
 

Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 

Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Bp. XI. ker. Bartók Béla út 126. szám alatti társasház               
8. számú albetétében nyilvántartott 22 m2 alapterületű földszinti, utcai bejárattal rendelkező           
nem lakás céljára szolgáló helyiség. 

A helyiséget az Önkormányzat 2017. július 1. napjától bérbe adta, azonban a bérlő a bérleti               
jogviszonyt rendes felmondással 2017. szeptember 30. napjával felmondta. 

Jelinek Dóra bérbevételi szándékát jelezte. A helyiséget fodrászat céljára szeretné bérbe           
venni 2 éves időtartamra. (Korábban a Bartók Béla út 124. szám alatti helyiségre jelezte              
bérbevételi szándékát, azonban a helyiség a Gróf Széchényi Család Alapítvány részére került            
bérbe adásra.)  

A helyiség 2017. évre előirányozható bérleti díja az adott övezetben található helyiségekre            
megállapított fajlagos díjtétel alapján szolgáltatás (22.261,-Ft/m2/év) céljára 40.812,-Ft/hó. 

A helyiség jelenlegi közös költség összege 3.520,-Ft/hó. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 

  
Budapest, 2017. szeptember 13. 
  

Tisztelettel: 
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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                                                                                                      Büki László igazgató  
 


