
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Mészáros Gergő 2013. október 01. napjától 2018. szeptember 30. napjáig bérlője a Budapest,             
XI. kerület Fehérvári út 182-190/B. II. lh. V. 3. alatti 37 m2 alapterületű, összkomfortos              
lakásnak. 

A bérlemény bérleti díja fűtéselőleggel együtt: 39.638,- Ft/hó. 
A bérleményen lakbér és járuléki díjhátralék nincs. 
  
Bérlő kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben a tulajdonos hozzájárulását kéri          
ahhoz, hogy házastársa, Mészáros-Nagy Renáta egyéni vállalkozásának székhelyeként az         
önkormányzati lakást bejelenthesse. 

A vállalkozás TEÁOR száma:6920-Könyvelés 

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. október 10. 

Tisztelettel: 
  
  
                                                                                     Vargáné dr.Kremzner Zsuzsanna  

jegyző megbízásából 
                                                                                              Büki László igazgató 
 


