
HATÁROZATI  JAVASLAT 
  

...../GB/2017.(    ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy bérbe adja Budai XI. Sportegyesület           
részére a Bp. XI. ker. Bartók Béla út 134. szám alatti társasház 1., 2., 3. sz. albetétében,                 
összesen 136 m2 nagyságú utcai bejárattal rendelkező alagsori nem lakás céljára           
szolgáló helyiséget az alábbi feltételekkel: 
-     Bérleti jogviszony időtartama: 2017. december 1. – határozatlan 
-     Bérleti díj:  a., 27.744.- Ft/hó, mely a mindenkori közös költséggel megegyezik. 
                       b.,……………Ft/hó. 
-     Óvadék: …………….,- Ft 
-       a., Közüzemi díj fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. 
     b., Közüzemi díj és közös költség fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. 
-     Tevékenység: klub és kondicionáló terem. 
- A bérlő közjegyzői okiratban vállalja, hogy a bérleti jogviszony bármely okból            
történő megszűnése esetén az ingatlant az önkormányzat részére kiürített állapotban          
visszaadja. 
A szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége, mely           
engedélyek birtokában kezdheti meg működését a bérleményben. 
Az ajánlati kötöttség határideje az ajánlat kézhezvételét követő 30 nap. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó bérleti szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: GB elnök 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
  

...../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Budapest, XI. ker. Hadak útja 6. szám              
alatti társasház 1.,2. sz. albetétében, összesen 102 m2 nagyságú utcai bejárattal rendelkező            
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre a Budai XI. Sportegyesülettel kötött           
határozatlan idejű szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

       -     Bérleti díj: a., 23.690.- Ft/hó, mely a mindenkori közös költséggel megegyezik. 
          b.,……………Ft/hó. 

-     a., Közüzemi díj fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. 
     b., Közüzemi díj és közös költség fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. 
- A bérlő közjegyzői okiratban vállalja, hogy a bérleti jogviszony bármely okból            
történő megszűnése esetén az ingatlant az önkormányzat részére kiürített állapotban          
visszaadja. 
Az ajánlati kötöttség határideje az ajánlat kézhezvételét követő 30 nap. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó bérleti szerződés módosítás aláírására. 
  
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: GB elnök 

  
 


