
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A BKK Zrt. ingyenes használati szerződés keretében 2016. július 18. napjától jogszerű            
használója a Bp. XI. Móricz Zs. körtér „Gomba” épület II. számú cikkelyének, mely 107,8 m2               
alapterületű. A használó 2014. október 7. napjától van az ingatlan birtokában. A szerződés             
2017. augusztus 2. napján módosításra került a BKÜ Zrt. közreműködőként,          
közlekedésszervezőként került bevonásra. 

A BKÜ Zrt. az ügyfélközpont kapacitásának bővítése céljából szeretne a helyiségbe TVM            
automatát telepíteni. Az automata telepítése szerkezeti átalakítással nem jár, mivel a           
helyiségben padlófűtés van a berendezés alapterületénél nagyobb teherhordó lemezhez         
rögzítik. Az automatát a mellékelt rajz szerint helyeznék el külön elektromos mérőóra            
kialakítása szükséges, az automata üzemeltetőjével történő pontos elszámolás miatt. 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy korábban az automatát az épület külső körívén szerették             
volna elhelyezni, melyet a Bizottság 53/GB/2017.(I.25.) számú határozatában elutasította. 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a kérelem ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. augusztus 30. 
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