun  Szilárd egyéni vállalkozó bérli a Strand sétány 14. szám alatti „Oliva büfé” melegkonyhás 
pavilont, valamint a 16/A szám alatti „cukrászda, egyéb nem melegkonyhás” profilú „Jégbüfé” 
fantázianevű pavilont, és a Strand sétány 16/B szám alatti „Új Fogas Büfé” megnevezésű 
melegkonyhás büfé profilú pavilont. 
Ifj. Kun Szilárd részvételével és ügyvezetésével megalakult a Fogas Bisztró 2020 Kft, amely az ifj. Kun 
Szilárd által egyéni vállalkozóként végzett vendéglátási tevékenységet kívánja átvenni és folytatni a 
fent megjelölt üzletek tekintetében. 
 
Kéri a T. Önkormányzatot, hogy járuljon hozzá bérleti szerződés átruházásához a Fogas 2020. Kft. 
részére. 
 
Alsóörs, 2021. január 12. 
        Hebling Zsolt 
        polgármester 
 

…../2021. (I…..) számú önkormányzati határozat 
 
Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.03) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület 
tagjainak véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul Ifj. Kun Szilárd egyéni 
vállalkozó (ev.nyt.szám: 36236689) és a Fogas Bisztró 2020 Kft. (székhely: 8100 Várpalota, Dobó 
Katalin u. 2. Cg 19-09-521674, KSH: 28975863-5610-113-19, adószám: 28975863-2-19, képv: Kun 
Szilárd ügyvezető) kérelméhez. 
 
A hozzájárulás értelmében a Strand sétány 14. szám alatti „Oliva büfé” melegkonyhás pavilont, 
valamint a 16/A szám alatti „cukrászda, egyéb nem melegkonyhás” profilú „Jégbüfé” fantázianevű 
pavilont, és a Strand sétány 16/B szám alatti „Új Fogas Büfé” megnevezésű melegkonyhás büfé 
profilú pavilont a Fogas Bisztró 2020 Kft. bérli változatlan feltételek mellett. 
 
A bérleti szerződés megkötésére az „Alsóörs község Önkormányzat tulajdonában levő helyiségek 
bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó 11/1997.(X.17.) sz. önkormányzati rendelet” az 
irányadó. 
Amennyiben a Kft. vezetésében, tulajdonosi körében személyi változás áll be a 11/1997. (X.17.) sz. 
önkormányzati rendelet 4. § szerinti bérleti jog megváltás díját bérlőnek meg kell fizetni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 


