
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Gaál András azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Budapest XI. ker. Fülőke              
u. 208 hrsz. 5. parcellára a bérleti jogot visszaszerezze és a 2017. évi 49.640,- Ft összegű                
bérleti díj tartozását méltányosságból az Önkormányzat elengedje. 
  
A Gaál András 2003. évtől a Fülőke utcai 208. hrsz.5. parcella bérlője. A 2016/2017.              
gazdasági évre vonatkozó haszonbérleti szerződése 2017. szeptember 30. napján lejárt. A           
bérleti díjat – melynek befizetési határideje: 2017. április 30.napja volt- a fizetési felszólításra             
sem rendezte. Ezen túlmenően megállapításra került, hogy a bérleményt évek óta nem            
használja, A bérelt földterület gyommentesítésére és művelésére felszólítást kapott, melynek          
teljesítését két ízben ellenőrizte a Vagyongazdálkodási Osztály. Megállapításra került, hogy a           
művelésnek és használatnak nincs jele. E mellett a bérlő a bérleményt jelző kitáblázásról sem              
gondoskodott. 
  
A Vagyongazdálkodási Osztályon félfogadási időben Gaál András 2017. október 13-án          
orvosi papírokkal megjelent és méltányosságból a haszonbérleti jogviszony megtartásának         
lehetőségét és a bérleti díj eltörlését kérte. A bérleti díj elmaradást és a kert rendbetételének               
elmulasztását azzal indokolta, hogy 6 gyermeke van, mely közül az egyik súlyos és hosszas              
kórházi kezelésre, valamint gondos szülői odafigyelésre szorul, így ez megakadályozta őt a            
kerttel való törődésben. 
  
Gaál András 5 éve a haszonbérleti díjat a felszólítás után, nagy késéssel, különböző családi              
gondokkal indokokkal fizette be. 
  
Javasolható Gaál András bérlő részére a kamatmentes részletfizetés az alábbiak szerint: 
I. részlet 16.550,- Ft  befizetési határideje   2017. december  15. 
II. részlet 16.550,- Ft  befizetési határideje   2018. január 15. 
III. részlet 16.540,- Ft  befizetési határideje   2018. február 15. 
  
208 hrsz. 5. parcella területe: 680 m2, rajta egy felépítmény található, amit a növényzet              
teljesen benőtt. A kert körbekerített, de a bejárata is áthatolhatatlan (szeder és csipkebokorral             
benőtt). 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy Gaál András bérleti jogviszonyának helyreállítása és a 2017.             
évi bérleti díj hátralék megfizetése vagy törlése ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. október 31. 
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