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Előterjesztés 
 

 
Tárgy: Parti-Party Kft. kérelme 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gábor Csilla, mint a Parti-Party Kft tulajdonos ügyvezetője, kéri az Önkormányzatot az alábbi 
üzletrész átruházás hozzájáruláshoz illetve tulajdonos váltáshoz. 
Jelenlegi állapot a következőképen módosulna. 
Előzetes egyeztetés alapján a Ré-Tes Pékárú Kft ( Székhelye: 8200. Veszprém, Kossuth u 1. , 
adószám: 27280384-2-19) veszi át a tulajdonjogát Parti-Party Kft-nek. (Székhely:1182. Budapest, 
Fogaras u 5., Adószám:14302099-2-43). 
Emellett a következő kéréssel fordul az Önkormányzathoz:  
„A jelenlegi bérleti szerződés 7. pontja a következőket tartalmazza: 
"Bérlő a bérleményt a bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül 
harmadik személynek át nem engedheti, bérbe, használatba nem adhatja, és nem terhelheti meg. 
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés szempontjából bérleti jog átruházásnak tekintik azt az 
esetet is, ha a gazdasági társaság tulajdonjogát a jelenlegi tulajdonos harmadik személy(ek)re 
ruházza át." 
A mai napon egyeztetve Báró Béla jegyző úrral, a következő helyzettel szembesültem.  
A 7. pont alapján a Parti-Party Kft átadás-átvétele kapcsán az Alsóörsi Önkormányzat részére a 
fennmaradó 5 év bérleti jogának  20%-át be kell fizetnünk az Önkormányzat részére. 
Ezzel kapcsolatos a kérésem Önökhöz. 
Egy éve vettem át ezt az üzletet. Szívvel-lélekkel dolgoztam vele. Most családi és egészségügyi 
okok miatt vagyok kénytelen megválni tőle. Végig a minőséget és a fejlesztést képviseltem. Alsóörs 
kulturált látképéhez remélem sokat tudtam hozzá tenni. Nagyon komoly befektetést hajtottam 
végre, hogy egy tökéletesen működő vállalkozást  hozzak létre. 
Kérem Önöket, hogy a városhoz hozzáadott értéket elismerve ezt az összeget engedjék el nekünk. 
A következő tulajdonost ismerve ugyanilyen szenvedéllyel és elkötelezettséggel  fogja Alsóörs és 
egyben a Hokedli Gasztro Bisztrót  képviselni. 
Kérem Önöket, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetre és a pandémiára való tekintettel, mivel 
korlátozva vagyunk a munkavégzésben ezt a kérésemet támogatni szíveskedjenek! 
A levelemet természetesen a vevővel egyeztetve közösen fogalmaztuk meg és egy ügyért 
dolgozunk. 
Tisztelettel: 
Gábor Csilla 
Kertész Krisztián” 

 
Fentiek alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a tulajdonosi szerkezet változtatására irányuló 
kérelmet támogatni szíveskedjen és a szerződés aláírására hatalmazzon fel.  
A fizetendő átadási díj elengedését nem javaslom. 

 
Alsóörs, 2021. január 26. 

Tisztelettel:    
 

Hebling Zsolt   
polgármester 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat:  
 

…../2021. (01.26.) számú önkormányzati határozata 

 
Alsóörs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szól 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:  

1. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Party-Party Kft. (1182 Budapest, 

Fogaras utca 5., adószám 14302099-2-43) kérelmét támogatja, melynek értelmében a Kft. 

tulajdonosa és tulajdonosi szerkezete megváltozik.  

2. A bérleti jog megváltás díja kifizetésre került az Önkormányzat 11/1997. (X.17.) rendelete 

szerint. 

3. Alsóörs Község Önkormányzata és a Party-Party Kft. között érvényben lévő szerződés a 

továbbiakban változatlan marad. 

4. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítására és felhatalmazza annak 

aláírására. 

 

 


