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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 
értelmében, a Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek 
hasznosításáról kizárólag a Képviselő-testület hozhat döntést. 

Gödöllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Pannon 2001. Mozgókép 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között 2005. március 31-én helyiségbérleti szerződés jött 
létre az önkormányzat tulajdonát képező, a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 296 helyrajzi 
szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. szám alatt található, 
493,58 m2 alapterületű helyiségcsoportra vonatkozóan, melyben a bérlő a Városi 
Filmszínházat működteti. 
A szerződés 2006. szeptember 19-én az ügyvezető személyében bekövetkezett változás, 
2013. február 28-án pedig a mozi korszerűsítése következtében szükségessé vált 
szerződéskiegészítés miatt módosításra került. 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2015. (II. 5.) sz. önkormányzati 
határozatával, az előbérleti jog szabályai alkalmazásának mellőzésével, lehetővé tette a 
szerződéses időtartam további 10 évvel történő meghosszabbítását, ezért felek a szerződésüket 
2025. március 31. napjáig meghosszabbították. 

Reményi Richárd ügyvezető, a bérlő képviselője 2017. augusztus 8-án kelt levelében 
kérelmezte, hogy a jelenleg érvényben lévő helyiségbérleti szerződés időtartamát további 5 
évvel hosszabbítsuk meg. 
Levelében előadta, hogy 201 7. augusztus 31- október 04-ig egy 18. OOO. OOO Ft értékű 

értéknövelő beruházást tervez önköltségen megvalósítani. Ennek keretében átalakítják a mozi 
vendégváró előterét és felújítják a vizes blokkokat. 
- elbontják a büfé, a jegypénztár, raktár, ruhatár, iroda helyiségeket 
- az előtér falazati lambéria burkolatát elbontva új art-deco stílusú tapéta burkolatot 
készítenek 
- a mennyezet új álmennyezetet kap új art-deco világító testekkel 
- a férfi-női wc helyiségeket megcserélik, és teljesen felújítják (új wc csészék, mosdók, 
csaptelepek, piszoárok, padló- és falburkolatok) 

Megszépül az előtér, és egy valóban impozáns, egyedi és országos szinten is színvonalas 
előtere lesz a mozinak. Mindemellett a város tulajdonát képező épület egy jelentős 

értéknövelő beruházáson esik át. 

A Pannon 2001. Mozgókép Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2 éve önköltségén teljeskörűen 
felújította a mozitermet. A vetítéstechnikát is folyamatosan fejlesztik, az országban elsőként 
üzembe helyezték a 7 .1. hangrendszert, új vetítővásznat és új 3D-s technikát is kapott a mozi. 
Az elmúlt 5 évben közel 20 millió forintot költöttek. 
Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően folyamatosan nőtt a mozi látogatottsága, az 
amortizáción túl ezért kell az előteret átalakítani. 

A helyiségbérleti díj beszedésére változatlanul a Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. jogosult. 
A helyiségbérleti díj értékállóságának biztosítása tárgyában, éves felülvizsgálat keretében, a 
Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének javaslata alapján a Képviselő-testület 
dönt. 



A helyiségbérleti díj összegére tehát változatlan, 100.000 Ft/hó + ÁFA összegben teszek 
javaslatot. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem Önöket a határozati javaslatban megfogalmazott javaslat támogatására! 

Gödöllő, 2017. szeptember „ 
" 

Határozati javaslat 

Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző 

A Képviselő-testület a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 296 helyrajzi szám alatt 
felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. szám alatt található, 493,58 m2 

alapterületű helyiségcsoportra vonatkozóan a Pannon 2001. Mozgókép Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-vel kötött helyiségbérleti szerződését az előbérleti jog szabályai 
alkalmazásának mellőzésével, további 5 évre, vagyis 2030. március 31. napjáig 
meghosszabbítja. 
A határozott időtartamú bérleti szerződés a lejártáig kizárólag rendkívüli felmondással 
mondható fel a bérbeadó részéről a bérlő súlyos szerződésszegése esetén. 

A helyiségbérleti dij beszedésére változatlanul a Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. jogosult. 
A helyiségbérleti díj értékállóságának biztosítása tárgyában, éves felülvizsgálat keretében, a 
Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének javaslata alapján a Képviselő-testület 
dönt. 
A helyiségbérleti díj összege változatlanul 100. OOO Ft/hó + ÁFA. 

Határidő: 

Felelős: 

a helyiségbérleti szerződés meghosszabbítására 10 munkanap 
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző 




