
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 2854/8 hrsz-ú 9.264 m2 nagyságú ingatlan            
Önkormányzatunk tulajdonát képezi. Az ingatlan a Hamzsabégi út szélesítési területeként          
került kijelölésre. 
Végleges felhasználásáig hasznosítása bérbeadás útján történik az alábbi bérlők részére: 
  

Bérlő megnevezése Bérelt területnagyság (m2) Funkció 

·      AUTO-QUARTETT Kft.                500 autóbemutató telephely 

·      ROYAL AUTOMOBIL Kft.                373 autóbemutató telephely 

·      CITRONCS Kft.                120 autóalkatrészek 
tárolása,autókozmetika, 

·      ZIH OLIVÉR                   63 autókozmetika műhely 

·      AUTÓ NÉRO FRANCHISE Kft.                   80 autókozmetika műhely 

·      LÁTLAKBOLT.HU Kft.                  180 fenyőkéreg árusítás 

  
  
A bérleti szerződések határozott időtartamúak. A jelenlegi szerződések érvényessége 2017.          
december 31-én lejár. A 2017. évre megállapított bérleti díj 540,-Ft/m2/hó mértékű volt a T.              
Bizottság 824/GB/2016. (XII.14.) számú határozata alapján. 
  
A Látlakbolt.hu Kft. az ingatlanból 180 m2 nagyságú területet bérel, amelyen fenyőkérget,            
fűmagot, kertészeti kiegészítőket értékesít. T. Bizottság 2016. október 19-én megtartott          
ülésén 690/GB/2016.(X.19.) számú határozatában a területrész használatát 500,-Ft/m2/hó        
bérleti díj megállapításával engedélyezte. 
Jelenleg a Társaság ügyvezetője a bérleti jogviszony meghosszabbítása mellett azzal a           
kérelemmel fordul Önkormányzatunkhoz, hogy 30 m2 - rel nagyobb területet szeretne bérelni,            
amennyiben a területtel közvetlenül szomszédos Szabó-Car Hungary Kft. jogviszonya         
megszűnik 2018. június 30. napján vagy azt megelőzően. 
  
Az Autó Néró Franchise Kft. bérleti szerződése a T. Bizottság 503/GB/2017. (IX.6.) számú             
határozata alapján módosításra került. A Bérlő a Kft. mellett Molnár István egyéni            
vállalkozó. A bérleti jogviszony 2018. december 31. napjáig tart.  
  
A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság tájékoztatása alapján a Citroncs Kft-nek három           
havi, összesen 194.400,-Ft, a Royal Automobil Kft-nek két havi, összesen 402.840,-Ft bérleti            
díj tartozása áll fenn, egyebekben a cégek bérleti díj fizetési kötelezettségüknek eleget tettek.  
  
A Bérlők írásban, illetőleg szóban jelezték a bérleti jogviszony azonos feltételekkel történő            
meghosszabbítására vonatkozó szándékukat. 
  
  
  
  



A Főépítészi Iroda tájékoztatása szerint a területre tervezett városi főút kiépítése a            
közeljövőben nem várható, ezért a bérleti szerződések további egy évvel való           
meghosszabbításának nincs akadálya. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2017. október 26. 
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