
HATÁROZATI JAVASLAT 
A 

 ……/GB/2018.( ). sz. határozat 
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a          
33/2012.(VI.6.) XI.ÖK rendelet 10. § (1) bekezdésében és a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK rendelet            
2. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Arany Uncia              
Bt. által benyújtott, a Budapest XI. ker. Bartók Béla út 52. szám alatti társasház 9. számú                
albetétében nyilvántartott 13 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségbe új vitrin            
kihelyezéséhez – a benyújtott fotó alapján – hozzájárul. 
  
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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 ……/GB/2018.( ). sz. határozat 
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a          
33/2012.(VI.6.) XI.ÖK rendelet 10. § (1) bekezdésében és a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK rendelet            
2. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Arany Uncia              
Bt. által benyújtott, a Budapest XI. ker. Bartók Béla út 52. szám alatti társasház 9. számú                
albetétében nyilvántartott 13 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségbe új vitrin            
kihelyezéséhez hozzájárul abban az esetben, ha az a meglévővel azonos stílusban és azonos             
anyagból készül. 
  
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a          
33/2012.(VI.6.) XI.ÖK rendelet 10. § (1) bekezdésében és a 34/2017.(IX.26.) XI.ÖK rendelet            
2. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Arany Uncia              
Bt. által benyújtott, a Budapest XI. ker. Bartók Béla út 52. szám alatti társasház 9. számú                
albetétében nyilvántartott 13 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséghez tartozó           
üzletfelirat és reklámtábla kihelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi         
feltételekkel: 

-    A munkák szakszerűségéért és szabályszerűségéért a bérlő vállalja a felelősséget. 
- Az átalakítási munkálatokat a Bérlő saját költségviselésében bérbeszámítás és          

kártalanítási igény kizárása mellett végezheti el. 
Jelen hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt, az egyéb jogszabályokban meghatározott, más          
hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
  
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 


