
Határozati javaslat 
  
..../GB/2019.(..........) sz. határozat 
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága         
a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK. 10. § (1) bekezdésben foglalt átruházott hatáskör          
alapján úgy határozott, hogy minden meglévő haszonbérlővel -kivéve a Mikes          
Kelemen u. 799 hrsz ingatlan haszonbérlője - aki 2019. szeptember hó 15.            
napjáig megjelenik a Vagyongazdálkodási Osztályon és a haszonbérleti        
szerződését aláírja, a szerződések időtartamának érvényességét 1 évvel        
meghosszabbítja, azaz új határozott időtartamra 2019. október 1-től 2020.         
szeptember 30. napjáig köti meg a szerződést. 
Felkéri a Polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására. 
  
Határidő : 2019. szeptember 15. 
Felelős : Dr. Hoffmann Tamás polgármester 
  

 

Határozati javaslat 
  
..../GB/2019.(..........) sz. határozat 
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága         
a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK. 10. § (1) bekezdésben foglalt átruházott hatáskör          
alapján úgy határozott, hogy a Mikes Kelemen u. 799 hrsz 1. és 2. parcellára              
vonatkozóan területhasználati szerződést köt az alábbi kikötéssel: 
Ø amennyiben az Önkormányzat az ingatlan telekalakítását a KÉSZ szerint          

elkészíti és azt hasznosítani kívánja, úgy a bérleti jogviszony a bérbeadó           
egyoldalú nyilatkozatával 30 napos határidővel felmondható. 

  
Ø 2019. szeptember 15. napjáig megjelenik a Vagyongazdálkodási Osztályon a          

szerződés aláírására. 
Felkéri a Polgármestert a területhasználati szerződések aláírására. 
  
Határidő : 2019. szeptember 15. 
Felelős : Dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

  

  



Határozati javaslat 
  
..../GB/2019.(..........) sz. határozat 
A Gazdasági i Bizottság úgy határozott, hogy a 2019/2020. gazdasági évre           
vonatkozó haszonbérleti díjakat 
a.) nem módosítja, a haszonbérleti díj változatlanul 73,- Ft/m2/év, az          

engedély nélküli kerthasználók esetében 240,-Ft/m2/év összegben      
határozza meg. A Vöröskúti határsor 150/8 hrsz 1. parcella (56 m2),           
Vöröskúti határsor 150/9 hrsz 3. parcella (197 m2), Zsurló u. 44483 hrsz            
(160 m2), Jégvirág u. 931/5 hrsz (185 m2), 2643/1 hrsz 6. parcella (567             
m2), Borszék köz 2901/1 hrsz (207 m2), Kakukkhegyi út 1383/8 hrsz 24.            
parcella (206 m2)  bérleti díját 240,-Ft/m2/év összegben határozza meg. 

  
  
b.) a haszonbérleti díj módosítja, azt 75,- Ft/m2/év, az engedély nélküli           

kerthasználók esetében 247,-Ft/m2/év összegben határozza meg. A       
Vöröskúti határsor 150/8 hrsz 1. parcella (56 m2), Vöröskúti határsor          
150/9 hrsz 3. parcella (197 m2), Zsurló u. 44483 hrsz (160m2), Jégvirág            
u. 931/5 hrsz (185 m2), 2643/1 hrsz 6. parcella (567 m2), Borszék köz             
2901/1 hrsz (207 m2), Kakukkhegyi út 1383/8 hrsz 24. parcella (206 m2)            
bérleti díját 247,-Ft/m2/év összegben határozza meg. 

  
c.) A 150/9 hrsz 1. parcella 2019/2020 gazdasági évre vonatkozó bérleti díja            

térítésmentes Rácz Lajosné részére és a 292/5 hrsz 3. parcella 2019/2020.           
gazdasági évre vonatkozó bérleti díja térítésmentes Magyar Barna részére         
a bérleményen található talajvízkút fennmaradási engedélyének      
beszerzése okán. 

  
Határidő : 2019. szeptember 15. 
Felelős : Dr. Hoffmann Tamás polgármester 
  
  
  

  
 


