
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Önkormányzatunk tulajdonát képezi a Bp. XI. Budaörsi út 4-18. szám alatti társasház 2. alb.,              
112 m2 nagyságú utcai, alagsori nem lakás céljára szolgáló helyiség. 
2017. március 30. napjával az előző bérlővel a bérleti szerződés megszűnt. 
2017. júniusban tárgyalta a T. bizottság Kalmár Gyula bérbevételi kérelmét, melyben           
bérlőnek jelölte ki, azonban a szerződéskötésre nem került sor, mivel Kalmár Gyula elállt             
bérbevételi szándékától. 
  
Jelenleg az Ikon 8 Hajszalon vezetői Gillemot Ferenc és Kacziba Márta nyújtottak be             
bérbevételi kérelmet a helyiségre vonatkozóan, melybe egy már működő hajszalont          
szeretnének átköltöztetni. A helyiséget 2017. december 1 napjától, minimum 10 éves           
időtartamra szeretnék bérbe venni az igénybevételi díj megfizetésének elengedésével, mivel a           
helyiségre előzetes felméréseik szerint 4-6 millió forintot fognak fordítani (kazán csere,           
kéménycsere vagy kéménybélelés, vakolás, burkolás, nyílászárók cseréje, szellőztetés        
kialakítása, meleg víz kialakítása, mellékhelyiségek cseréje és a teljes elektromos hálózat           
cseréje). Ezen munkálatokhoz – amennyiben bérbevételi kérelmüket pozitívan bírálja el a T.            
Bizottság – tulajdonosi hozzájárulást szeretnének kérni az Önkormányzattól, mint         
tulajdonostól. 
Kérelmükben leírták, hogy vállalnák a hosszú távú együttműködés alatt, hogy a kerületben            
lévő szociális intézményekben dolgozók számára kedvezményes kártyát biztosítanak. 
A helyiség 2017. évre előirányozható bérleti díja az adott övezetben található helyiségekre            
megállapított fajlagos díjtétel alapján szolgáltatás esetében (15.581,-Ft/m2/év) 145.422,-Ft/hó        
lenne. 

A közös költség összege: 24.140,-Ft/hó. 
Mivel a helyiség teljes körű felújítása szükséges, ami időigényes szeretnék kérni a T.             
Bizottságtól a bérleti díjfizetés halasztását 3 hónapra. 
A helyiség rossz műszaki állapota és kedvezőtlen elhelyezkedése miatt javasolható az           
igénybevételi díj elengedése. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a bérbevételi kérelemmel kapcsolatban döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. november 13. 
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