
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Humusz Szövetség bérletét képezi 2002. augusztus 1-től 20 éves időtartamra Bp. XI. Saru              
u. 11. szám alatt lévő önálló fölszinti ingatlan, ahol a bérlő környezetvédelmi            
oktatóközpontot működtet. 

Az ingatlanon lévő felépítmény rossz (romos) állapotú volt, melyet bérlő saját költségén            
felújított. Az elvégzett értéknövelő beruházások miatt a bérleti jogviszony első tíz évében,            
azaz 2012. július 31. napjáig mentesült a bérleti díj fizetésének kötelezettsége alól. Jelenleg a              
bérleti díj: 150.707.-Ft/hó. 

A Bérleti szerződés 7. pontja értelmében "A Bérlő közhasznú tevékenységéről félévente           
beszámolót készít a Bérbeadó részére, valamint tevékenységébe az annak ellenőrzéséhez          
szükséges módon betekintést enged.". 

A Humusz Szövetség képviseletében Urbán Csilla elnök megküldte Önkormányzatunk         
részére a 2016. II. félévi beszámolót. 

A Humusz Szövetség országos jelentőségű civil szervezet, mely képviselteti magát a           
kerületben, ezáltal a helyi lakosok, óvodák és iskolák körében a környezettudatos fejlődést,            
nevelést és a felelős viselkedést elősegíti. 
  
A beszámolót a Környezetvédelmi Osztály vezetője véleményezte és elfogadásra javasolja,          
melyet mellékelve csatolok. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a mellékletben szereplő beszámolót áttekinteni szíveskedjen. 
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