
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  

Hauerné Ilia Eszter és Ilia Andrea bérleményét képezi 2014. január 1. napjától a Bp. XI. ker.                
Lágymányosi u. 5. szám alatt található 30. alb. számú, 52 m2 alapterületű nem lakás céljára               
szolgáló helyiség. Jelenlegi szerződése 2017. december 31. napjáig van hatályban. 
A bérlők a helyiséget fodrász és műköröm szolgáltatás céljára használják. 
  
A helyiség jelenlegi bérleti díja 67.517,-Ft/hó (15.581,-Ft/m2/év), amely megegyezik a          
hasonló elhelyezkedésű és övezeti besorolású bérleményekre 2017. évben előirányzott         
fajlagos bérleti díj mértékével.  Közös költség összegét bérlők fizetik 2014. január 1. óta. 
Bérlőknek tartozása nincs. 
Hauerné Ilia Eszter és Ilia Andrea bérleti jogviszony hosszabbítási kérelemmel fordultak az            
Önkormányzathoz, melyben kérik további két évvel meghosszabbítani szerződésüket. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatban döntését meghozni          
szíveskedjen. 
  

Budapest, 2017. november 13. 
  

Tisztelettel: 
  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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