
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Pajti Pékség Kft. 2011. június 1. napjától határozott idejű bérleti jogviszony keretében bérli              
a Budapest XI. ker. Fehérvári út 86. szám alatti társasház 88. számú albetétében nyilvántartott              
117 m2 alapterületű, utcai bejárattal rendelkező földszinti nem lakás céljára szolgáló           
helyiséget pékség céljára. 

A helyiség bérleti díja 217.045,-Ft/hó nagyságú. 

A helyiség távfűtött, a helyben sütött pékáru miatt a bérlőnek fűtésre nincs szüksége, ezért              
kérelmezi a fűtés bérleti jogviszony időtartamára vonatkozóan az ideiglenes megszüntetését. 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 

Budapest, 2017. november 13. 
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