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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 
 

 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 
A FEKETE NYOLCAS Kereskedelmi Bt., a bérleti jog átvételt követően 1996. február 1. óta bérli az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest, IX. kerület Ráday u. 9. földszint I. szám alatti, 74 m2 

alapterületű helyiséget melegkonyhás vendéglátó tevékenység céljára. A cég képviseletében Lencse 
János ügyvezető levélben kérte a Bp. IX. Ráday u. 9. fszt. I. szám alatti helyiség bérleti díjának 50%-kal 
történő mérséklését. A Bt. kérelmét a Gazdasági Bizottság 2018. november 28-i ülésén megtárgyalta, 
és az alábbi GB 256/2018. (XI.28.) sz. határozatot hozta:  
 
„A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Fekete Nyolcas Bt. határozatlan idejű bérleményét képező 
Bp., IX. Ráday utca 9. fszt. I. sz. alatti, utcai bejáratú helyiség után fizetendő bérleti díj összegét 2018. 
december 01-től 2020. december 31-ig szólóan 300.000 Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli. „ 
 
A FEKETE NYOLCAS Kereskedelmi Bt. 2019. februárban kérelmezte a helyiség egy részének 
albérletbe adásához történő hozzájárulást. A kérelméhez csatolt Albérleti szerződés alapján a 
bérleményét képező, Ráday u. 9. földszint I. szám alatti, 74 m2 alapterületű helyiség 20 m2 alapterületű 
részét adná albérletbe a PET-GLOBALS Kft. részére, 400.000,-Ft/hó + ÁFA összegű albérleti díj 
ellenében. 
 
A Gazdasági Bizottság 2019. március 27-i ülésén az alábbi, GB 60/2019. (III.27.) számú határozatot 
hozta: 
„A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a GB 256/2018. (XI.28.) sz. határozatát 2019. április 1. napjától 
szólóan visszavonja.” 
 
A Bt. a határozat visszavonását követően a helyiség után, a korábbi 424.522,-Ft/hó+ÁFA összegű 
bérleti díjat fizeti. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy a Fekete Nyolcas Bt. a bérleményét képező 
helyiség egy részének albérletbe adására vonatkozó kérelmét visszavonta. Ezt követően a Bt. 
képviseletében Lencse János Béla ügyvezető kérelmet nyújtott be, melyben a Gazdasági Bizottság GB 
60/2019. (III.27.) számú határozatával kapcsolatban az alábbiakat terjesztette elő: 
 
„A Fekete Nyolcas Bt. és Ferencváros Önkormányzata között 2018. december 1.-től 2020. december 
31.-ig tartó kulturális együttműködési megállapodás van érvényben, melynek értelmében a Fekete 
Nyolcas Bt. havonta egy alkalommal biztosít italfogyasztást és helyszínt 25-30 fő számára 
önkormányzati rendezvény megtartása céljából. Kiemelném, hogy 2018.-ban 3 alkalommal, 2019-ben 
pedig 4 alkalommal - legutóbb 2019. április 12.-én – biztosítottuk a helyszínt és az italfogyasztást az 
önkormányzat rendezvényein. 
 
Hangsúlyozni szeretném, hogy fenti önkormányzati rendezvények időpontjai a 2019-es évre ki vannak 
tűzve és meg vannak hirdetve, hiszen a megállapodás továbbra is érvényben van a Fekete Nyolcas Bt. 
és az Önkormányzat között. 
 
Megjegyzem továbbá, hogy Társaságunk a PET-GLOBALS Kft.-vel kötött albérleti szerződést is 
megszüntette közös megegyezéssel, melyet az Tisztelt Önkormányzat tudomásul is vett. 
 
Tekintettel a fentiekre és arra is, hogy mi a kulturális együttműködési megállapodásban foglaltakat 
maradéktalanul betartottuk kérem a Tisztelt Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületét , hogy 
GB.60/2019. (III.27.) számú határozatát szíveskedjék visszavonni és állapítsa meg, hogy a Budapest  
IX. kerület Ráday utca 9. fszt. I. szám alatti helyiség után fizetendő bérleti díj a korábbiaknak 
megfelelően 300.000,-Ft/hó +Áfa összegű.” 
 



 
 
A Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatása szerint az idősügyi programok keretében, a Fekete Nyolcas 
Bt-vel való együttműködési megállapodás, valamint annak 1. számú módosítása értelmében, az 
együttműködési megállapodás 4. pontjában foglalt vállalásaiból az alábbiakat biztosította: 
 

- 2018. októberében valamint 2019. január, február, március és április hónapokban havi egy 
alkalommal (összesen 5 alkalom) biztosította az idősügyi rendezvények helyszínét 15 órától 19 
óráig, valamint 

- a résztvevőknek személyenként egy italt (ásványvizet vagy üdítőt, vagy teát stb.) biztosított 
ingyenesen. 

 
Tájékoztatásuk szerint a Bt. az önkormányzat kollégáival együttműködött, ugyanakkor az 
együttműködési megállapodásban rögzített beszámolót nem nyújtotta be. 
 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) sz. rendelet 24. § (3) 
bekezdése szerint: 
 
„Indokolt esetben a Gazdasági Bizottság legfeljebb a bérbeadó által ajánlott mértékig 
mérsékelheti vagy legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a bérleti díj fizetését. Ezt meghaladó mértékű 
mérséklésről vagy szüneteltetésről a Képviselő-testület dönthet minősített többséggel.” 
 
Kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy a Fekete Nyolcas Bt. kérelme ügyében dönteni 
szíveskedjen.  
 

Budapest, 2019. május 09. 
 
 
                                                                                       dr. Bácskai János s. k. 
                                                                                        polgármester 
 

 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy  
a Fekete Nyolcas Bt. határozatlan idejű bérleményét képező Bp., IX. Ráday utca 9. fszt. I. sz. alatti, 
utcai bejáratú helyiség után fizetendő bérleti díj összegét 2019. június 01-től …………………….ig 
szólóan ……………. Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               
Határidő: 30 nap 
 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy 
nem járul hozzá a Fekete Nyolcas Bt. határozatlan idejű bérleményét képező Bp., IX. Ráday utca 9. 
fszt. I. sz. alatti, utcai bejáratú helyiség után fizetendő bérleti díj mérsékléséhez. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               
Határidő: 30 nap 


