
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Hadik-Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. tulajdonát képezi a Budapest, XI.           
kerület Bartók Béla út 36. szám alatti, 4988/0/A/3. hrsz-ú ingatlan, melyben a Hadik Kávéház              
és a Szatyor Bár működik. 
  
A Fővárosi Törvényszék előtt peres eljárás volt folyamatban a Hadik-Kávéház Kft., Budapest            
Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, a Hadik Nádor Kft., a Flying Cat Kft. és a               
Sberbank Magyarország Zrt. között. 
  
A Tisztelt Bizottság 859/GB/2015.(XII.16.) számú határozatával a Budapest, XI. kerület          
Bartók Béla út 36. szám alatti, 4988/0/A/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, mellékletben           
szereplő „peren kívüli egyezség és többoldalú megállapodás bérletről és opciós jogról” című            
megállapodás megkötéséhez hozzájárult. 
  
A megállapodás II.2., a ráfordítás és többlet elszámolása a bérleti díjba történő beszámítással             
ponton belül 

○ „ A Bérlő a 2015. december 31-ig terjedő bérleti időszakra eső bérleti díjat a              
Bérbeadó/Tulajdonos Hadik –Kávéház kft. kiegyenlítettnek tekinti. 

○ Bérlő 2 vállalja, hogy az okirat alapján az ingatlanon, mint bérleményen további,            
minimum nettó 33.900.000,-Ft hasznos, az ingatlan értékét növelő beruházást hajt          
végre legkésőbb 2017. december 31. napjáig.  

○ Tulajdonos és Bérlő 2 vállalja, hogy az ingatlanra legkésőbb 2015. december 31-ig            
bérleti szerződést kötnek az alábbi lényeges tartalommal:  

○ 2019. január 1. napjától 2020. január 31. napjáig fizetendő havi nettó 4.400 eurónak             
megfelelő a szerződéskötéskor a MNB középárfolyamon (EUR/HUF) számolt bérleti         
díj megfizetett, amennyiben a Bérlő 2 a fentiekben részletezett ráfordítási          
kötelezettségének eleget tesz, 

○ 2020. február 1. napjától 2022. december 31. napjáig havi nettó 4.400 eurónak            
megfelelő a szerződéskötéskor a MNB középárfolyamon (EUR/HUF) számolt bérleti         
díjat tartozik Bérlő 2 megfizetni havonta, az alakilag és tartalmilag kifogástalan           
számla ellenében. „ 

  
Fentiek alapján a Bérlő 2 ráfordítási kötelezettsége 33.900.000,-Ft, ami 25 havi bérleti díjnak             
fel meg. Ez alapján a fent meghatározott dátumban elírás történt (mivel az csak 13 havi               
bérleti díjnak fel meg), a pontos határidő 2021. január 31. , illetőleg 2021. február 1. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a Hadik-Kávéház Kft. ügyvezetője, Ihász Tibor kérelme            
alapján a „peren kívüli egyezség és többoldalú megállapodás bérletről és opciós jogról” című             
megállapodásban meghatározott határidők pontosításához szíveskedjen hozzájárulni. 
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