
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 foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy az Eleven Blokk Művészeti alapítvány által bérelt Bp. XI. ker. Bertalan              
L. u. 22. szám alatti társasház 2. számú albetétében nyilvántartott 188 m2 alapterületű nem              
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi feltételekkel          
módosítja: 

-     Bérleti jogviszony vége 2025. augusztus 31. napja. 
-     Igénybevételi díj fizetési kötelezettség alól mentesül. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 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 foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy az Eleven Blokk Művészeti alapítvány által bérelt Bp. XI. ker. Bertalan              
L. u. 24. szám alatti társasház 41. számú albetétében nyilvántartott 184 m2 alapterületű nem              
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi feltételekkel          
módosítja: 

-     Bérleti jogviszony vége 2025. augusztus 31. napja. 
-     Igénybevételi díj fizetési kötelezettség alól mentesül. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 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 foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy az Eleven Blokk Művészeti alapítvány által bérelt Bp. XI. ker. Kende u.               
14. szám alatti társasház 1. számú albetétében nyilvántartott 137 m2 alapterületű nem lakás             
céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi feltételekkel módosítja: 

-     Bérleti jogviszony vége 2025. augusztus 31. napja. 
-     Igénybevételi díj fizetési kötelezettség alól mentesül. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 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 foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy az Eleven Blokk Művészeti alapítvány által bérelt Bp. XI. ker.             
Lágymányosi u. 4. szám alatti társasház 1. számú albetétében nyilvántartott 135 m2            
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi           
feltételekkel módosítja: 

-     Bérleti jogviszony vége 2025. augusztus 31. napja. 
-     Igénybevételi díj fizetési kötelezettség alól mentesül. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 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 foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy az Eleven Blokk Művészeti alapítvány által bérelt Bp. XI. ker.             
Lágymányosi u. 6. szám alatti társasház 2. számú albetétében nyilvántartott 64 m2            
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi           
feltételekkel módosítja: 

-     Bérleti jogviszony vége 2025. augusztus 31. napja. 
-     Igénybevételi díj fizetési kötelezettség alól mentesül. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 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 foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy az Eleven Blokk Művészeti alapítvány által bérelt Bp. XI. ker.             
Lágymányosi u. 20. szám alatti társasház 1. számú albetétében nyilvántartott 210 m2            
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi           
feltételekkel módosítja: 

-     Bérleti jogviszony vége 2025. augusztus 31. napja. 
-     Igénybevételi díj fizetési kötelezettség alól mentesül. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 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 foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy az Eleven Blokk Művészeti alapítvány által bérelt Bp. XI. ker. Stoczek              
u. 11. szám alatti társasház 1. számú albetétében nyilvántartott 131 m2 alapterületű nem lakás              
céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi feltételekkel módosítja: 

-     Bérleti jogviszony vége 2025. augusztus 31. napja. 
-     Igénybevételi díj fizetési kötelezettség alól mentesül. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 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 foglalt átruházott hatáskör alapján           
úgy határozott, hogy az Eleven Blokk Művészeti alapítvány által bérelt Bp. XI. ker. Vak              
Bottyán u. 4. szám alatti társasház 2. számú albetétében nyilvántartott 52 m2 alapterületű nem              
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi feltételekkel          
módosítja: 

-     Bérleti jogviszony vége 2025. augusztus 31. napja. 
-     Igénybevételi díj fizetési kötelezettség alól mentesül. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
  
 


