
HATÁROZATI  JAVASLAT 
I/A 

  
...../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. ker. Kruspér u. 6-8. szám alatti, 78.                
albetét számú, tulajdoni lapon 38 m2 alapterületű, természetben 26 m2 alapterületű helyiséget,            
valamint a szomszédos 77. albetét számú, 32/46 tulajdoni hányadú, természetben 15 m2            
alapterületű helyiségrészt, melyek egybe vannak nyitva, így mindösszesen 41 m2 alapterületű           
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó Oláh Andrással 2017. január 31. napján            
létrejött határozott idejű bérleti szerződést (2017. január 1. napjától 2018. december 31.            
között) 2017. július 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 
-      Bérleti díj: 24.000.- Ft/hó. 
Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
  
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: GB elnök 
  

 HATÁROZATI  JAVASLAT 
I/B 

  
...../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. ker. Kruspér u. 6-8. szám alatti, 78.                
albetét számú, tulajdoni lapon 38 m2 alapterületű, természetben 26 m2 alapterületű helyiséget,            
valamint a szomszédos 77. albetét számú, 32/46 tulajdoni hányadú, természetben 15 m2            
alapterületű helyiségrészt, melyek egybe vannak nyitva, így mindösszesen 41 m2 alapterületű           
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó Oláh Andrással 2017. január 31. napján            
létrejött határozott idejű bérleti szerződést (2017. január 1. napjától 2018. december 31.            
között) nem kívánja módosítani. 
  
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: GB elnök 
  

HATÁROZATI  JAVASLAT 
II. 

  
...../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros XI.             
kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő – Oláh András által jogszerűen bérelt - Bp.             
XI. ker. Kruspér u. 6-8. szám alatti, 78. albetét számú, tulajdoni lapon 38 m2 alapterületű,               
természetben 26 m2 alapterületű helyiséget, valamint a szomszédos 77. albetét számú, 32/46            
tulajdoni hányadú, természetben 15 m2 alapterületű helyiségrészt, melyek egybe vannak          
nyitva, így mindösszesen 41 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségben az            
áramszolgáltatói kismegszakító teljesítményt 32 A-ig bérlő bővíthesse, valamint saját         
költségviselésében vezérelt mérőt /éjszakai áram szolgáltatást/ szereltessen fel. 
Jelen hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott, más          
hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
  
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: GB elnök 


