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Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság! 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló, Budapest, IX. Ráday 

u. 17. fsz. I. sz. alatti, 90 m2 alapterületű helyiséget jogutódként 2002. február 1. óta a KÁVÉHÁZ 

Szolgáltató Kft. bérli. Az Önkormányzat hozzájárulásával bérlő a helyiséget 2018. február 1. napjától 

kezdődően 5 év határozott időre albérletbe adta a TasteOfLife Kft. részére, vendéglátó tevékenység 

végzése céljából. 

 
A KÁVÉHÁZ Kft. ügyvezetője, Kovács Zita 2021. márciusában a gazdasági nehézségek könnyítése 

érdekében a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II.9.) Korm. rendeletben foglaltakat szerette 

volna érvényesíteni, azonban a helyiség albérletbe adására tekintettel a Kft. a jogszabályi feltételeknek 

nem felel meg, így kérelme elutasításra került. 

 

A hónapok óta zárva tartó, mégis bérletidíj-fizetési mentességet élvező üzletekhez képest saját 

helyzetüket rendkívül méltánytalannak érezve bérlő újabb kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, 

melyben a fenti kormányrendelettel érintett 2021. február és június közötti időszakra a teljes bérleti díj 

elengedését kérte. 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a GKB 25/2021. (VI.28.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a 

helyiség bérleti díját 2021. február 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakra 75%-kal mérsékli azzal, 

hogy Bérlő a TasteOfLife Kft-vel, mint Albérlővel kötött szerződését szintén módosítja a fenti időszakra 

akként, hogy az albérleti díjat legalább ugyanilyen mértékben mérsékli. 

 

Bérlő a határozatban foglaltaknak eleget tett, melyet a szerződésmódosítás egy példányának 

benyújtásával tanúsított. Fenti határozat kizárólag a bérleti díj vonatkozásában biztosított kedvezményt, 

az albérleti többletdíj összegét nem módosította, melyre tekintettel a Budapest, IX. Ráday u. 17. 

földszint I. sz. alatti helyiség után 2021. november 30. napjáig szólóan a KÁVÉHÁZ Kft-nek bruttó 925.258 

Ft albérleti többletdíj hátraléka halmozódott fel. 

 

Az ügyvezető újabb kérelmet nyújtott be, amelyben a felhalmozott albérleti többletdíj elengedését kérte a 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságtól, azonban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 

szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelete kizárólag a bérleti díj mérséklésére vagy 

legfeljebb 3 hónapos szüneteltetésére ad felhatalmazást a Bizottságnak, az albérleti többletdíj 

csökkentése nem tartozik a Bizottság hatáskörébe. 

 

A követelés mérséklése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) 

önkormányzati rendelete alapján polgármesteri hatáskör, azonban Polgármester Asszony nem járult 

hozzá a követelés mérsékléséhez, tekintettel arra, hogy a Kávéház Kft. és a TasteOfLife Kft. között 

létrejött albérleti szerződés, valamint annak 2021. július 17-én kelt módosítása alapján Albérlő havi 

600.000 Ft + ÁFA albérleti díjat fizet Bérlő részére, amelyet Felek a GKB 25/2021. (VI.28.) sz. 

határozatának megfelelően a 2021. február 1. és 2021. június 30. közötti időszakra 75%-kal mérsékeltek, 

így a TasteOfLife Kft. által a Kávéház Kft. részére fizetendő albérleti díj havi 150.000 + ÁFA összegűre 

módosult. A Kávéház Kft. havi 102.284 Ft + ÁFA albérleti többletdíjat, valamint a kedvezményre tekintettel 

47.747 Ft + ÁFA bérleti díjat – mindösszesen 150.031 Ft + ÁFA – fizetett az Önkormányzat részére, 



melyet a TasteOfLife Kft. által a KÁVÉHÁZ Kft. részére fizetett albérleti díj összege szinte teljes 

mértékben fedezett. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a Budapest, IX. 

Ráday u. 17. fsz. I. sz. alatti helyiség után bérlő jelenleg 198.116 Ft/hó + ÁFA összegű bérleti díjat, 

valamint 98.350 Ft/hó + ÁFA összegű albérleti többletdíjat fizet. 

 

Bérlőnek a bérleti díj és albérleti többletdíj befizetésével hátraléka nincsen, tekintettel arra, hogy a 

teraszpályázat miatt befizették a 925.258 Ft összegű, vitatott albérleti többletdíjat, ezért mellékelt 

levelükben kérik annak kompenzálását a bérleti díj mérséklésének formájában. Az összeg 

nagyságrendileg megegyezik a bérleti díj 5 hónapra szóló 75%-os mérséklése esetén biztosított 

könnyítéssel. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati 
rendelete 26. § (2) bekezdése szerint: 
„Indokolt esetben a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság mérsékelheti vagy legfeljebb 3 hónapra 
szüneteltetheti a bérleti díj fizetését. Ezt meghaladó mértékű szüneteltetésről a Képviselő-testület dönthet 
minősített többséggel.” 
 

Kérem a Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a KÁVÉHÁZ Szolgáltató Kft. kérelmének 

ügyében dönteni szíveskedjenek. 

 

Budapest, 2022. január 18. 

Baranyi Krisztina s.k. 
  polgármester 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 

úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Szolgáltató Kft. bérleményét képező Budapest, IX. Ráday u. 17. fszt. I. sz. 

alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2022. február 1. és 2022. június 30. napja közötti 

időszakra 75%-kal mérsékli. 

 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 30 nap 
 


