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Címzett: Galambos Lászlóné 

    Intézményvezető 

Tárgy: Étterem használatba vétele, javaslat 

Tisztelt Címzett ! 

 

Szóbeli megbeszélésünk alapján javaslatot teszek az étterem használatba vételének 

feltételéről. 

1. Az éttermet bérbe venni - illetve   kiadni csak városi rendezvényekre, illetve a városban 

működő szervezetek számára lehetséges. 

2.  Magánszemélyek részére (esküvő, születésnap, halotti tor stb. ) az étterem nem    

kiadható. Ennek okai: a bérbevevés jelentős túlórát jelent az élelmezés dolgozói részére, 

amortizálódnak a fogyóeszközök, abroszok, az étterem napi használata miatt a 

rendezvényt követő ünnepnap egy konyhai dolgozónak munkába kell állni, ami túlóra 

költséget jelent. 

3. Óvodai illetve iskola  rendezvény esetés ( Katalin bál, , iskolai bál ) az étterem 

használatba vétele ingyenes. Ebben az esetben a rendezvényhez kapcsolódó munkák 

(mosogatás, takarítás, abrosz  mosás ) feladata  az igénybe vevőt terheli. 

4. Az étterem bérleti díja 10.000.- Ft / óra. 

Ez tartalmazza:   - a takarítást előtte - utána  

- a rendelkezésre álló fogyóeszközök használatát ,mosogatását 

- az abroszok használatát, illetve tisztítását 



- mellékhelyiségek  szappannal, WC papírral, kéztörlővel való 

feltöltését.  

- A másnapra berendelt konyhai dolgozó túlóra költségét 

5. Az élelmezési üzem főzőtere ( konyha)  nem kiadható. Ennek oka,  vagyonvédelem illetve   

HACCP szabályok betartása. A főzőtérben idegen ember felügyelet  ,egészségügyi könyv 

nélkül nem tartózkodhat, ott főzőtevékenységet nem végezhet. A konyha folyamatosa be 

van riasztva , riasztó  kódot, illetve konyhai kulcsot nem adunk idegennek. 

6.  Bérbeadás esetés a térségben lévő hűtőszekrényt, illetve mosogatógépet a bérbevevő 

nem használhatja. 

7.  Az intézményhez tartózó játszótér használata nem megengedett. 

8.  A bérbevevő az bérlet idejére az étteremhez tartózó , és kapu kulcsot kapja meg, 

innentől kezdve teljes anyagi felelőséggel tartozik  az igénybevett ingatlaért és 

eszközökért. 

9. Károkozás esetés teljes kártérítéssel tartozik. 

 

 

10.  Az időpont egyeztetést  az élelmezés vezető végzi,  megfelelés esetés az engedélyt az 

intézményvezető adja ki. 

 Kérem az alábbiak felülvizsgálatát, és elfogadását. 
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Balatonkenese, 2019 november  18 . 

      Radácsné Biber Erzsébet 

       élelmezésvezető 

 

 

 

      

           



 

 

 

 

 

       

       

               

   

    

 

  



 


