
 HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

…...../GB/2019.(     ) sz. határozat 
A 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 431/GB/2019.(VII.10.) számú határozat alapján a Bp. XI. ker.            
Budaörsi út 4-18. szám alatti társasház 2. számú albetétében nyilvántartott 112 m2            

alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre kiírt pályázatot eredménytelennek         
nyilvánítja. 
A helyiség továbbiakban egyedi kérelem alapján bérbe adható. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester   
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......../GB/2019.(     ) sz. határozat 
A 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 431/GB/2019.(VII.10.) számú határozat alapján a Bp. XI. ker.            
Fehérvári út 46. szám alatti társasház 1. számú albetétében nyilvántartott 119 m2 alapterületű             
nem lakás céljára szolgáló helyiségre kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A          
helyiséget bérbe adja………………….. részére az alábbi feltételekkel: 

- Bérleti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. október 1-től 2024. szeptember           
30-ig. 

-     Bérleti díj: ……………,-Ft/hó. 
-     Óvadék: …………….,-Ft . 
-     Közüzemi díj fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. 
-     Közös költség fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. 
-     Tevékenységi kör: ……………………… 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
A szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége, mely           
engedélyek birtokában kezdheti meg működését a bérleményben. 
Felkéri a polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés megkötésére. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester   
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......../GB/2019.(     ) sz. határozat 
A 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 431/GB/2019.(VII.10.) számú határozat alapján a Bp. XI. ker.            
Fehérvári út 46. szám alatti társasház 1. számú albetétében nyilvántartott 119 m2 alapterületű             
nem lakás céljára szolgáló helyiségre kiírt pályázat alapján a helyiség bérbe adására zártkörű             
licitet ír ki a két pályázó között az alábbi feltételekkel: 

-     Licit időpontja: 2019. augusztus 15. 10 óra 
-     Bérleti díj minimum melyről a licit indul: 400.000,-Ft/hó. 
-     Licit lépcső: 20.000,-Ft/hó 

A Bizottság következő ülésén dönt a pályázat eredményességéről 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester   
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......../GB/2019.(     ) sz. határozat 
A 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 431/GB/2019.(VII.10.) számú határozat alapján a Bp. XI. ker. Villányi             
út 76. szám alatti társasház 6. számú albetétében nyilvántartott 80 m2 alapterületű nem lakás              
céljára szolgáló helyiségre kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A helyiséget bérbe          
adja………………….. részére az alábbi feltételekkel: 

- Bérleti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. október 1-től 2024. szeptember           
30-ig. 

-     Bérleti díj: ……………,-Ft/hó. 
-     Óvadék: …………….,-Ft . 
-     Közüzemi díj fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. 
-     Közös költség fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. 
-     Tevékenységi kör: ……………………… 

Az ajánlati kötöttség az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn. 
A szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége, mely           
engedélyek birtokában kezdheti meg működését a bérleményben. 
Felkéri a polgármestert a vonatkozó helyiségbérleti szerződés megkötésére. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester   
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......../GB/2019.(     ) sz. határozat 
A 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 431/GB/2019.(VII.10.) számú határozat alapján a Bp. XI. ker. Villányi             
út 76. szám alatti társasház 6. számú albetétében nyilvántartott 80 m2 alapterületű nem lakás              
céljára szolgáló helyiségre kiírt pályázat alapján a helyiség bérbe adására zártkörű licitet ír ki              
a két pályázó között az alábbi feltételekkel: 

-     Licit időpontja: 2019. augusztus 15. 11 óra 
-     Bérleti díj minimum melyről a licit indul: 200.000,-Ft/hó. 
-     Licit lépcső: 10.000,-Ft/hó 

A Bizottság következő ülésén dönt a pályázat eredményességéről 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester   
  
 


