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KISZOMBOR 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti 
üzlethelyiséget Gábor Istvánné, mint egyéni vállalkozó 2003-tól bérli és 100 Ft-os boltként 
működteti. Mint az üzlet bérlője kérelmet terjesztett elő Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatához, melyben kéri, hogy a bolt belső terében átalakítást végezhessen.  
 
Az átalakítással az eladótér területe, valamint a raktárhelyiség is megnövekedne 25-25 m2-rel.  
 
Kérelmező az átalakítással megnövekedett területű bérleményt is bérelni kívánja 
továbbiakban, egyúttal kéri, hogy a bérlemény növekedésére tekintettel bérbeadó ne emelje a 
bérleti díjat.  
 
A Nagyszentmiklósi u. 10. sz. alatt lévő üzlethelyiség üzletterét a kérelmező oly módon 
kívánja bővíteni, hogy az üzlettér mögötti területen lévő raktárhelyiség válaszfalát és az ott 
lévő kéménypillért elbontaná, ezáltal nagyobb méretű, egy légterű üzlethelyiség alakulna ki. 
 
A kérelmezővel történt egyeztetést követően statikai szakvéleményt készíttetett az elbontandó 
falszerkezet megszüntetésével kapcsolatosan.  
A mellékelten csatolt statikai szakvélemény szerint az elválasztó válaszfal szerkezet (nem 
teherhordó), valamint a kéménypillér elbontható, és ezáltal egy nagyobb helyiség alakulna ki.  
Mészáros János okleveles építőmérnök, aki a szakvéleményt készítette, azonban feltételezi azt 
a lehetőséget, hogy a födémkiváltás a válaszfalnál nem biztos, hogy szakszerű, így a kémény 
további bontását követően a válaszfal és a kéménypillér csak az esetben bontható, hogyha a 
födémszerkezet nem a kéménypillérre, ill. a válaszfalra van ráterhelve.  
Amennyiben eszerint a változat szerint kell eljárni a bontási munka végzése során, úgy a 
bontási munkát tovább végezni nem lehet, és ismételt szakvélemény beszerzése válik 
szükségessé a további épület állagmegőrzése érdekében. 
 
 



A kérelmező által létrehozni kívánt nagyobb légterű üzlethelyiség megvalósítható az esetben 
is, ha a kéménypillér viseli a födém ezen részének terheit, de ez esetben a lebontott válaszfal 
fölötti részen új teherhordó födém kialakítása szükséges, ami jelen esetben csak a 
kérelmezőnek indokolt, az Önkormányzat számára a kívánt átalakítás indokolatlan költséget 
jelentene.  
 
Amennyiben a kérelmező ragaszkodik az egy légterű üzlet kialakításához, és födém 
átalakítása is szükséges, úgy az esetben a kérelmező vállalja ennek költségét.  
A bérelt terület növelésének nincs akadálya, ezáltal a bérbe adott terület, és a hasznosítás 
növekedne.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti üzlethelyiség belső átalakítása és a bérelt terület bővítése 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gábor Istvánné bérlő 
kérelmére a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan – bérlemény - belső álalakításához, az üzlethelyiség és a raktárhelyiség 25-25 m2-rel 
történő bővítéséhez a Mészáros János okleveles építőmérnök statikai szakvéleményében 
foglaltaknak megfelelően hozzájárul az alábbi feltételekkel: 
 
Az átalakítás költségei teljes mértékben bérlőt terhelik. 
Amennyiben a kéménypillér és a válaszfal bontása során olyan műszaki megoldásra lenne 
szükség, ami maga után vonja a födémszerkezet kiváltását, ebben az esetben a födémkiváltás 
többletköltségeit és a szakvélemény elkészítésének költségeit is bérlő viseli.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint bérbeadó – a bérlő 
kérelmére az átalakítás után létrejövő nagyobb hasznos területű bérlemény területnagyságának 
növekedésére tekintettel a bérleti díjat nem emeli meg. 
 
A határozatról értesül: 
- Gábor Istvánné bérlő 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 









 


