
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Budapest XI. kerület Csikihegyek utca 13-15. szám alatti 1782/21 hrsz-ú iskolaépület            
Önkormányzatunk tulajdonát képezi. 
Az épületben elhelyezkedő 148 m2 alapterületű volt judo helyiség Budapest Főváros XI.            
kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2017. (IV.27.) XI.ÖK határozata        
alapján az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe került. A helyiséghez          
vizesblokk nem tartozik. 
Azt a mellette elhelyezkedő helyiségrészben, a helyiségek összenyitásával lehet kialakítani          
összesen 13,32 m2 alapterülettel. 
  
A kialakítást az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. saját költségviselésben végezné el,           
amelyhez kéri az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. 
A vizesblokk terve az előterjesztés mellékletét képezi. 
  
Az átalakítás elvégzését követően az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe          
adott területrész a fent megjelölt 13,32 m2 –rel megnövekedik. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulás ügyben döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. november 16. 
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