
HATÁROZATI JAVASLAT 

 ......../GB/2019.( ) sz. határozat 
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 a Budapest             
Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő, a Magyarországi Drukpa          
Kagyü Buddhista Közösség részére bérbe adott, Budapest, XI. ker. Vak Bottyán u. 6. szám              
alatti, 4222/0/B/1 hrsz-ú, 215 nm nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget, a            
Magyarországi Drukpa Kagyü Buddhista Közösség székhelyeként bejegyeztesse a        
Magyarországi Drukpa Kagyü Buddhista Közösség bérleti jogviszonya fennállásáig. 
Jelen hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott, más          
hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
  
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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 ......../GB/2019.(  ) sz. határozat 
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 hozzájárul            
ahhoz, hogy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő, a            
Magyarországi Drukpa Kagyü Buddhista Közösség részére bérbe adott, Budapest, XI. ker.           
Vak Bottyán u. 6. szám alatti, 4222/0/B/1 hrsz-ú, 215 nm nagyságú, nem lakás céljára              
szolgáló helyiséget, átalakítsa és felújítsa a benyújtott kérelmében foglaltak alapján az alábbi            
feltételekkel: 
-  A munkálatokat az építtető saját költségén végezheti el, kártalanítási igény kizárása mellett. 
-  A munkák szakszerűségéért és szabályszerűségéért az építtető vállalja a felelősséget. 
-  Az építtető vállalja az esetleges bontás utáni helyreállítási munkálatok elvégzését. 
Jelen hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott, más          
hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
  
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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......../GB/2019.( ) sz. határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
34/2017.(IX.26.) XI.ÖK rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy a Budapest, XI. ker. Vak Bottyán u. 6. szám alatti, B/1. albetét számú,                
215 nm nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre a Magyarországi Drukpa Kagyü            
Buddhista Közösséggel kötött határozott idejű szerződést (2019. április 1. napjától 2021.           
március 31. napjáig)  az alábbiak szerint módosítja: 
-      Bérleti díj fizetésének kezdete: 2019. július 1. 
-      A bérleti szerződés egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 
Az ajánlati kötöttség határideje az ajánlat kézhezvételét követő 30 nap. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó bérleti szerződés módosítás aláírására. 
  
  
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 


