
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Ács László határozott időtartamra 2015. február 15. napjától 2020. február 14. napjáig bérlője             
a Budapest, XI. kerület Fehérvári út 182-190/B. II. lh. III. 2. alatti 37 m2 alapterületű,               
összkomfortos lakásnak. 

A bérlemény bérleti díja fűtéselőleggel együtt: 39.638.- Ft/hó. 
Bérlőnek a bérleti jogviszony fennállása óta nem volt hátraléka. 
  
Pál Judit bérlőtárs kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben a tulajdonos          
hozzájárulását kéri ahhoz, hogy egyéni vállalkozásának székhelyeként az önkormányzati         
lakást bejelenthesse. 

A vállalkozás TEÁOR száma:139201-Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 

Pál Judit a vállalkozást másodállásban (főállás mellett) kívánja végezni. Kis mennyiségben           
babák részére törölköző, illetve egyéb dekorációs termék (fali képek) kerülne előállításra. A            
termékek előállítása nem jár nagyobb mennyiségű anyag és eszköz tárolásával, illetve a            
termékek átvételére nem a lakásban kerülne sor. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 5. § (1) bekezdés                
szerint az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló           
szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez e törvény          
rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be. A bejelentésnek tartalmaznia kell –          
többek között – a székhely címét (6. § (1) bek. d) pont). 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelem ügyében a döntését meghozni szíveskedjen. 

  
Budapest, 2017. szeptember 26. 
 Tisztelettel: 
  
  
                                                                                     Vargáné dr.Kremzner Zsuzsanna  

jegyző megbízásából  
                                                                                                Büki László igazgató 
 


