
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Zsigmond Kert Kft. jogszerű bérletét képezi 2014. október 14. napjától határozatlan idejű             
jogviszony keretében a Kulturális Városközpont területén lévő Bp. XI. ker. Móricz Zs. körtér             
9. szám alatti társasház 23. számú albetétében nyilvántartott 23 m2 alapterületű földszinti,            
utcai bejárattal rendelkező nem lakás céljára szolgáló helyiség. A helyiséget tárolás céljára            
használta, azonban a bizottság 607/GB/2017.(X.4.) számú határozatában cukrászati műhely         
kialakításához hozzájárult. 

A helyiség bérleti díja 80.000,-Ft/hó. A bérleti díjon kívül közös költség összegét is megfizeti              
az Önkormányzat részére. 

A bérlő kérelmezi, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos járuljon hozzá az elektromos            
hálózat bővítéséhez, mert a jelenlegi hálózat a beépítendő gépek egyidejű használatát már            
nem fogja elbírni. 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a kérelem ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. november 14. 
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