
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
Önkormányzatunk tulajdonát képezi a Bp. XI. Budaörsi út 105/b. szám alatti társasház 1. alb.,              
33 m2 nagyságú udvari, alagsori nem lakás céljára szolgáló helyiség. 
2017. július 26. napjával az előző bérlővel a bérleti szerződés megszűnt. 
  
Horváth Eszter bérbevételi kérelmet nyújtott be a helyiségre vonatkozóan, melyet raktározás           
céljára szeretne bérbe venni két éves időtartamra. 
Kérelmében leírta, hogy a helyiséget megtekintette, mely elég rossz műszaki állapotban van            
(süllyedések észlelhetők, a falakon repedések vannak), viszont vállalná annak felújítását saját           
költségén. 
A helyiség 2017. évre előirányozható bérleti díja az adott övezetben található helyiségekre            
megállapított fajlagos díjtétel alapján raktározás esetében (15.581,-Ft/m2/év) 42.848,-Ft/hó        
lenne. 

A közös költség összege: 7.425,-Ft/hó. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a bérbevételi kérelemmel kapcsolatban döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2017. augusztus 30. 
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