
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga

Elotegeszto: JdzsefvarosiGazdalkodasi Kozpont Zrt. ................. sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag 2022. marcius 23- 

ai ulesere

Targy: Javaslat az Uj Teleki Teri Piac D/2 jelu uzlethelyisege alberletbe adasahoz vald 
berbeadoi hozzajarulas megadasara

Eloterjeszto: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.,
Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: dr. Unger Roland piacvezeto
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges.
Mellekletek:

1. szamu melleklet: kerelem piaci arusitohely alberletbe adasahoz (Frena Jozsef Gyorgy 
egyeni vallalkozo)

2. szamu melleklet: berloi nyilatkozat emelt berleti dij megfizeteserol (Frena Jozsef 
Gyorgy egyeni vallalkozo)

3. szamu melleklet: alberldi nyilatkozat nyers elelmiszer iizletkomek, hus-hentesaru, tej, 
tejtermek kiskereskedes termekkomek megfelelo tevekenyseg folytatasarol, keszfizeto 
kezesseg vallalasarol, kdzjegyzoi okirat alairasarol (KissFejes Bt.)

4. szamu melleklet: berld cegkivonata (Frena Jdzsef Gyorgy egyeni vallalkozo)
5. szamu melleklet: albedo cegkivonata (Kiss Zsolt tigyvezeto/KissFejes Bt.)
6. szamu melleklet: alairasminta (KissFejes Bt.)
7. szamu melleklet: berleti szerzodes mpdpsitas tervezet (Frena JozsefGyorgy egyeni val

lalkozo)

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvdrosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
es Frena Jozsef Gyorgy egyeni vallalkozo (szekhely: 1181 Budapest, Dobozi ut 30/B; nyilvan- 
tartasi szam: 3396118; adoszam: 40790932-2-43; a tovabbiakban: Berio) kozott a Budapest 
VIII. keriilet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, termeszetben az Uj Teleki teri Piacon talalhato, 
D/2 jelzesii, 30 nm alapteriiletu, onkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg vonatkozasaban, a Kepviseld-testulet 46/2014. (III.05.) szamu hatarozata alapjan, 
2014. marcius 14. napjan kelt berleti szerzodessel berleti jogviszony jott letre, a berleti szerzd- 
desben foglaltaknak megfelelden, hus-hentesaru kiskereskedes iizletkomek megfelelo teve
kenyseg folytatasara.

A berleti jogviszony hatarozott ideju, 2029. marcius 14. napjaig tart a vonatkozo szerzodes 
alapjan, a berleti dij osszege 39.000,- Ft/ho + AFA. A Bdrlonek nem all fenn tartozasa az On
kormanyzat fele. A berlo a berleti szerzodesben foglaltaknak megfelelden hus-hentesaru kis
kereskedes iizletkomek megfelelo tevekenyseget folytat.

Berio 2022. februar 24-en kelt kerelmeben (1. szamu melleklet) jelezte, hogy az uzlethelyiseget 
alberletbe kivanja adni a KissFejes Kereskedelmi Beteti Tarsasag (Szekhely: 1064 Budapest, 



Podmaniczky u. 57. 2. cm, 14.; Cegjegyzekszam: 01 06 796774; Adoszam: 29257517-2-42; 
kepviseleteben: Kiss Zsolt iigyvezeto) a tovabbiakban: Alberletbe Vevo reszere, es kerte az 
alberletbe adashoz a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasat. Az alberletbe adas az Onkor- 
manyzat es a Berio kozott fennallo berleti jogviszony idotartamahoz igazoddan, 2029. marcius 
14. napjaig tartana. A Berio kulon nyilatkozatban kijelentette (2. szamu melleklet), hogy az 
alberletbe adashoz valo tulajdonosi hozzajarulas eseten masfelszeres berleti dij, 58.500,- Ft/ho 
+ AFA megfizeteset vallalja.

Alberletbe Vevo kulon nyilatkozatban (3. szamu melleklet) kifejtette, hogy a kereskedelmi 
egysegben nyers elelmiszer uzletkomek, hus-hentesaru, tej, tejtermek kiskereskedes (vaj, sajt, 
turd, savanyitott tejtermek, stb.) termekkomek megfeleld tevekenyseget kivan folytatni. To- 
vabba a nyilatkozatban vallalta az uzlethelyiseg szamara torteno alberletbe adasa eseten a he
lyiseg berleti dijara vonatkozd keszfizeto kezesseget, valamint az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo, nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Helyisegrendelet) 17. § (4) bekezdeseben meghata- 
rozott kozjegyzdi okirat alairasat.

A Helyisegrendelet 19. § (1) - (2) bekezdesenek ertelmeben az alberletbe adasrol a hataskorrel 
rendelkezd bizottsag dont.

A Helyisegrendelet 19. § (3) bekezdesenek d) pontja ertelmeben a berbeaddi hozzajarulas fel- 
tetelekent kikotheto, hogy a beridnek vallalnia kell a mar befizetett ovadek feltolteset az ujon- 
nan megallapftott berleti dij osszegenek megfeleld mertekig, vagy ha ovadek befizetesere nem 
keriilt sor a 14. § (7) bekezdes szerint dvadekot megfizetni.

A Helyisegrendelet 22. § (1) bekezdese szerint az alberletbe adashoz valo berbeaddi hozzaja- 
rulasban ki kell kotni, hogy a szerzodes megszunese eseten a befogadott szemely, vagy az al
bedo a helyiseget csereelhelyezes es penzbeli terites igenye nelkiil koteles kiuriteni. A helyiseg 
berleti dijara vonatkozoan keszfizeto kezesseget kell kikotni, es eld kell imi a 17. § (4) bekez
deseben meghatarozott kozjegyzdi okirat alairasat, amennyiben az a berleti jogviszony letre- 
jottenek feltetele.

A Helyisegrendelet 22. § (2) bekezdese ertelmeben a berbeaddi hozzajarulasban ki kell kotni, 
hogy ha a berleti szerzodes cserehelyiseg biztositasi kotelezettseg mellett szunik meg, a csere- 
helyiseg megfeleldsegenel kizardlag a berlo vehetd figyelembe.

A Helyisegrendelet 22. § (4) bekezdese alapjan a helyiseg alberletbe adasahoz akkor lehet hoz- 
zajarulni, ha a berlo az alberletbe adas idejere emelt berleti dijkent megfizeti az alberletbe adott 
helyisegreszre eso emelt berleti dijat, amelynek dsszeget - a berleti dij masfelszerese es ha- 
romszorosa kozott - a hataskorrel rendelkezd bizottsag hatarozza meg.

Tekintettel a Helyisegrendelet 22. § (4) bekezdeseben foglaltakra a D/2 jelu uzlethelyiseg al
berletbe adasa esetere a Berlo szamara a berleti dij masfelszeresenek megfizeteset javasoljuk, 
mely emelt berleti dij osszege a D/2 jelu uzlethelyiseg eseten 58.500,- Ft/hd + AFA.

A fentiekben foglaltak alapjan javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottsag az Uj Teleki teri Piacon 
talalhatd, D/2 jelzesu, 30 m2 alapteruletu, onkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg alberletbe adasahoz jaruljon hozza, az alabbi feltetelek szerint:

A Berlo az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeada
sanak felteteleirol szdlo 35/2013. (VI.20.) Onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Ren
delet) 22. § (4) bekezdeseben foglaltak alapjan masfeszeres berleti dij dsszeget, azaz a D/2 
jelzdsu uzlethelyiseg eseteben 58.500,- Ft/ho + AFA dsszeget koteles megfizetni az Onkor- 
manyzat szamara.

- A Helyisegrendelet 22. § (1) bekezdese alapjan a szerzodes megszunese eseten az albedo 
a helyiseget csereelhelyezes es penzbeli terites igenye nelkiil koteles kiuriteni. Tovabba a 
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helyiseg berleti dijara vonatkozoan az albedo keszfizeto kezesseget vallal, illetve a 17. § 
(4) bekezdesben meghatarozott kozjegyzoi okiratot alairja.

- A Helyisegrendelet 22. § (2) bekezdese ertelmeben, ha a berleti szerzodes cserehelyiseg 
biztositasi kotelezettseg mellett szunik meg, a cserehelyiseg megfelelosegenel kizarolag a 
Berio veheto figyelembe.

II. A beterjesztes indoka

Az uzlethelyiseg berld altali alberletbe adasahoztulajdonosi hozzajarulas szukseges, az eldter- 
jesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a D/2 jelzesu uzlethelyiseg alberletbe adasahoz valo hozzajarulas megadasa a 
Kissfejes Kereskedelmi Beteti Tarsasag reszere.

A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel, az uzlethelyiseg Berio altali alberletbe adasaval az 
Onkormanyzat - a Berld masfelszeres berleti dijfizetesi kotelezettsege miatt - plusz bevetelre 
tesz szert.

IV. Jogszabalyi kdrnyezet

A lakasok es helyisegek berletere, valamint elidegenitesukre vonatkozo egyes szabalyokrdl 
szolo 1993, evi LXXVIII. torveny (a tovabbiakban: Lakastorveny) 42. § (1) bekezdese ertel- 
mdben a berld a helyiseg berleti jogat a berbeado hozzajarulasaval masra atruhazhatja, elcse- 
relheti, vagy a helyiseget alberletbe adhatja.

A Lakastorveny 42. § (2) bekezdese szerint onkormanyzati helyiseg eseten a hozzajarulas fel- 
teteleit onkormanyzati rendeletben kell meghatarozni. A hozzajarulas nem tagadhato meg, ha 
a csereld fel az onkormanyzat rendeleteben meghatarozott felteteleket vallalja.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo, nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak fel- 
teteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Helyisegrendelet) 
2. § (1) bekezdese ertelmeben a Kepviselo-testulet - a rendeletben meghatarozott feladat- es 
hataskdr megosztas szerint - onkoimanyzati berbeadoi dontesre a hataskorrel rendelkezo Bi- 
zottsagot jogositja fel.

A Helyisegrendelet 19. § (1) bekezdese szerint a befogadashoz, az alberletbe adashoz, a helyi
seg cserejehez es a berleti jog atruhazashoz valo berbeadoi hozzajarulas szabalyait a rendelet 
hatalybalepesekor mar fennallo es a rendelet alapjan kotott szerzodesekre egyarant alkalmazni 
kell, ha a hozzajarulas iranti kerelmet e rendelet hatalybalepese utan terjesztik eld a hataskorrel 
rendelkezo bizottsag reszere.

A Helyisegrendelet 19. § (2) bekezdese ertelmeben a berbeadoi hozzajarulasrol vagy annak 
megtagadasarol a hataskorrel rendelkezo Bizottsag dont.

A Helyisegrendelet 19. § (3) bekezdesenek d) pontja ertelmeben a berbeadoi hozzajarulas fel- 
tetelekent kikotheto, hogy a berlonek vallalnia kell a mar befizetett ovadek feltolteset az ujon- 
nan megallapitott berleti dij osszegenek megfelelo mertekig, vagy ha ovadek befizetesere nem 
keriilt sor a 14. § (7) bekezdes szerint dvadekot megfizetni.

A Helyisegrendelet 20. § (1) bekezdese ertelmeben a berbeadoi hozzajarulasrol valo nyilatko- 
zat - a berlo altal harmadik szemellyel kotott megallapodas alapjan - a berlo kerelmere adhatd 
ki. A berbeadoi hozzajarulasrol elozetes nyilatkozat is adhato. A (2) bekezdes alapjan a berbe
adoi nyilatkozat kiadasa elott a berlotol es a berbeadoi hozzajarulassal erintett harmadik sze- 
melytol nyilatkozatot kell kemi, hogy vallaljak-e a berbeado altal - a felhivassal egyidejuleg - 
kozolt feltetelek teljesiteset.
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A Helyisegrendelet 20. § (4) bekezdese ertelmeben, ha a berbeaddi hozzajarulas alapjan a ber- 
leti szerzodest ki kell egesziteni vagy mddositani kell, vagy mas, a bdrleti jogviszonnyal kap- 
csolatos megallapodast kell kotni, a berbeadoi jognyilatkozat akkor lep hatalyba, ha e szerzb- 
des, mddositas vagy megallapodas a felek altal alairasra kerul.

A Helyisegrendelet 22. § (1) bekezdese szerint az alberletbe adashoz vald berbeadoi hozzaja- 
rulasban ki kell kotni, hogy a szerzodes megszunese eseten a befogadott szemely vagy az al- 
berlb a helyiseget csereelhelyezes es penzbeli terites igenye nelkul kbteles kiuriteni. A helyiseg 
berleti dijara vonatkozdan keszfizeto kezesseget kell kikotni, es eld kell imi a 17. § (4) bekez- 
deseben meghatarozott kbzjegyzdi okirat alairasat, amennyiben az a berleti jogviszony letre- 
jbttenek feltetele.

A Helyisegrendelet 22. § (2) bekezdese ertelmeben a berbeaddi hozzajarulasban ki kell kotni, 
hogy ha a berleti szerzodes cserehelyiseg biztositasi kbtelezettseg mellett szunik meg, a csere
helyiseg megfelelbsegenel kizarolag a berlb vehetd figyelembe.

A Helyisegrendelet 22. § (3) bekezdese szerint a hozzajarulas feltetelekent ki kell kotni, hogy 
ha a berleti szerzodes a berld halala miatt szunik meg, az alberld es a befogadott szemely a 
berleti jogviszony folytatasara nem jogosult, kiveve, ha olyan szemely befogadasa tbrtenik, aki 
az Ltv. alapjan a berleti jogviszony folytatasara jogosult.

A Helyisegrendelet 22. § (4) bekezdese alapjan a helyiseg alberletbe adasahoz akkor lehet hoz- 
zajarulni, ha a berld az alberletbe adas idejere emelt berleti dijkent megfizeti az alberletbe adott 
helyisegreszre esb emelt berleti dijat, amelynek bsszeget - a berleti dij masfelszerese es ha- 
romszorosa kdzbtt - a hataskorrel rendelkezb bizottsag hatarozza meg.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, Vagyongaz- 
dalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsaga........ /2022. (III.23.) szamu hatarozata

az Uj Teleki Teri Piac D/2 jelu uzlethelyisege alberletbe adasahoz vald berbeaddi hozza
jarulas megadasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, termeszetben az Uj 
Teleki teri Piacon talalhatd D/2 jelzesu, 30 m2 alapteruletu, bnkormanyzati tulajdonban 
levo, nem lakas celjara szolgalo helyiseg vonatkozasaban Frena Jozsef Gybrgy egyeni 
vallalkozb (szekhely:1181 Budapest, Dobozi ut 30/B; nyilvantartasi szam: 3396118; 
adoszam: 40790932-2-43) kerelmenek helyt adva, az iizlethelyiseg alberletbe adasahoz a 
KissFejes Kereskedelmi Beteti Tarsasag (Szekhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. 
em. 14.; Cegjegyzekszam: 01 06 796774; Adoszam: 29257517-2-42; kepviseleteben: Kiss 
Zsolt ugyvezetb) reszere az Onkormanyzat es a Berlb kdzbtt fennallb berleti jogviszony 
idbtartamahoz igazodoan, 2029. marcius 14. napjaig, az alabbi feltetelek szerint:

a) Berlb masfelszeres berleti dij bsszeget, azaz a D/2 jelzesu iizlethelyiseg eseteben 
58.500,- Ft/hd + AFA bsszeget kbteles megfizetni az Onkormanyzat szamara.

b) A szerzodes megszunese eseten az Alberld a helyiseget csereelhelyezes es penzbeli te
rites igenye nelkul kbteles kiuriteni. Tovabba a helyiseg berleti dijara vonatkozoan az 
Alberld keszfizeto kezesseget vallal, illetve az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirdl szblo 35/2013. (VI. 20.) 



onkormanyzati rendelet 17. § (4) bekezdesben meghatarozott kdzjegyzoi okiratot ala- 
irja.

c) Ha a berleti szerzodes cserehelyiseg biztositasi kotelezettseg meUett szunik meg, a cse- 
rehelyiseg megfeleldsegenel kizarolag a Berio vehetd figyelembe.

2. felkeri a Polgarmestert a Berlovel fermallo berleti szerzodes hatirozat 1. pontja szerinti 
mbdosftasanak alairasara.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. aprilis 09.

Budapest, 2022. marcius 17.

Novaczki Eleonora
vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
Leirta: Dr. Unger Roland Piacvezeto

PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IG^NYEL, IGAZOLAS: A__

JogiKontroll:

Ellenorizte: a

dr. ^cIr^s Szilvia
AlijEGYZO

BETERJESZTESRE ALKALMAS: JOVAHAGYTA'.

DR. ShJTOS CSILLA VERES GABOR
UlEGYZO A TULAJDONOSI, VAGYONGAZDALKODASI ES

KOZTERULET-HASZNOSfTASI BlZOTTSAG ELNOKE





1. szamu melleklet

KERELEM PIACI ARUSITdHELY ALBERLETBE ADAsAHOZ

(Uj TELEK1 TERI PlAC)

Alulirott Frena J6zsef Gyorgy egy6ni vallalkozd kijelentem, hogy az Uj Teleki t6ri Piacon berelt al&bbi 

uzlethelyisSget albdrietbe kiv&iom adni a KissFejes Kereskedeimi Bet6ti T&rsas&g rdszdre, 6s ehhez 

kdrem a Budapest Fovaros VDI. keriilet Jdzsefvarosi OnkonnAnyzat jovdhagyas^t.

Az alberletbe adni kivant eUmsit6hely jele: D/2

Alberletbe add adatai:

Nev/C6gn6v: Frena J6zsef Gyorgy egyeni vallalkozo

Sz6khely: 1181 Budapest, Dobozi lit 3OZB

NyilvintartAsiszAm: 3396118

Adoszim: 40790932-2-43

Alb&rletbe vevo adatai:

N6v/C6gn6v: KissFejes Kereskedeimi Bet6ti TArsasAg 

Szdkhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57.2. em. 14. 

C6gjegyz£ksz£m: 01 06 796774

Adbsz^m: 29257517-2-42

K€pviselet6ben: Kiss Zsolt iigyvezetb

Alulirottak nyilatkozunk, hogy az alb^rletbe adasra/v6telre vonatkoz6 sz£ndlkunkat 2022. 
marcius 31-ig fenntartjuk.

Kelt: Budapest, 2022. februar 24.

egylni v&Halkozd

(alberletbe add)

//£7.” .....................................^6^^2925I?^u-^.

KissFejes oioe?^^12

kepviseleteben: Kiss Zsolt Ogyvezeto 

(alberletbe vevd)

FRENA JdZSEF 
iOSS Bp>( Teleki ter 11. piac bO^ 

Aszu 40790932-2-43 
Nysz 03306118



2. szamu melteklet

NYILATKOZAT

Alulfrott Frena Jdzsef Gyorgy egydni vallalkozd (szdkhely:l 181 Budapest, Dobozi ut 
30/B; nyilvantartasi szam: 3396118; adoszam: 40790932-2-43) kijelentem, hogy az Oj 
Teleki tdri Piacon berelt D/2 jelu uzlethelyiseget albdrletbe kivanom adni a KissFejes 
Kereskedelmi Betdti Tdrsasag (Szdkhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. em. 
14.; Cegjegyzdkszam: 01 06 796774; Addszam; 29257517-2-42; kepviseleteben: Kiss 
Zsolt iigyvezeto) reszere, 6s ehhez kerem az Onkormdnyzat jdvahagyasat. Kijelentem 
tov^bbd, hogy az alberletbe addshoz valo tulajdonosi hozzAjdrulas eseten masfelszeres 
b6rleti dij megfizetes6t vallalom.

Budapest, 2022. febru^r 24.

Frena Jozsef Gyorgy egy6ni vallalkozd

' ' ' ”"^118



3.szamu mellAklet

NY1LATKOZAT

Alulirott Kiss Zsolt Ugyvezetd, a KissFejes Kereskedelmi Beteti TArsasAg (Szekhely: 1064 
Budapest, Podmaniczky u. 57. 2. em. 14.; CAgjegyzekszAm: 01 06 796774; AddszAm: 
29257517-2-42) kepviseleteben kijelentem, hogy az Uj Teleki teri Piac D/2 uzlethelyis6ge 
reszemre tortAnd albArletbe adAsa eseten az iizlethelyisdgben hus-hentesAru iizletkomek, 
valamint tej, tejtermek (vaj, sajt, turo, savanyitott tegtermAk, stb.) kiskereskedes termekkomek 
megfeleld tevAkenyseget kivanok folytatni.

Kijelentem tovabbA, hogy a D/2 jelii uzlethelyisdg reszemre tortAno alberietbe adasa eseten a 
helyiseg berleti dijAra vonatkozd kAszfizetd kezesseget, valamint az Onkonnanyzat 
tulajdonAban Allo nem lakas celjAra szolgAlo helyisegek berbeadasAnak felteteleirol sz616 
35/2013. (VL20.) onkormAnyzati rendelet 17. § (4) bekezdesdben meghatArozott kdzjegyzdi 
okirat alafrAsAt vAllalom.

Budapest, 2022. februar 24.

^SFO£sfit

Kiss Zsolt u
KissFejes Kereskedelmi Beteti TarsasAg
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Frena J6zsef Gyorgy 

1181 Budapest, Dobozi ut 30/B. 

Azonosito: 197029802 

Adoszam: 40790932-2-43

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0197029802 1/3
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C6gkivonat 2022. 02. 24-i hatallyal

1. Altalanos adatok

Azonosftd: 197029802 

Az Opten generah egyedi azonosi'to!

Cegforma: Egy^nivallalkozdk

Alakulds datuma: 1989.12.01

2. A ceg elnevezese

Frena Jdzsef Gyorgy 

Hatifyos: 2015.11.18.-...

5. A ceg szekhelye

1181 Budapest, Dobozi ut 30/B, 

Hatanos: 2014.04.08. ...

6. A ceg telephelye(i)

8380 HEVJ'Z,_EAk6CZI IJjT 15.

Hataiyos: 1995.12.28. -...

1086 BUDAPEST 8.ken TELEKI LASZL6 TER 11.

Hat^fyos: 2019.10.08. •...

8. A tarsasagi szerzodes (alapszabaly, alapfto okirat, letesfto okirat) kelte

1989.12.01.

Hataiyos: 1989.12.01.-...

9. A ceg tevekenysegi kore(i)

6820'08 Saj&tulajdonu, bereft ingatlan berbesdasa, uzcmeitet4se Fdtevekenys^g 

Hataiyos: 2019.10.24. -...

https://www.opten.hu/cegtar/cegklvonat-nyomiatas/0197029802
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13. A cegjegyzesre jogosult(ak) adatai

Frem jozsef Cyorqv 1181 Budapest. Dobozi ut 30/B, 

Hataiyos: 2015.11.18. -...

20. A ceg statisztikai szamjele

40790932-6820-231-01

Hataiyos: ......

21. A ceg adoszama

40790932-2-43

Hatifyos: 1989.12.01. —

97. Penziigyi modul A szolgaitatas elfifizeteshez kotott.

Adatok egyeb forrasbol

Allapot: Mukodo

Adoszim: 40790932
Vtsek niv: FRENA JdZSEF GYORGY
VHIalkozoi tavekenysig kazdete: 1989.12.01
NyUv^ntartisi szam: 3396118
Szakhaly: 1181 BUDAPEST 18,ker DOBOZI UT 30/8.
Aktuatizalis datums: 2021.02.02.
Gazditkod&si forma: Egydni vilhlkoz6.
A fenti adatok nyilvantartSsa nem a C4gbir6sSg hat6sk6r£b» tartozlk.

Az adatok az OFTEN Kft. C6gt^r rendszerdbol szirmaznak, amaly c6gek esetin a Cigkozlonyben megjelent hivatalos 
adatokat tartalmazza, mis szervezetek esetin egyib forrisbdl szirmazd hivatalos is gyujtott informaclik lathatik. 

Lekirdezis idopontja: 2022.02.24 13:59 
Utolsi feldolgozott Cigkdzldny megjetenisl dituma: 2022.02.23. 

Adatbizis utolsi aktualizdlasl dituma: 2022.02.24 13:41

SBCMHMBRBSBSSSBSeBSM

OFTEN Kft.©
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OPTEN

KissFejes Kereskedelmi Bet&i TarsasAg
1064 Budapest, Podmaniczky utca 57.2. em. 14.

Cegjegyzekszam: 0106 796774

Adoszam: 29257517-2-42
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C6gkivonat 2022.02.244 hatallyal

1. Altalanos adatok

Cegjegyzekszam: 01 06 796774 (Hatalyos)

Cegforma: Bet6ti tarsasag

Alakulas datuma: 2021.05.06.

Bejegyzes datuma: 2021.05.10.

2. A ceg elnevezese

2/1 KissFejes Kereskedelmi Beteti Tarsasag 

Bejegyzes kelte: 2021.05.10.

Hatalyos:2021.05-10. -...

3. A ceg roviditett elnevezese

3/1 KissFejes Bt.
Bejegyzes kelte: 2021.05.10.

Hatalyos: 2021.05.10. ...

5. A ceg szekhelye

5/2 1064 Budapest. Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
Valtozas idopontja: 2021.06.01
Bejegyzes kelte: 2021.06.14.

Hatalyos: 2021.06.01.-...

8. A tarsasagi szerzodes (alapszabaly, alapfto okirat, letesito okirat) kelte

8/1 2021.05.06.
Bejegyzes kelte: 2021.05.10.

Hatalyos: 2021.05.10. ■...

8/2 2021.06.01.
Bejegyzes kelte: 2021.06.14

Hatalyos: 2021.06.14. ...

https:J/www.opten.hu/cegtar/cegWvonat-nyorntatas/0106796774
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9. A ceg tevekenysegi kdre(i)

9/1 4722*08 Hus-, husaru kiskereskedeJme Fotevekenys^g

Bejegyzes kelte: 2021.0S.10.

Hata!yos:2021.0S.10.-...

9/2 4724'08 Kenyer-, p^karu-, edess6g-idskereskedeiem
Bejegyzes kelte: 2021.05.10. 

Hallos; 2021.05.10.-...

9/3 4799*08 Egyeb nem bofti, piaci kiskereskedelem
Bejegyzes kelte: 2021.05.10.

Hatafyos:2021.05.10.-...

9/4 5610*08 Ettermi, mozgd vendeglatas
Bejegyzes kelte-. 2021.05.10. 

Hatiiyos: 2021.05.10.-...

9/5 5629'08 Egyeb vendegUtas
Bejegyzes kehe: 2021.05.10. 

Hatilyos:2021,05.10.-...

11. A ceg jegyzett tokeje

Osszesen: 100 000 HUF

Bejegyzes kelte: 2021.05.10. 

Hatalyos: 2021.05.10. ...

13. A cegjegyzesre jogosuh(ak) adatai

13/2 Kiss Zsolt (an-. ugyvezeto (vezeto tisztsegviselo)

Szuletes ideje:
Adoazonosfto jel:
A hiteles c6galafrasi nyilatkozat vagy az ugyved ahai ellenjegyzett alafris-minta benyujtasra keriilt 
A k4pviselet mddja: 6n5H6.
Ajogviszony kezdete: 2021.06.01.
Valtozas idopontja: 2021.06.01.
Bejegyzes kelte: 2021.06.14 

Hatilyos:2021.06.01. ...

20. A ceg statisztikai szamjele

20/1 29257517-4722-117-01.
Bejegyzes kelte: 2021.05.10.

Hatalyos: 2021.05.10.-...

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas-/0106796774 3/5
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21. A ceg adoszama

21/2 29257517-2-42.
Adoszdm statusza: ervenyes adoszam 
Statusz kezdete: 2021.05.07.
Valtozas idopontja: 2021.06.14.
Bejegyzes kelte: 2021.06.14.

Hatalyos: 2021.06.14.-..

32. A ceg p^nzforgalmi jelzoszama

32/1
Budapest Bank Zrt. Ujpestifi6k(1042 Budapest, Arpad ut 57-59. FSZ. 1.; 01 10041037)
A szamla nyitasi datums: 2021.06.21
C6gjegyzekszam: 01 10 041037
Bejegyzes kelte: 2021.06.28.

Hatdlyos: 2021.06.28. ...

45. A ceg elektronikus elerhetosege

45/2 A ceg kezbesResi cime:
Valtozis idopontja: 2021.06.01
Bejegyzes kelte: 2021.06.14.

Hatalyos: 2021.06.01. ...

49. A c^g cegjegyzekszamai

49/1 0 1 06 7 96774
Vezetve a(z) Fovarosi Torvenyszek Cegbirosaga nyilvantartasSban.
Bejegyzes kelte: 2021.05.10.

Hatdlyos: 2021.05.10. ■...

59. A ceg hivatalos elektronikus elerhetosege

59/1 A ceg hivatalos elektronikus elerhetosege: 29257517#cegkapu
V6ltozas idopontja: 2021.06.15.
Bejegyzes kelte: 2021.06.15.

Hatalyos.2021.06.1S. ...

Cegformatol fiiggo adatok
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1(06). A beteti tarsasag beltagja(t)

1(06X2 Kiss Zsolt (ant
Szulet6s ideje:
A tagsSgi jogviszony kezdete: 2021.06.01.
V^hozas idSpontja: 2021.D6.01.
Bejegyzes keke: 2021.06.14.

Hatilyos:2021.06.01. - ...

2(06). A betdti tarsasag kuhagja(i)

2(06X2 __________ _
Szulet6s ideje:
A tagsagi jogviszony kezdete: 2021.06.01.
Vaftozas idopontja: 2021.06.01.
Bejegyzes kelte: 2021.06.14.

Hat6lyos:2021.06.01. ...

Az adatok az OPTEN Kft. COgtir rendsz»r6b6l szOrmaznak, amety c6gek asetin a C4gk6zt6nyben roegjetant hivatalo* 
adatokat tartalmazza, m&* szervezstek eseten »gy6b forrisb6l az4nnaz6 hlvatalos 6s gyOftott Inform&ci6k Uthat6k.

Uk6rdez6s IdSpontja: 2022.02.2414:01
Utals6 feldcdgozott COgkOriSny meg|elen6si dituma: 2022.02.23.

AdatMzI* utols6 aktuaHzilisi dituma: 2022.02,24 13:41

OFTEN Kft.©
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6. szamu melteklet

ALAIRASMINTA

Alulirott Kiss Zsolt (szill. hely, idd: anyja neve.

adoazonositd jele: lakdhelye: ), mint a KissFejes

Kereskedelmi Beteti Tdrsasag (korabbi szdkhely: uj szekhely:

1064 Budapest, Podmaniczky utca 57., 2. emelet 14.; c6gjegyz6kszAm: 01-06-796774; tovabbiakban: 

Tarsasag) vezetd tisztsdgviseldje es onallo cegjegyzesre jogosuitja a Tarsasdgot akkent jegyzem, hogy a 

ceg kezzel vagy g6ppel eloirt, eldnyomott vagy eldnyomtatott cdgneve ala vagy fble nevemet dnalldan az 

alabbiak szerint from:

Budapest, 2021. junius hd 01.

A.173./2021. iigyszdm

Alulirott dr. Szekely Gabor ugyvdd tanusitom, hogy Kiss Zsolt (szill. hely, idd:

; anyja neve: adoazonositd jele: , lakdhelye:

), aki szemelyazonoss&gat az; szamu magyar szemelyazonosito igazolvdnnyal, lakcimet a

;z£mu lakcfmkartydval igazolta, elottem sajat kezuleg irta ala.

Nyilatkozom, hogy az al&r&smintdt valtozasbejegyzdsi eljaras soran jegyeztem ellen, valamint, hogy az 

alafrasminta a vdltozasbejegyzesi kerelem mellekletet kepezi.

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. jMus ho 01. napjdn, valamint nyilatkozom arrdl, hogy a fend aldirasminta 

a cegnyilvanossagrol, a btrosagi cegeljarasrol es a vegelszamoldsrol szolo 2006. evi V. torveny 9. §-aban 

meghatdrozott felteteleknek megfelel:

dr. Szekely Gdbor ugyvdd

Dr. Szekely Gdbor Ugyvedi Iroda

(1064 Budapest. Podmaniczfy utca 57., 2. emelet 14.)

(KASZ: 36069339)

(nyilvantartd kamara: Budapesti Ugyvedi Kamara)

(kamarai nyilvdntartdsi szam: 01-019896)

(kamarai lajstromszam: 19962)



7. szamu melleklet

Berleti Szerzodes 5. szamu modositasa

Amely egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi dnkormanyzat (szekhely: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67., bankszamlaszama: 11784009-15508009-08800000, statisztikai szamjel: 
15735715-8411-321-01, torzskonyvi azonositd: 735715, adoszama:15735715-2-42, kepviseli: 
Piko Andras polgarmester (a tovabbiakban: Berbeado) 

masreszrol,

Frena Jozsef Gydrgy egyeni vallalkozd
szckhelye: 1181 Budapest, Dobozi ut 30/B.,
nyilvantartasi szam: 3396118
vallalkozoi adoszama: 40790932-2-43,
mint Berio (a tovabbiakban: Berio)

(a Berbeado es Berio a tovabbiakban egyutt: Felek, vagy Szerzodd Felek) kozott jott letre 

alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel:

1. Berbeado es Berio kozott 2014. marcius 14-en, 2029. marcius 14. napjaig szolo, hatarozott 

idotartamu berleti szerzodes (a tovabbiakban: Berleti Szerzodes) jott letre a Budapest 
VIII. keriilet, 35123/11. helyrajzi szam alatti, az Uj Teleki teri Piacon talalhato D/2 
jelzesu, 30 m2 alapteriiletu, onkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgalo 

helyiseg vonatkozasaban.

2. Az Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi 

Bizottsaga (a tovabbiakban: Bizottsag) a ....../2022 (III.23.) szamu hatarozataval ugy 
dontott, hogy

hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, termeszetben az Uj Teleki 
teri Piacon talalhato D/2 jelzesu, 30 m2 alapteriiletu, dnkormanyzati tulajdonban levo, nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg vonatkozasaban Frena Jozsef Gyorgy egyeni vallalkozd Berio 
(szekhely: 1181 Budapest, Dobozi ut 30/B.; nyilvantartasi szam: 3396118; adoszam: 
40790932-2-43; a tovabbiakban: Berio) kerelmenek helyt adva az iizlethelyiseg alberletbe 
adasahoz a KissFejes Kereskedelmi Beteti Tarsasag (Szekhely: 1064 Budapest, Podmaniczky 
u. 57. 2. em. 14.; Cegjegyzekszam: 01 06 796774; Adoszam: 29257517-2-42; kepviseleteben: 
Kiss Zsolt iigyvezeto) reszere az Onkormanyzat es a Berio kozott fennallo berleti jogviszony 
idotartamahoz igazodoan, 2029. marcius 14. napjaig, nyers elelmiszer iizletkomek, hus- 
hentesaru, tej, tejtermek kiskereskedes (vaj, sajt, turo, savanyitott tejtermek, stb.) 
termekkomek megfeleld megfelelo tevekenyseg folytatasara az alabbi feltetelek szerint:
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a) Berio az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek 
bdrbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VL20.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: Helyisegrendelet) 22. § (4) bekezdeseben foglaltak alapjan masfeszeres 
berleti dij osszeget, azaz 58.500,- Ft/ho + AFA osszeget koteles megfizetni az 
Onkormanyzat szamara.

b) A Helyisegrendelet 19. § (3) bekezdesenek d) pontja alapjan a Berio a mar befizetett 
ovadekot feltolti az ujonnan megallapitott berleti dij osszegenek megfelelo mertekig.

c) A Helyisegrendelet 22. § (1) bekezdese alapjan a szerzddes megszunese eseten az 
Albedo a helyiseget csereelhelyezes es penzbeli terites igenye nelkiil koteles kiuriteni. 
Tovabba helyiseg berleti dijara vonatkozdan az Albedo keszfizeto kezesseget vallal, 
illetve a 17. § (4) bekezdesben meghatarozott kdzjegyzoi okiratot alaitja.

d) A Helyisegrendelet 22. § (2) bekezdese ertelmeben, ha a berleti szerzddes cserehelyiseg 
biztositasi kotelezettseg mellett sziinik meg, a cserehelyiseg megfeleldsegenel kizardlag 

a Berio vehetb figyelembe.

e) A Helyisegrendelet 22. § (3) bekezdese ertelmeben, ha a berleti szerzddes a Bddo halAla 
miatt sziinik meg, az Albedo a berleti jogviszony folytatasara nem jogosult, kiveve, ha 

olyan szemely befogadasa tortenik, aki a lakasok es helyisegek berietere, valamint 
elidegenitesukre vonatkozd egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny 
alapjan a berleti jogviszony folytatasara jogosult.

3. A Bizottsag dontesenek ertelmeben a Bedonek masfelszeres berleti dijat, azaz 58.500,- 
Ft/hd + AFA osszeget kell az Onkormanyzat szamara megfizetnie, igy a Berleti 

Szerzddes 15. b) pontjaban meghatarozott berleti dij osszege 58.500,- Ft/ho + AFA 
osszegre mddosul. A Berio az emelt berleti dijat jelen szerzodesmodositas alairasanak 

napjatdl koteles fizetni.

4. A Bizottsag dontesenek ertelmeben a Berio a mar befizetett ovadekot koteles feltolteni az 
iijonnan megallapitott berleti dij osszegenek megfelelo mertekig. Az ovadek feltdltesere 
vonatkozo kotelezettseget Berio jelen szerzodesmodositas alairasanak napjaig koteles 

teljesiteni.

5. A Szerzodo Felek kbzott 2014. nwcius 14-en letrejott Berleti Szerzddes egyeb 

rendelkezesei valtozatlanul hatalyban maradnak.

6. Jelen berleti szerzodesmodositas a Szerzodo Felek altali alairasanak napjan lep hatalyba.

7. Jelen szerzodesmodositasban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykbnyvrol 
szolo 2013. evi V. torveny rendelkezesei iranyaddk.
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8. Jelen szerzodesmodositas 3 szamozott oldalbdl all es 5 (dt) eredeti peldanyban kesziilt. A 
szerzodesmodositast Szerzodo Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben 

megegyezot, jovahagydlag irtak ala.

Kelt: Budapest, 2022.......................ho......... nap

Berbeado

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat 

kepviseleteben:

Berio

Piko Andras 
polgarmester

Frena Jozsef Gybrgy 

egyeni vallalkozo

Kapjak:

berbeado: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (3 pld.) 
uzemelteto: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Uj Teleki teri Piac(l pld.) 
berlo: Frena Jozsef Gybrgy egyeni vallalkozo (1 pld.)
Jogi szempontbdl ellenjegyzem:

Budapest, 2022..............................ho....................nap

dr. Sajtos Csilla
jegyzd

neveben es megbizasabol

dr. Voros Szilvia 
aljegyzd

Fedezet:................................................... Budapest, 2022...............  ho nap

Penzugyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd




