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Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
és Frena József György egyéni vállalkozó (székhely:1181 Budapest, Dobozi út 30/B; nyilván
tartási szám: 3396118; adószám: 40790932-2-43; a továbbiakban: Bérlő) között a Budapest 
VIII. kerület, 35123/11 hrsz. alatt kialakított, természetben az Új Teleki téri Piacon található, 
D/2 jelzésű, 30 nm alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség vonatkozásában, a Képviselő-testület 46/2014. (III.05.) számú határozata alapján, 
2014. március 14. napján kelt bérleti szerződéssel bérleti jogviszony jött létre, a bérleti szerző
désben foglaltaknak megfelelően, hús-hentesáru kiskereskedés üzletkörnek megfelelő tevé
kenység folytatására.

A bérleti jogviszony határozott idejű, 2029. március 14. napjáig tart a vonatkozó szerződés 
alapján, a bérleti díj Összege 39.000,- Ft/hó + ÁFA. A Bérlőnek nem áll fenn tartozása az Ön
kormányzat felé. A kereskedelmi egység a bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően hús
hentesáru kiskereskedés üzletkörnek megfelelő tevékenység folytatására alkalmas, magánéleti 
okokból azonban Bérlő jelenleg nem tudja üzemeltetni.



Bérlő 2022. szeptember 05-én kelt kérelmében (I. számú melléklet) jelezte, hogy az üzlethe
lyiséget albérletbe kívánja adni az EastemGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele
lősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.; cégjegyzékszám; 01 09 
350873: adószám: 23356807-2-41; képviseletében: Lelkes Renáta ügyvezető) a továbbiakban: 
Albérletbe Vevő részére, és kérte az albérletbe adáshoz a tulajdonos Önkormányzat hozzájáru
lását. Az albérletbe adás az Önkormányzat és a Bérlő között fennálló bérleti jogviszony időtar
tamához igazodóan, 2029. március 14. napjáig tartana. A Bérlő külön nyilatkozatban kijelen
tette (2. számú melléklet), hogy az albérletbe adáshoz való tulajdonosi hozzájárulás esetén 
másfélszeres bérleti díj, 58.500,- Ft/hó + ÁFA megfizetését vállalja.

Albérletbe Vevő külön nyilatkozatban (3. számú melléklet) kifejtette, hogy a kereskedelmi 
egységben nyers élelmiszer üzletkörnek, hús-hentesáru termékkörnek megfelelő kiskereske
delmi tevékenységet kíván folytatni. Továbbá a nyilatkozatban vállalta az üzlethelyiség szá
mára történő albérletbe adása esetén a helyiség bérleti díjára vonatkozó készfizető kezességet, 
valamint az Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadá
sának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyiség
rendelet) 17. § (4) bekezdésében meghatározott közjegyzői okirat aláírását.

A Helyiségrendelet 19. § (1) - (2) bekezdésének értelmében az albérletbe adásról a hatáskörrel 
rendelkező bizottság dönt.

A Helyiségrendelet 19. § (3) bekezdésének d) pontja értelmében a bérbeadói hozzájárulás fel
tételeként kiköthető, hogy a bérlőnek vállalnia kell a már befizetett óvadék feltöltését az újon
nan megállapított bérleti díj összegének megfelelő mértékig, vagy ha óvadék befizetésére nem 
került sor a 14. § (7) bekezdés szerint óvadékot megfizetni.

A Helyiségrendelet 22. § (1 ) bekezdése szerint az albérletbe adáshoz való bérbeadói hozzájá
rulásban ki kell kötni, hogy a szerződés megszűnése esetén a befogadott személy, vagy' az al
bérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkül köteles kiüríteni. A helyiség 
bérleti díjára vonatkozóan készfizető kezességet kell kikötni, és elő kell írni a 17. § (4) bekez
désében meghatározott közjegyzői okirat aláírását, amennyiben az a bérleti jogviszony létre
jöttének feltétele.

A Helyiségrendelet 22. § (2) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzájárulásban ki kell kötni, 
hogy ha a bérleti szerződés cserehelyiség biztosítási kötelezettség mellett szűnik meg, a csere
helyiség megfelelőségénél kizárólag a bérlő vehető figyelembe.

A Helyiségrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a helyiség albérletbe adásához akkor lehet hoz
zájárulni, ha a bérlő az albérletbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az albérletbe adott 
helyiségrészre eső emelt bérleti díjat, amelynek összegét - a bérleti díj másfélszerese és há
romszorosa között - a hatáskörrel rendelkező bizottság határozza meg.

Tekintettel a Helyiségrendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltakra a D/2 jelű üzlethelyiség al
bérletbe adása esetére a Bérlő számára a bérleti díj másfélszeresének megfizetését javasoljuk, 
mely emelt bérleti díj összege a D/2 jelű üzlethelyiség esetén 58.500,- Ft/hó + ÁFA.

A fentiekben foglaltak alapján javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság az Új Teleki téri Piacon 
található, D/2 jelzésű, 30 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség albérletbe adásához járuljon hozzá, az alábbi feltételek szerint:

- A Bérlő az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe
adásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 22. § (4) bekezdésében foglaltak alapján másfészeres bérleti díj összeget, 
azaz a D/2 jelzésű üzlethelyiség esetében 58.500,- Ft/hó + ÁFA összeget köteles meg
fizetni az Önkormányzat számára.



- A Helyiségrendelet 22. § ( 1 ) bekezdése alapján a szerződés megszűnése esetén az al
bérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkül köteles kiüríteni. 
Továbbá a helyiség bérleti díjára vonatkozóan az albérlő készfizető kezességet vállal, 
illetve a 17. § (4) bekezdésben meghatározott közjegyzői okiratot aláírja.

- A Helyiségrendelet 22. § (2) bekezdése értelmében, ha a bérleti szerződés cserehelyiség 
biztosítási kötelezettség mellett szűnik meg, a cserehelyiség megfelelőségénél kizáró
lag a Bérlő vehető figyelembe.

II. A beterjesztés indoka
Az üzlethelyiség bérlő általi albérletbe adásához tulajdonosi hozzájárulás szükséges, az előter
jesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a D/2 jelzésű üzlethelyiség albérletbe adásához való hozzájárulás megadása az 
EasternGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, az üzlethelyiség Bérlő általi albérletbe adásával az 
Önkormányzat - a Bérlő másfélszeres bérleti díjfizetési kötelezettsége miatt - plusz bevételre 
tesz szert.

IV. Jogszabályi környezet
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 42. § (1) bekezdése értel
mében a bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzájárulásával másra átruházhatja, elcse
rélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja.

A Lakástörvény 42. § (2) bekezdése szerint Önkormányzati helyiség esetén a hozzájárulás fel
tételeit önkormányzati rendeletben kell meghatározni. A hozzájárulás nem tagadható meg, ha 
a cserélő fél az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeket vállalja.
Az Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának fel
tételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyiségrendelet) 
2. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület - a rendeletben meghatározott feladat- és 
hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a hatáskörrel rendelkező Bi
zottságot j ogosítj a fel.

A Helyiségrendelet 19. § (1) bekezdése szerint a befogadáshoz, az albérletbe adáshoz, a helyi
ség cseréjéhez és a bérleti jog átruházáshoz való bérbeadói hozzájárulás szabályait a rendelet 
hatálybalépésekor már fennálló és a rendelet alapján kötött szerződésekre egyaránt alkalmazni 
kell, ha a hozzájárulás iránti kérelmet e rendelet hatálybalépése után terjesztik elő a hatáskörrel 
rendelkező bizottság részére.

A Helyiségrendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzájárulásról vagy annak 
megtagadásáról a hatáskörrel rendelkező Bizottság dönt.

A Helyiségrendelet 19. § (3) bekezdésének d) pontja értelmében a bérbeadói hozzájárulás fel
tételeként kiköthető, hogy a bérlőnek vállalnia kell a már befizetett óvadék feltöltését az újon
nan megállapított bérleti díj összegének megfelelő mértékig, vagy ha óvadék befizetésére nem 
került sor a 14. § (7) bekezdés szerint óvadékot megfizetni.

A Hclyiségrendelet 20. § (1) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzájárulásról való nyilatko
zat - a bérlő által harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a bérlő kérelmére adható 
ki. A bérbeadói hozzájárulásról előzetes nyilatkozat is adható. A (2) bekezdés alapján a bérbe
adói nyilatkozat kiadása előtt a bérlőtől és a bérbeadói hozzájárulással érintett harmadik



személytől nyilatkozatot kell kérni, hogy vállalják-e a bérbeadó által - a felhívással egyidejűleg 
- közölt feltételek teljesítését.

A Helyiségrendelet 20. § (4) bekezdése értelmében, ha a bérbeadói hozzájárulás alapján a bér
leti szerződést ki kell egészíteni vagy módosítani kell, vagy más, a bérleti jogviszonnyal kap
csolatos megállapodást kell kötni, a bérbeadói jognyilatkozat akkor lép hatályba, ha e szerző
dés, módosítás vagy megállapodás a felek által aláírásra kerül.

A Helyiségrendelet 22. § (1) bekezdése szerint az albérletbe adáshoz való bérbeadói hozzájá
rulásban ki kell kötni, hogy a szerződés megszűnése esetén a befogadott személy vagy az al
bérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkül köteles kiüríteni. A helyiség 
bérleti díjára vonatkozóan készfizető kezességet kell kikötni, és elő kell írni a 17. § (4) bekez
désében meghatározott közjegyzői okirat aláírását, amennyiben az a bérleti jogviszony létre
jöttének feltétele.

A Helyiségrendelet 22. § (2) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzájárulásban ki kell kötni, 
hogy ha a bérleti szerződés cserehelyiség biztosítási kötelezettség mellett szűnik meg, a csere
helyiség megfelelőségénél kizárólag a bérlő vehető figyelembe.

A Helyiségrendelet 22. § (3) bekezdése szerint a hozzájárulás feltételeként ki kell kötni, hogy 
ha a bérleti szerződés a bérlő halála miatt szűnik meg, az albérlő és a befogadott személy a 
bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy befogadása történik, aki 
az Ltv. alapján a bérleti jogviszony folytatására jogosult.

A Helyiségrendelet 22. § (4) bekezdése alapján a helyiség albérletbe adásához akkor lehet hoz
zájárulni, ha a bérlő az albérletbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az albérletbe adott 
helyiségrészre eső emelt bérleti díjat, amelynek összegét - a bérleti díj másfélszerese és há
romszorosa között - a hatáskörrel rendelkező bizottság határozza meg.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongaz
dálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága....... /2022. (IX.21.) számú határozata

az Új Teleki Téri Piac D/2 jelű üzlethelyisége albérletbe adásához való bérbeadói hozzá
járulás megadására

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 35123/1 1 hrsz. alatt kialakított, természetben az Új 
Teleki téri Piacon található D/2 jelzésű, 30 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban 
lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában Frena József György egyéni 
vállalkozó (székhely:! 181 Budapest, Dobozi út 30/B; nyilvántartási szám: 3396118; 
adószám: 40790932-2-43) kérelmének helyt adva, az üzlethelyiség albérletbe adásához az 
EastemGieen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 
Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.; cégjegyzékszám: 01 09 350873; adószám: 23356807-2-41; 
képviseletében: Lelkes Renáta ügyvezető) részére az Önkormányzat és a Bérlő között 
fennálló bérleti jogviszony időtartamához igazodóan, 2029. március 14. napjáig, az alábbi 
feltételek szerint:

a) Bérlő másfélszeres bérleti díj összeget, azaz a D/2 jelzésű üzlethelyiség esetében 
58.500,- Ft/hó + ÁFA összeget köteles megfizetni az Önkormányzat számára.



b) A szerződés megszűnése esetén az Albérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli té
rítés igénye nélkül köteles kiüríteni. Továbbá a helyiség bérleti díjára vonatkozóan az 
Albérlő készfizető kezességet vállal, illetve az Önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdésben meghatározott közjegyzői okiratot alá
írja.

c) Ha a bérleti szerződés cserehelyiség biztosítási kötelezettség mellett szűnik meg, a cse
rehelyiség megfelelőségénél kizárólag a Bérlő vehető figyelembe.

2. felkéri a Polgármestert a Bérlővel fennálló bérleti szerződés határozat 1. pontja szerinti 
módosításának aláírására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2.) pont esetében 2022. október 07.

Budapest, 2022. szeptember 12.

Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató

Készítette: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Leírta: Dr. Unger Roland Piacvezető

Jogi Kontroll:

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

jóváhagyta:

Veres Gábor g. ÍG •
a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 

Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke
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1. számú melléklet

KÉRELEM PIACI ÁRUSÍTÓHELY ALBÉRLEIRE ADÁSÁHOZ

(ÚJ TELEKI TÉRI PIAC)

Alulírott Frcna József György egyéni vállalkozó kijelentem, hogy az Új Teleki téri Piacon bérelt 

alábbi üzlethelyiséget albérletbe kívánom adni az EastemGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság részére, és ehhez kérem a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 

önkormányzat jóváhagyását.

Az albérletbe adni kívánt elárusítóhely jele: D/2

Albérletbe adó adatai:

Név/Cégnév: Frena József György egyéni vállalkozó

Székhely: 1 ISI Budapest, Dobozi út 30/B

Nyilvántartási szám: 3396118

Adószám: 40790932-2-43

Albérletbe vevő adatai:

Név/Cégnév: EastemGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 01 09 350873

Adószám: 23356807-2-41

Képviseletében; Lelkes Renáta ügyvezető

Alulírottak nyilatkozunk, hogy az albérletbe adásra/vételre vonatkozó szándékunkat 2022, 
október 05-ig fenntartjuk

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 05.

Frena József György 

egyéni vállalkozó
Ügyvezető

(albérletbe adói

út?* eÍnG,een K» bWüiul

I' asb? ni Green K fi.

kép\isrkííbvn; Lelkes Rcítáta

(albérlőbe wtö)



2. számú melléklet

\ HLA I K OZ A 1

k U iron ; n-oa Avsd Gyorgx igycni vállalkozó (székhely: I IBI Budapest. Dobozi út 
■'i' B. r\íBámannsi s mn * WM I B. adószám; 40790^ kúe’tnlem. hogy az I j
lelek; lei; Pitídd béreli D 1 jdü ü/leihclyiségd albérletbe kívánom adni az 
' aMenK írevn Kereskedelmi és Szulgáható Korlátolt felelősségű lársaság (székhely

Bihiapcs?. Hécsi úr S5 ís/t 5.: cégjegyzékszám. 0) ft9 35OB73: adószám
-’?35('?-ó" é-D. kep\ lseidében: Lelkes Renáta ügyvezetői részére, és ehhez, kérem az 
óíisormanx zai jóváhagyását. Kijelentem továbbá, hogy az albérletbe adáshoz való 
míajdonosi hozzájárulás eseten másfélszeres bérleti díj inegrizdésct vállalom

Kuúarest. 2022 szeptember 05.

Frena József György egyéni x^Halkozr
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\ Y I I- A T K O Z A T

Alulírott Lelkes Renáta ügyvezető, az EastemGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest. Becsi út 85. fszt. 5.; cégjegyzék szám: 01 09 
350X73: adószám: 23356807-2-41) képviseletében kijelentem, hogy az Uj Teleki téri Piac,D-'2 
üzlethelyisége részemre történő albérletbe adása cselén az üzlethelyiségben nyers élelmiszer 
üzletkörnek, hús- hentesáru termékkörnek megfelelő kiskereskedelmi tevékenységet kívánok 
folytaim.

Kijelentem továbbá, hogy a I)/2 jelű üzlethelyiség részemre történő albérletbe adása cselén a 
helyiség bérleti díjára vonatkozó kés/lízelö kezességet, valamin! az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának lehéieleirol szóló 
35/2013. (VL20.) Önkormányzati rendelet 17. § U) bekezdésében meghatározón közjegyzői 
okirat aláírását vállalom.

Budapest, 2022. szeptember 05

fos’einüíeen KH 
oJE Budapest Öécs* ia hs 

533568^7 ;.}>

Lelkes Renáta ügyw/cm 
EastmnGreen Kft.
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Frena József György 

1181 Budapest, Dobozi út 30/B. 
Azonosító: 197029802 
Adószám: 40790932-2-43

hítp$://vmw.op!en.hu/cegtar/cegkivonaí-nyorntatas/D197029802 1/3

en.hu/cegtar/cegkivona%25c3%25ad-nyorntatas/D197029802
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Cégkivonat 2022. 09. 06-i hatállyal

1. Általános adatok

Azonosító: 197029802
Az Opten által generált egyedi azonosító!

Cégforma; Egyéni vállalkozók

Alakulás dátuma: 1989.12.01.

2. A cég elnevezése

Frena József György

Hatályos: 2015.11.18. -...

5. A cég székhelye

1181 Budapest, Dobozi út 30/8. 

Hatályos: 2014.04.08. ...

6. A cég telephelye(i)

8380 HÉVÍZ, RÁKÓCZI ÚT 15.

Hatályos: 1995.12.28. -...

1086 BUDAPEST g.ker, TELEKI LÁSZLÓ TÉR 11,
Hatályos:2019.10.08.....

8. A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte

1989.12.01.

Hatályos: 1989.12.01.-...

9. A cég tevékenységi köre(i)

6820'08 Saját tulajdonú, béreit ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Főtevékenység 

Hatályos: 2019.10.24. -...

https://wvfVi.apten.hu/cegtaT/cegkwonat-nyomtatas/0197029802
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13. A cégjegyzésre jogosuljak) adatai

Fœnù József György 1181 Budapest, Dobozi út 30/B.

Hatályos: 2015.11.18. ■...

20. A cég statisztikai számjele

40790932-6820-231-01 

Hatályos:.....

21. A cég adószáma

40790932-2-43

Hatályos: 1989.12.01 ...

97. Pénzügyi modul A szolgáltatás előfizetéshez kötött.

Adatok egyéb forrásból

Állapot: Működő
Adószám: 40790932
Viselt név: FRENA JÓZSEF GYÖRGY
Vállalkozói tevékenység kezdete: 1989.12.01
Nyilvántartási szám: 3396118
Székhely: 1181 BUDAPEST IB.ker DOBOZI ÚT 30/B.
Aktualizálás dátuma: 2021.02.02.
Gazdálkodási forma: Egyéni vállalkozó .
A fenti adatok nyilvántartása nom a Cégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos 
adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött Információk láthatók. 

Lekérdezés időpontja: 2022.09.06 11:15
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2022.09.03.

Adatbázis utolsó aktualizálás! dátuma: 2022.09.06 11:07

OPTEN Kh ©

3/3
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OPTEN

EasternGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

1036 Budapest, Bécsi út 85. íszt 5.
Cégjegyzékszám: 01 09 350873
Adószám: 23356807-2-41

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/1309147184

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/1309147184
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Cégkivonat 2022, 09. 06-i hatállyal

1. Általános adatok

Cégjegyzékszám: 01 09 350873 (Hatályos)

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Alakulás dátuma: 2011.05.12.

Bejegyzés dátuma: 2011.05.13.

2. A cég elnevezése

2/1 EasternGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Bejegyzés kelte: 2011.05.13.

Hatályos: 2011.05.13. •...

3. A cég rövidített elnevezése

3/1 EasternGreen Kft.
Bejegyzés kelte: 2011.05.13.

Hatályos:2011.05.13. ...

S. A cég székhelye

5/5 103Ó Budapest, Béc$i Mt 85. fezt. 5.
Változás időpontja: 2019.10.31 
Bejegyzés kelte: 2019.11.18.

Hatályos: 2019.10.31. ...

7. A cég fióktelepe(i)

7/1 HU 6500 Baja, Keleti körút 37. A. ép. 
Változás időpontja; 2022.05.13.
Bejegyzés kelte: 2022.05.17

Hatályos: 2022.05.13.

https://www.opten. hu/ceg tar/cegkí vonat-nyomtatas/1309147184 2/10
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8. A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte

8/1 2011.05.12.
Bejegyzés kelte; 2011.05.13.

Hatályos: 2011.05.13. -...

8/2 2011.12.19.
Bejegyzés kelte: 2011.12.29.

Hatályos: 2011.12.29. ...

8/3 2013.01.16.
Bejegyzés kelte: 2013.11.13.

Hatályos: 2013.11.13.....

8/4 2014.07.29.
Bejegyzés kette: 2014.08.26.

Hatályos: 2014.08.26. •...

8/5 2014.08.18.
Bejegyzés kelte: 2014.08.26.

Hatályos: 2014.08.26. -...

8/6 2015.05.13.
Bejegyzés kelte: 2015.05.19.

Hatályos: 2015.05.19. •...

8/7 2016.07.25.
Bejegyzés kelte: 2016.08.03.

Hatályos: 2016.08.03. ■...

8/9 2018.01.31.
Bejegyzés kelte: 2018.02.05.

Hatályos: 2018.02.05. -...

8/10 2018.04.06.
Bejegyzés kelte: 2018.04.20.

Hatályos: 2018.04.20.-...

8/11 2019.03.25.
Bejegyzés kelte: 2019.05.02.

Hatályos:2019.05.02. ...

8/12 2019.10.15.
Bejegyzés kette: 2019.11.18.

Hatályos: 2019.11.18. ...

8/13 2020.01.16.
Bejegyzés kelte: 2020.01.22.

Hatályos: 2020.01.22. ■...

8/14 2021.01.08.
Bejegyzés kelte: 2021.01.12.

Hatályos: 2021.01.12.

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyofntatas/1309147184 3/10
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8/15 2022.05.13.
Bejegyzés kelte: 2022 05.17

Hatályos. 2022.05.17. ...

4/10
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9. A cég tevékenységi köre(i)

9/9 5210'Öß Raktározás, tárolás
Bejegyzés kelte: 2013.02.03.

Hatályos: 2013.02.03.-...

9/10 5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013.02.03.

Hatályos: 2013.02.03. ■...

9/17 8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2014.01.23.

Hatályos: 2014.01.23. ■ ...

9/22 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2014.01.23.

Hatályos: 2014.01.23. -...

9/24 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2014.01.23.

Hatályos: 2014.01.23. -...

9/31 8292’08 Csomagolás
Bejegyzés kelte: 2014.01.23.

Hatályos:2014.01.23. -...

9/42 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2014.01.23.

Hatályos: 2014.01.23. ■...

9/88 4722'08 Hús-, húsáru kiskereskedelme
Változás időpontja: 2018.04.11.
Bejegyzés kelte: 2018.04.13.

Hatályos: 2018.04.11. -...

9/89 4723’08 Hal kiskereskedelme
Változás időpontja: 2018.04.11.
Bejegyzés kelte: 2018.04.13.

Hatályos: 2018.04.11. ■...

9/91 4941 '08 Közúti áruszállítás
Változás időpontja: 2018.04.11
Bejegyzés kelte: 2018.04.13.

Hatályos: 2018.04.11. -...

9/93 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Változás időpontja: 2018.04.11.
Bejegyzés kelte: 2018.04.13.

Hatályos: 2018.04.11.-...

9/121 4632'08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme Főtevékenység
Változás időpontja: 2019.11.26.
Bejegyzés kelte: 2019.12.07.

Hatályos:2019.11.26. ...

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/130S147184 5/10
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9/123 1011*08 Húsfeldolgozás,-tartósítás
Változás időpontja: 2021.11.03.
Bejegyzés kelte: 2021.11.09

Hatályos: 2021.11.03.

11 - A cég jegyzett tőkéje

Összesen:
Változás időpontja: 2014,07.29 
Bejegyzés kelte: 2014.08.26.

Hatályos: 2014.07.29. -

3 000 000 HUF

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

13/8

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
A képviselet módja: önálló.
A jogviszony kezdete; 2021.01.08.
Változás időpontja: 2021.01.08.
Bejegyzés kelte: 2021.01.12

Hatályos: 2021.01.08. ■...

20. A cég statisztikai számjele

20/5 23356807-4632-113-01.
Változás időpontja: 2019.12.10.
Bejegyzés kelte: 2019.12.10.

Hatályos: 2019.12.10.

21. A cég adószáma

21/5 23356807-2-41.
HU23356807.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2011.05 13.
Változás időpontja: 2019.11.19
Bejegyzés kelte: 2019.11.19

Hatályos: 2019.11.19.

6/10
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32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma

32/4 11742032-20017022-00000000
OTP Budapesti r., Dabas(2370 Dabas, Bartók Béla út 46.; 01 10041585}
A számla nyitást dátuma: 2015.11.26.
Bejegyzés kelte: 2015.11.30.

Hatályos; 2015.11.30.-...

32/5 12023101-01633105-00100000
Raiffeisen BankZrt. Szfehérvár 2.sz.Fió (8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.; 01 10 041042)
A számla nyitási dátuma: 2019.02.06.
Bejegyzés kelte: 2019.02.12.

Hatályos: 2019.02.12.-...

32/6 12023101-01633105-002000Ű7
Raiffeisen Bank Zrt Szfehérvár 2.sz.Fió (8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.; 01 10 041042)
A számla nyitási dátuma: 2019.02.06.
Bejegyzés kelte; 2019.02.12.

Hatályos: 2019.02.12.-...

32/7 11715067-21531022-00000000
OTP Budapesti r.. XV. Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2022.03.21
Cégjegyzékszám: 01 10 041585
Bejegyzés kelte: 2022.03.28.

Hatályos: 2022.03.28. ■...

32/8 11763158-18788884-00000000
OTP XV.ker. Belföldiek Devizái (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2022.03.28.
Cégjegyzékszám: 01 10 041585
Bejegyzés kelte: 2022.04.04.

Hatályos: 2022.04.04. ■ ...

45. A cég elektronikus elérhetősége

45/3 E mail: Ielke584®ic!oud.com
A cég kézbesítési címe: Ielkes84@icloud.com
Változás időpontja: 2019.10.31.
Bejegyzés kelte; 2019.11.18.

Hatályos: 2019.10.31.-...

45/4 A cég kézbesítési címez easterngreenkft2020@gmaii.com
Változás időpontja: 2022.05.13.
Bejegyzés kelte: 2022.05.17

Hatályos: 2022.05.13. ...

https://ww/.opten.hu/cegíar/cegkívonat-nyomtatas/130á147184 7'10^
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49. A cég cégjegyzékszámát

49/4 01 09 350873
Vezetve a(z} Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2019.11.25.

Hatályos: 2019 11.25.-...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége

59/1 A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23356807#cegkapu
Változás időpontja: 2019.04.29.
Bejegyzés kelte: 2019.04.29.

Hatályos: 2019.04.29.

60. Európai Egyedi Azonosító

60/2 Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-350873 
Bejegyzés kelte: 2022.02.01.

Hatályos: 2022.02.01

Cégformától függő adatok

1(09). A társaság tagjainak adatai

K09J/10 Lelkes Renáta terv.
Születés ideje;
A tagsági jogviszony kezdete: 2021.01.08.
Változás időpontja: 2021.01.13.
Bejegyzés kelte: 2021.01.13.

Hatályos: 2021.01.13. -...

1(09)/11 Nyári Dezső elemér tent
Születés ideje :| (.
A tagsági jogviszony kezdete: 2022.05.13.
Változás időpontja: 2022.05.13.
Bejegyzés kelte: 2022.05.17

Hatályos: 2022.05.13.

V
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97. Pénzügyi modul

2021. év 2020. év 2019. év 2018. év 2017.év

Beszámolási időszak 2021.01.01.. 2020.01.01.. 2019.01.01.. 2018.01.01.- 2017.01.01.-

Értékek: Ezer HUF-bar. 2021.12.31. 2020.1231. 2019.12.31. 2018.12.31. 2017.12.31.

Értékesítés nettó árbevétele 124 967 23 244 0 9 854 90 064

Üzemi eredmény 1 445 965 0 259 734

Adózás előtti eredmény 1 448 637 0 259 734

Mérleg szerinti eredmény - -

Adózott eredmény 1 318 580 0 236 668

Eszközök összesen 125 893 7 129 6 229 6 229 6010

Befektetett eszközök 82 500 0 0 0 0

Forgóeszközök 43 393 7 129 6 229 6 229 6 010

Pénzeszközök 14 026 7 129 6 229 6 229 5 628

Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0

Saját toké 8 127 6 809 6 229 6 229 5 993

Céltartalékok 0 0 0 0 0

Kötelezettségek 117 766 320 0 0 17

Adófizetési kötelezettség 130 57 0 23 66

Rövid lejáratú kötelezettségek 69 766 320 0 0 17

Hosszú lejáratú kötelezettségek 48 000 0 0 0 0

Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0

Pénzügyi mutatók

Eladósodottság foka 0,94 0,04 0,00 0,00 0,00

Eladósodottság mértéke - Bonitás 14,49 0,05 0,00 0,00 0,00

Árbevétel arányos eredmény % 1,05 2,50 2,39 0,74

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatasn309147184 9/10
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Likviditási gyorsráta

Létszám: IS fő

0,28 22,28 331,06

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos 
adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött Információk láthatók. 

Lekérdezés időpontja: 2022.09.06 11:14
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2022.09.03.

Adatbázis utolsó aktualizálás! dátuma: 2022.09.0611:07

OPTEN Kft.©
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Aláírás-minta hitelesítés

Aluliról! Lelkes Renáta sz. [ZZZZZZZZZJ (sz. an.:
adóazonosító jele: sz. alatti

lakos, mint az EasternGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

<1036 Budapest. Bécsi út 85. fszt. 5.) ügyvezetője a céget önállóan akként jegyzem, hogy a 

cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevemet az 

alábbiak szerint írom:

Alulírott Dr. Milus Gábor ügyvéd ( Dr. Milus Ügyvédi Iroda, címe: 8000 Székesfehérvár, 

Távirda utca 2/A., nyilvántartó kamara: Fejér Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító 

szánt: 36065441.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Lelkes Renáta sz. Lelkes Renáta (sz.

an.: adóazonosító jele:[2ZZZZZZZZ3 8123

J22ZZZI ^os> aki személyazonosságát
számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a EZZZZZZZZlsz. lakcímet igazoló hatósági 

igazolványával kellőképpen igazolta: elöltem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás 

során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) 

kérelem alapját képező létesítő oktratot/létesítö okirat módosítási én készítettem és láttam el 

ellenjegyzéssel. így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolástól szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Ellen jegyzem:
Keit: Székesfehérvár, 2021. január hó 8. napján
Dr, Milus Gábor ügyvéd
Dr. Milus Ügyvédi Iroda (8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2/A.)
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara
KASZ: 36065441



7. számú melléklet

Bérleti Szerződés 6. számú módosítása

Amely egyrészről

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67., bankszámlaszáma: 11784009-15508009-08800000, statisztikai számjel: 
15735715-8411-321-01, törzskönyvi azonosító: 735715, adószáma: 15735715-2-42, képviseli: 
Pikó András polgármester (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről,

Frena József György egyéni vállalkozó
székhelye: 1181 Budapest, Dobozi út 30/B.,
nyilvántartási szám: 3396118
vállalkozói adószáma: 40790932-2-43,
mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

(a Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek) között jött létre 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Bérbeadó és Bérlő között 2014. március 14-én, 2029. március 14. napjáig szóló, határozott 
időtartamú bérleti szerződés (a továbbiakban: Bérleti Szerződés) jött létre a Budapest Vili, 
kerület, 35123/11. helyrajzi szám alatti, az Új Teleki téri Piacon található D/2 jelzésű, 30 
m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
vonatkozásában.

2. Az Önkormányzat Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága 
(a továbbiakban: Bizottság) a. /2022 (IX.21.) számú határozatával úgy döntött, hogy

hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 35123/11 hrsz. alatt kialakított, természetben az Új Teleki 
téri Piacon található D/2 jelzésű, 30 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában Frena József György egyéni vállalkozó Bérlő 
(székhely: 1181 Budapest, Dobozi út 30/B.; nyilvántartási szám: 3396118; adószám: 
40790932-2-43; a továbbiakban: Bérlő) kérelmének helyt adva az üzlethelyiség albérletbe 
adásához az EastemGreen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.; cégjegyzékszám: 01 09 350873; adószám: 
23356807-2-41 ; képviseletében: Lelkes Renáta ügyvezető) részére az Önkormányzat és a Bérlő 
között fennálló bérleti jogviszony időtartamához igazodóan, 2029. március 14. napjáig, nyers 
élelmiszer üzletkörnek, hús-hentesáru termékkörnek megfelelő kiskereskedelmi tevékenység 
folytatására az alábbi feltételek szerint:
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a) Bérlő az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Helyiségrendelet) 22. § (4) bekezdésében foglaltak alapján másfészeres 
bérleti díj összeget, azaz 58.500,- Ft/hó + ÁFA összeget köteles megfizetni a piacot 
üzemeltető Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11784009-22234876-00000000 számú bankszámlájára.

b) A Helyiségrendelet 19. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a Bérlő a már befizetett 
óvadékot feltölti az újonnan megállapított bérleti díj összegének megfelelő mértékig.

c) A Helyiségrendelet 22. § ( 1 ) bekezdése alapján a szerződés megszűnése esetén az Albérlő 
a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkül köteles kiüríteni. Továbbá 
helyiség bérleti díjára vonatkozóan az Albérlő készfizető kezességet vállal, illetve a 17. 
§ (4) bekezdésben meghatározott közjegyzői okiratot aláírja.

d) A Helyiségrendelet 22. § (2) bekezdése értelmében, ha a bérleti szerződés cserehelyiség 
biztosítási kötelezettség mellett szűnik meg, a cserehelyiség megfelelőségénél kizárólag 
a Bérlő vehető figyelembe.

e) A Helyiségrendelet 22. § (3) bekezdése értelmében, ha a bérleti szerződés a Bérlő halála 
miatt szűnik meg, az Albérlő a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha 
olyan személy befogadása történik, aki a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján 
a bérleti jogviszony folytatására jogosult.

3. A Bizottság döntésének értelmében a Bérlőnek másfélszeres bérleti díjat, azaz 58.500,- 
Ft/hó + ÁFA összeget kell az Önkormányzat számára megfizetnie, így a Bérleti Szerződés 
15. b) pontjában meghatározott bérleti díj összege 58.500,- Ft/hó + ÁFA összegre módosul. 
A Bérlő az emelt bérleti díjat jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától köteles fizetni.

4. A Bizottság döntésének értelmében a Bérlő a már befizetett óvadékot köteles feltölteni az 
újonnan megállapított bérleti díj összegének megfelelő mértékig. Az óvadék feltöltésére 
vonatkozó kötelezettségét Bérlő jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig köteles 
teljesíteni.

5. A Szerződő Felek között 2014. március 14-én létrejött Bérleti Szerződés egyéb 
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

6. Jelen bérleti szerződésmódosítás a Szerződő Felek általi aláírásának napján lép hatályba.

7. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény könyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
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8. Jelen szerződésmódosítás 3 számozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti példányban készült. A 
szerződésmódosítást Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2022.......................hó.........nap

Bérbeadó

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében:

Bérlő

Pikó András 
polgármester

Frena József György 
egyéni vállalkozó

Kapják:

bérbeadó: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (3 pld.) 
üzemeltető: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Uj Teleki téri Piac (1 pld.) 
bérlő: Frena József György egyéni vállalkozó (1 pld.)
Jogi szempontból ellenjegyzőm:

Budapest, 2022............................hó..................nap

dr. Sajtos Csilla 
jegyző 

nevében és megbízásából

dr. Vörös Szilvia 
aljegyző

Fedezet:..............................................

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető

Budapest, 2022. hó................ nap


