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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat a Foodfellas Kft, mint bérlő felújítási költségeinek 
bérbeszámítására 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

2021. november 19-én pályázatot írt ki Budakalász Város Önkormányzata a 

kizárólagos tulajdonát képező Budakalász belterület 1693 helyrajzi számon 

nyilvántartott 2011 Budakalász, Budai út 2. nem lakás céljára szolgáló 67 m2 

alapterületű ingatlan bérbeadására vendéglátóipari tevékenységre, melyet a 

Foodfellas Kft elnyert.  

A Foodfellas Kft-vel bérleti szerződést kötött az önkormányzat 5 éves időtartamra a 

fentnevezett épület bérbeadására. 

A Foodfellas Kft az elhanyagolt műszaki állapotú épületen az alábbi felújításokat 

szeretné végrehajtani: 

1. Bontás (belül 1 fal lebontása, visszaépítése, régi csövek kibontása)  

2. Fűtés és vízrendszer teljes korszerűsítése, kazán lecserélése, meglévő kémény 

bélelése amennyiben lehetséges, ha nem alkalmas rá a kémény, akkor új kémény 

építése. 

3. Aljzatbeton kiegyenlítése, szintbe hozása minden helységben. 

4. Teljes villanyszerelés 

5. Falak rendbetétele. 

6. Gipszkartonozás, burkolás 

7. Új ajtó és üvegablakok behelyezése.  

8. Külső terasz kialakítása 

9. Épület külső színezése 

 

A Bérleti Szerződés 3.3 pontja alapján: 

3.3 Bérlő kötelezettségei: 

• az ingatlanon a tűzrendészeti-, baleset- és vagyonvédelmi, továbbá kiemelten 

a környezetvédelmi előírások betartása, és az ehhez szükséges eszközök 

biztosítása, 

• az általa végzett tevékenység folytatásához szükséges engedélyek 

beszerzéséért és tevékenysége minden mozzanatának jogszerűségéért 

kizárólagos felelősséggel tartozik, 

• minden, a bérleménnyel összefüggő javítás, karbantartás, elvégzése és 

finanszírozása, költségeinek viselése, bérbeszámítás Felek külön 

megegyezése alapján lehetséges. 
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• a bérleménnyel összefüggő felújítás elvégzése és finanszírozása, 

költségeinek viselése, a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával lehetséges, 

melynek összege maximum 50 %-ban beszámítható a bérleti díjba. 

 

A felújítás megkezdésekor kiderült, hogy az épület rendkívül rossz műszaki állapotban 

van, a rendeltetésszerű használathoz teljes felújításra van szükség, az utcafronti fal 

megsűllyedt, a vízvezeték-, villamos hálózat cserére szorul, az épület nincs 

csatlakoztatva a szennyvíz hálózatba, az ajtók ablakok vetemedettek, rosszul 

záródnak. 

 

Az ajánlatok és a számlák összege (előlegszámla nélkül): 4.083.458 Ft + 8.270.756 Ft 

= 12.354.214 Ft 

Javasoljuk, hogy Budakalász Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező 

2011 Budakalász, Budai út 2. sz. alatti ingatlanon végzett, a Foodfellas Kft által 

finanszírozott felújítás befejezésekor benyújtandó kifizetett számlák alapján, 

Budakalász Város Önkormányzata az elvégzett beruházás összköltségének, 

maximum bruttó 12.354.214 Ft-nak az 50 %-át, maximum bruttó 6.177.107 Ft-ot 

beszámíthat a Foodfellas Kft bérleti díjába.  

Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) 
bekezdése és 2. § szerint: 

Kelt Bizonylat száma Megnevezés ajánlat összege Számla összege Előlegszámla

26.jan HD-2021-24 Belsőépítési tervezés 150 000

Belsőépítési koncepció trv 250 000

Belsőépítési stílus tanácsadás 50 000

03.márc 2022/000077

Műanyag és alu.nyílászárók 

előleg 740 000

03.máj 2022/000189

Műanyag és alu.nyílászárók, 

helyszíni szereléssel 1 815 253

02.máj HKKFT-2022-88

Klíma és légtechnikai rendszer 

kiépítése 2 725 802 1 863 345

03.máj 2022/SZH0002648 Villanyszerelési munkák 1 390 650

23.máj EPIT-2022-39 Műgyanta padló 1 057 656   528 828

26.márc SZSZ-2022-02357 Kombi gázkazán és alkatrészek 321 715

30.márc SZSZ-2022-02452 Kombi gázkazán és alkatrészek 1 965

12.ápr HRVTH-2022-26 Kombi gázkazán beüzemelése 38 300

Betonozási anyagok 201 703

Vegyes építési anyagok 02.hó 969 063

Vegyes építési anyagok 03. hó 504 958

Vegyes építési anyagok 04. hó 1 027 284

Vegyes építési anyagok 05. hó 1 109 865

Ajánlat összesen: 4 083 458

Előlegszámla összesen: 2 392 173

Számla összesen: 8 270 756

Bruttó
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„7.§ (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bérlő – a bérbeadó által 

igazolt – beruházás költségeit bérbeszámítás útján érvényesítheti. Bérbeszámítás 

a bérlő által a bérleti szerződés alapján fizetendő bérleti díj mértékéig tudható be, 

a bekerülési összeg lejártáig, határozott idejű szerződés esetén legfeljebb a 

határozott idő lejártáig. A bérbeszámítási megállapodásról a 2. § (1) bekezdés 

szerinti bérbeadói jogokat gyakorló dönt. 

2. § A bérbeadói jogok gyakorlása  

a) pénzügyi kötelezettségvállalást nem érintő esetben a polgármestert, 
b) évi nettó 5.000.000 Ft értékhatárig a Budakalász Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát (továbbiakban: PGB) saját 
hatáskörben, 

c) évi nettó 5.000.001 Ft-tól a Képviselő-testületet illeti meg.” 
 

Kérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és 

a határozati javaslatot fogadja el. 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága átruházott 
hatáskörben úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2011 
Budakalász, Budai út 2. sz. alatti ingatlanon végzett, a Foodfellas Kft által 
finanszírozott felújítás befejezésekor benyújtandó kifizetett számlák alapján, az 
elvégzett beruházás összköltségének, maximum bruttó 12.354.214 Ft-nak az 50 %-át, 
maximum bruttó 6.177.107 Ft-ot beszámítja a Foodfellas Kft bérleti díjába. 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
 
Budakalász, 2022. június 8. 

Kóder György 
          bizottság elnöke 
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M E G Á L L A P O D Á S 

 
 

amely Budakalász Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának .…/2022. (…..) számú 
határozata alapján létrejött egyrészről: 
Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. adószám: 15730961-2-13, 
képviseletében: Dr. Göbl Richárd polgármester), mint Bérbeadó 
másrészről: 
Foodfellas Kft (székhely:1132 Budapest, Alig u. 7/B 4.em.3., Cégjegyzékszám: 01 09 393144 
adószám: 27521258-2-41), mint Bérlő között az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:  
 
1. Szerződő felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Bérlő, Budakalász Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező Budakalász 1693 helyrajzi számú, Budakalász, Budai út. 2.sz.alatti 67 m2 
alapterületű nem lakás céljára szolgáló ingatlan tekintetében 2027. január 31. napjáig bérleti jogviszonyt 
létesített.  
 
2. A Bérlő által elvégzett és a Bérbeadó által elismert, a bérlemény rendeltetésszerű használatára alkalmas 
állapotához szükséges munkálatok az előzetes árajánlatok és a benyújtott számlák alapján:  
 
1. Bontás (belül 1 fal lebontása, visszaépítése, régi csövek kibontása)  
2. Fűtés és vízrendszer teljes korszerűsítése, kazán lecserélése, meglévő kémény bélelése amennyiben 
lehetséges, ha nem alkalmas rá a kémény, akkor új kémény építése. 
3. Aljzatbeton kiegyenlítése, szintbe hozása minden helységben. 
4. Teljes villanyszerelés 
5. Falak rendbetétele. 
6. Gipszkartonozás, burkolás 
7. Új ajtó és üvegablakok behelyezése.  
8. Külső terasz kialakítása 
9. Épület külső színezése 

 
Összes felújítási munka költsége: bruttó 12.354.214 Ft, melynek a szerződés szerint maximum 50 %-a 

számítható be a bérleti díjba.  

3. A felek megállapodnak abban, hogy a nem lakás céljáró szolgáló ingatlan rendeltetésszerű használathoz 
szükséges munkálatok költségeiből az 1-től 9. pontig meghatározott tételeket 50 %-ban a Bérbeadó viseli.  
 
4. Az árajánlat szerinti felújítási munkák áfás számláját a Bérlő a Bérbeadó részére benyújtja. 
 
5. A költségek megtérítése bérbeszámítás útján történik. 
 
6. A havi bérleti díj bruttó összege 260.350 Ft/hó. A bérbeszámítás összege: 23 hónapon keresztül (2022. 
február 1-től 2023. december 31-ig) bérleti díj mentes, 2024. január 1-31-ig 189.057 Ft, tehát a fizetendő 
összeg januárra 71.293 Ft.  2024. február 1-től a szerződés szerinti 260.350 Ft bérleti díj fizetendő. 
 

Iktatószám: 1/……………/2022. 
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7. A Bérlő kijelenti, hogy a bérbeszámításra tekintettel a Bérbeadóval szemben az általa elvégzett értéknövelő 
beruházások megtérítése iránt igényt nem támaszthat.  
 
Szerződő felek a jelen megállapodást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  
 
Budakalász, 2022. június 
 
 
 
Bérbeadó részéről:                  Bérlő részéről: 

 

………………………………….                                         …………………………………. 

           Dr. Göbl Richárd                                                        Mészáros Máté                  

  polgármester                 ügyvezető 

 
 
 
 

 
 
 

Kapják: 1 pld. Bérlő 
1 pld. Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi Osztály 

1 pld. Irattár 

 


