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BUDApEST r6vAnos xvr. xnRUlBu oNxomrANyzAT
polcArutnsrBn

Kdsziilt a Polgdrmester 2020. majus 27-re tervezett hatdrozatdnak meghozatala cdljitbdl
Kdszitette: Dr. Lukics Titanilla Vagtonhasznositdsi lrodavezetd

T{rgv: Javaslat 6nkorm6nyzati koveteldsrol tdrtdn6
lemondiisra, m6rs6kldsre

Tisztelt K6pvisel6 Asszony[lr!

Tisztelt Gazdasdgi ds Pdnziiglti Bizonsdgi Tag!

Budapest F6varos XVI. kerUleti Onkorm nyzat az Onkorm6nyzat tulajdon6ban 6116 nem lakris

cdljrira szolgril6 helyisegek b6rbeadrisanak feltdteleirol sz6l6 112013. (1. 28.) dnkormdnyzati

rendelet alapjiin hasznositja helyisdgeit.

A kijrir6si korl6toz6sr6l sz6l6 71/2020. fl1l.27.) Korm. rendelettel (a tov6bbiakban: Kij6r6si

Korm.r.) 6s az 6let- 6s vagyonbiztons6got veszdlyeztet6 tdmeges megbeteged6st okoz6

humiinjdrvdny megel6z6se, illetve kdvetkezmdnyeinek elh6rit6sa, a magyar iillampolgiirok

egeszsdgdnek 6s 6let6nek meg6v6sa 6rdek6ben elrendelt vesz6lyhelyzet sor6n teendo

iitezkeJdsekol sz6l6 46/2020. (lll. 16.) Korm. rendelettel (a tovebbiakban: Int6zked6si

Korm.r.) 6sszhangban levellel fordultam az dnkorm6nyzati nem lakrisc6hi helyis6g b6rl6ihez

a veszdlyhelyzetb6l ered6 miik6d6si neh6zs6gek felmdr6se 6rdekdben'

Azon bdrl6k, akiknek a tevdkenys6ge a bdrlemdnyben a veszdlyhelyzet fenn6ll6sa alatt, a

bevezetert jogszabdlyi rendelkez6sek okiin sziinetel, a nett6 b6rleti dij 100%-anak t6rl6sdt

kdrhetik 2020. 6prilis l-jdtol a v6szhelyzet fenn6llt6ig.

Azon b6rlok, aiiknek a tevdkenysdge a bdrlem6nyben a veszdlyhelyzet fennalliisa alatt, a

bevezerett jogszab6lyi rendelkezdsek okrin korliitozott, a nett6 b6rleti dij 50%-6nak tdrldsdt

k6rhetik 2020. 6prilis l -jdt6l a veszdlyhelyzet lenndllt6ig.

Ala visszaigdnyl6sre jogosult triLrsas6gok, illetve mag6nszemdlyek eset6n a nett6 b6rleti dij,

Afa visszaildnyl6sre nem jogosult t6rsas6gok, illetve mag6nszem6lyek esetdn pedig a brutt6

bdrleti dij Oiszig6t kell figyelembe venni a 100%-os illetve 50%-os tdrl6s eset6n.

A f'ovrirosi vddelmi intdzked6sekol sz6l6 21112020. (V. 16.) Korm. rendelet 4.$ (1)-(2)

szerint valamennyi tizlet nyitva tarthat ds a v6sirl6k 6ltal kitogathat6. A vend6gl6t6 tizlet - igy

ktilcindsen az 6tterem, a kbvdz6, a cukaszda, a btifd, a pressz6 - kerthelyisdg6ben vagy

teraszan a tart6zkodas 6s a megrendelt 6tel, illetve ital elfogyaszt6sa megengedett.

Ezen rendelkez6s miatt a poft6rmesteri javaslatom a kor6bbi, 6prilisi b6rleti dij kdvetel6s

elenged6s6hez kdpest ajelen eisterjesAds l. sz. mell6klete szerinti mdrsdkldsre m6dosul.

Budapest Fovaros XVI. keriileti onkormiinyzat Kdpviselo-testiiletdnek az onkormiiLnyzat

vagl,ontir6l 6s a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6s6r6l sz6l6 2412009. (vI.
25. i lendelet (a tovabbiakban: Vagyonrendelete) 15.$ szakasza szerint:
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,, Behajthatatlan kdvetelisekkel kapcsolatos fogolmi meghatdrouisok is eljdrdsi sTobtilyok
va I ami n t I e mo n d ds az dn ko rmdnyzat kdvetelds e i rdl

15. S (1) A Kdpvisel1lest let felhatalmazza o polgdrmeslerl, hogt az ankormdnyzati vaglon
hasznositdsdra, elidegenitdsire vonatkoz6 szerzddisekben foglaltak megszegdse esetdn

megtegle azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerzddds .felbontdsdra vagt megsziintetdsdre

irdnyulnok, illetve drvdnyesitse az Onkormdnyzat kavercldseit, ideirtve a bir6sdgi eljdras
meginditdsdt is.
(2) Kttveteldsek azok a ktildnfile szdllitasi, vdllalkozdsi, szolgdltatdsi ds egtdb szerzdddsekbdl

ered6, pdnz formdban (orintban) kifejezett fizetdsi iginyek amelyek az dnkormdnyzat dltal
mdr teljesitett, a szerzddd fdl dltal elfogadott, elismert termdkdrtdkesitdshez, szolgdltatds
teljesitisdhez, visszatdritend6 tdmogatds ny jtdsdhoz vag el6leg fizetdsdhez kapcsol6dnak.

(3) A (2) bekezddsben foglalt ktiveteldsekrdl lemondani a (6) bekezdds szerint

miltdnyossdgb6l lehet jelen rendeletben foglalt elidrdsi szabdlyok betartdsdval.
(4) Behajthatatlan klveteldsek felzilvizsgdlatdt 6vente egtszer a zdrszdmaddst megeldzden kell
elvigezni.
(5) A behajthatatlqn kaveklisek leirdsdr6l 

'rtdkhatdrra 
tekintet ndlk*l a Gazdasdgi ds

Pdnziigti Bizottsdg a polgdrmester egtetirtisdvel dOnt. A k\ltsdgvetds elfugaddsdrdl szdl6

beszdmol ban a polgdrmester tdjdkoztatja a Kdpvisel1lest letet a behajthatatlan
kiveteldsnek mindsitett, leirt 6sszegrdl.
(6) Az Onkormdnyzat a behajthatatlan kAwrcldsnek nem min6siil6 kbveteldseirdl teljesen vagt
rdszlegesen, mdltdnyossdgbdl, a mindenkori kdltsdgvetdsi tdrvdnyben megdllapitott kis

dsszegfr kavetelds drtdkdnekfigelembe vdtelivel mondhal le.

Q) Az Onkormdnyzdt kdveteldseirdl vald lemonddsrdl, vagy mirsdkldsdrdl a polgdrmester

dant
a) miltdnyossdgb\l, ha a kivetel1s egtedi drtike a k;ltsdgvetisi rdrvinyben megdllapitou kis

dsszegfr kdvetelds irtdkinek kdtszeresit nem haladia meg,

Q kaz- is egtdb teriiletek megterheldsdvel, valamint nyomvonal jellegil ldtesitmdnyek

elhelyezisdvel \sszefiiggdsben egtszeri karldtoztisi kirtalanitas elengedisdrdl, a 22. $ (7)

b e ke zdd s b e n fo gl a h ak sze r i nt.
(8) Az Onkormdnyzat kbveteliseirdl val6 lemonddsr6l illetdleg mdrsdkl4sdrdl - a (7) bekezdds

b) pontja is a (9) bekezddsben foglalt kivdtellel - a Gazdasdgi ds Pdnz gti Bizottsdg a

polgdrmester egtetdrtdsdvel d\nt mdltdnyossdgb1l, ha o kiivetelds drtdke a knltsigvetdsi

ldrvdnyben megdllapitott kis 1sszegfi kdvetelis drtdkdnek kdtszeresit meghaladja, de nem dri
el annak dtszrirdsdl.
(9) Onkormdnyzari lakds birl6je, haszndl'ja dltal a lakisbirlettel t;sszefiggisben

keletkezteteu bdrmilyen jogcimen fenndll1 tartozds, illene Onkormdnyzotol illetd kdvetelds

mdrsiktdsdrdt, itletve tdrldsdrdl az Egdszsdg gti ds Szocidlis Bizottsdg a polgdrmester

egtetdrtdsdvel dant mdltdnyossdgb1l, ha a kiivetelds egtedi drtdke a kaltsdgvetdsi firvdnyben
megdllapitott kis dsszegfr kijvetelis drtdkdnek kdtszeresdt meghaladja, de nem dri el annak

dtsziirasA.
Az Onkor I kavercbseir val6 lemonddsrdl t'd mirsdkli e d0

bekezddsben foslalt drrdkhatcir letl o Kdot isel6lesttilet dtint
(1 1) A mdltdnyossdg alkalmazdsdnak feltdtelei termdszetes szemdly esetdben:

a) ha a kdrelmez, is a vele kdzds hdztartdsban dl6 kAzeli hozzatarloz'k egt fdre jut6 havi

nefi6 javedelme nem iri el az dregsdgi nyugdii mindenkori legkisebb asszeglnek

hdromszorosdt, ds

b) ingatlantulaj donnal nem rendelkezi k.
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(12) A kirelmezdnek a mdltdnyossdg engedilyezisdre irrinyul| kdrelmihez csatolnia kell a
sajdt is a vele kazas hdztartdsban dl6 kazeli hozzdtartoz1nak a 30 napntil nem r|gebbi
munl<iltatdi javedelemigozoldsdt, illetve nyugdijas esetdn a munkdltatdi jdvedelemigazoltis
helyett vagt mellett az utolsd havi nyugdijszelvdnyt (postai szelvdnyt) vagt a nyugdii
folydszdmldra firtdnd utaldsa esetdn az utolsd havi banlcszdmlakivonotot.
(13) Ha a kdrelmezdnek, valamint a vele kdzas hdztartdsban dl6 kbzeli hozzdtartoz1nak
munktjavedelemnek (nyugdijjovedelemnek) nem mindstil6 jdvedelme van (pt. aszfindij,
szokkipzdssel dsszefiggd juttattis, tdrsadalombiztositlts alapjdn jdr6 elldtds, munkandtktili
jrirodik, egtdb rendszeres pdnzbeli juttatds, vdllalkoz\i kivdt, kamajAwdelem,
ltrfolyamnyeresig, osztaldkjdvedelem), akkor kateles ezen jdvedelmekrdl sz6l6 postai
szelvdnyt, bankszdmlakivonatot, kioddsi pdnztdrbizonylatot, ragt egtdb, a jAvedelem
igazoldsdra alkalmas dokumentumot csatolni.
(11) Ha a kdrelmezdnek, valomint a vele kdzt)s hdztartdsban dl6 kOzeli hozzdtartoz1nak nincs
munkaltatija, ds nem nyugdijas, valamint egtdb jivedelme sincs, qkkor a kdrelmezd a
kdrelmdben nyilatkozik e tdnyrdl.
(15) Az Onkormdnyzatot megillet| kdveteldsre rdszletfizetds, vagt fizetdsi halaszllrs
engeddlyezhel4, legaldbb a rdszletfizetds engedilyezdsekor drvdnyes jegtbanki alapkamat
megfizetdse mellett. A kAvetelds riszletekben firtdnd megfizetdsdre vagt halasztrisdra
vonatkozd feltdteleket hildn megdllapodasbon kell rbgziteni, a megdllapoddsrdl sz616 ddntds
meghozatala sordn a (6)-(9) bekezddsben foglalt drtdkhatdrokot ds hatdskaroket kell
alkglmazni. "

A Magyarorsziig 2020.6vi kdzponti k6lts6gvet6s6r6l sz6l6 2019.6vi LXXI. tv.68.9. szakasza
alapjan a kis dsszegri kdvetelds 6rt6khat6ra 100.000,- Ft.
Fentiek szerint, ha a k<jvetel6s 6rt6ke a kdltsdgvet6si tdrv6nyben meg6llapitott kis <isszegri
kdvetel6s 6rt6k6nek dtszdrdsdt el6ri vagy meghaladja, a K6pvisel6-testiilet jogosult eljami.

A Vagyonrendelet 20.$ szakasza szerint:

,,,4 kd zv etett td mo g dttis
20. S (1) Kazvetett ldmogatdsnak mindsiilhet, ha az Onkormdnyzat a 14. $-ban foglaltak
alapjdn dnkormdnyzati vag)onl kdvezminyesen atenged, illetve az 6t megilletd bevdtelrdl
rdszlegesen lemond.
(2) Kdnetett tdmogatdsolcrdl a kdtelezettsigvitllal1k (a kr;telezettsdgvdllaldst elSkdszit6k)
naprahlsz nyilvdntartist kAtelesek vezetni. A kd^,etett tdmogatds tdnydt, dsszegszer sdgdt, a
tdmogatds alapjdul szolgili szerzdddssel egltitt a ddntdst el1kdszitd iroda vezetdje a danftsl
kivetden legkds1bb 20 napon belill o Kaksdgvetdsi ds Pdnziigyi Iroda riszdre ldteles
eljuttatni.
(3) A kanercfi fimogatdsok dsszegdt, kedvezminyezettjdt, a tdmogatds jellegdt (kulanasen
bdrleti dij, vdteldrcsakkentds, addelengedds, kedvezmdny) o szakiroddk kdtelesek a
zdrszdmadds elkiszitdsdhez valqmint a kdltsigvetds e16h!sz{tdsdhez a Kaltsdgvetdsi ds

P,!nz g,,i Iroda rdszdre lrdsban eljuuatni, tdltg/dvel kdvetd janwir 20-ig. A 2. szdm melliklet
szerifi a kazvetett tdmogutdsok kimutatdsdt a zdrszdmaddshoz csatolni kell.
(4) E rendelet 14-1 5. $-a alapjdn vrillalkozdsok rdszdre csekily dsszegfr tdmogatds nyiljthar6,
amelyre vonatkozd rendelkezdseket az EK Szerzddds 87. is 88. cikkdnek a csekdly dsszegii ( n.

de minimis) tdmogatdsokra val6 alkalmazdsardl sz6l6 69/2001/EK bizottsitgi rendelet
tartalmazza. Ezen a jogcimen nem rdszestilhetnek tdmogatisban a szitllitdsi dgazotban
tefikenykedd vdllalkozdsok, tovtibbti a tdmogatds nem vehetd iginybe mezdgazdasdgi illene
haldszati termikek elddllitdsdhoz, Jbldolgozdsrihoz vaEy azok drldkesltdsdhez, az exporthoz
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kdnetlenlil kapcsol6dd tevikenysdgekhez, valamint az import druk helyett hazai dru
haszndlat dt 6l filgg1 tdmogat ds ok es eti b en.
(5) E rendelet hatdlya ald tortoz6, dllami tdmogatdsnak mindsi,il6 kazvetefi ldmogotds
nyiljttisdnak feltdtele, hogt o tdmogatot a tdmogatds nytijtriscinak iddpontjdt megel6z6 3
dvben csek,!ly asszegfr tdmogatdsi jogcimen elnyert tdmogatdsainak tdmogatdstarlalma nem
halodja meg a 200 000 eurdnak megt'elel1 forintosszeget. A kedvezmdnyezettnek nyilatkoznia
kell arr6l, hogt a tdmogatds odaitdldsdt megel1zd hdrom dvben mekkora osszegfr csekily
dsszeg tdmogatdsban rdszes lt.
(6) Csekdly Asszeg tdmogatasi jogcimen ny jtott tdmogatdshoz kopcsol6dd minden iratot oz
odoltdldst k|vetd 10 dvig a tdmogatast elnyerdnek meg kell 6riznie, errdl a tdmogdtdst ny jt6
szerz6disben rendelkezni kell. "

A Vagyonrendelet 28.$ szakasza szerint:

,,Az Onkormdnyst bizonyos adatairr k kdtelezd kdudtdteldre vonatkoTti sxabdlyok

28 S (1) Az dnkormdnyzat dltal, nem dnkormdnyzati szervnek nytijtott nem normativ
cdljellegil, fejlesztdsi tdmogatdsok esetdben a kedvezmdnyezettek nevdt, a tdmogatds ciljdt,
asszegdt, tovdbbd a tdmogot(rsi program megval1sitdsi helydre vonatkozd adatokat az
dnkormdnyzat hivatalos honlapjdban kdzzd kell tenni, legkds1bb a dontis meghozataldt
kOvetd hatvanadik napig A honlapon legaldbb at dvig biztositani kell oz adatok
hozzdfdrhet6sdgdt.

(2) A kdzzititel mell6zhet6, ha a tdmogatds dsszege az adott knltsdgvetdsi dvhen az adolt
kedvezmdnyezett vonatkozdsdban eg,,be szdmlna nem haladja meg a kettdszdzezer forintot.

Magyarorsz6g helyi dnkormanyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLX)O(IX. tdrvdny (a tov6bbiakban
M<itv.) 42.$ 4. pontja szerint:

Jelen el6terjesztds 1. sz. mell6klet6ben azon b6rl6k szerepelnek, akikndl a Vagyonrendelet 6s

a Mdtv. vonatkoz6 szakaszai alapjirn a K6pviselSlesttiLlet ddntene a bdrleti dijkdvetel6s
elenged6s6rdl.

A katasZr6fav6delemr6l es a hozzA kapcsol6d6 egyes tdrv€nyek m6dositiisiir6l sz6l6 2011.
6vi CXXVIII. tcirv6ny 46. $ (4) bekezd6se 6s Budapest F6viiros XVI. kertilet Onkorm6nyzat
K6pviselo-testiilet6nek az dnkorm6nyzat szervezeti 6s mrikrid6si szabiiyzatdr6l szol6
1212017. (V. 19.) dnkorm6nyzati rendelet6nek m6dositrisrir6l sz6l6 1212020. (IV. 01.)
dnkorm6nyzati rendelete alapj6n a vesz6lyhelyzet idej6n a ddnt6st a Polg6rmester h ozza meg.
Fentiekkel dsszhangban jelezni kiv6nom, hogy a hatiiLrozatok a veszdlyhelyzet okozta kiirok
enyhit6s6t szolgdljrik, az ezen fel:J,li k6vetel6sek 6rv6nyesitdsdnek jogdt az Onkormiinyzat
fenntartja.

(3) A kAzzitdtelre nem keriil sor, ha - az (l) bekezddsben meghatdrozott hatdridd el6tt - a
tdmogatdst visszavonjdk vagt arrdl a kedvezmdnyezett lemond. "

,,42. S A kdpviselStestalet hdtdskordbdl nem ruhdzhatd dt:
... ...1. a gazdasdgi program, a hitelfelvdtel, a kitvdnykibocsdtds, a kdlcsdnfelvdtel vagt mds
ad6ssltgot keletlcezte6 katulezettsdgvdllalds, alap{tvdnyi forrds dtydlele ds dtaddsa; "



Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Polgdrmestere -
a kataszt r6fav6delemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek

m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4)

bekezd6se alapjin - rigy hatarozott, hogy:

A MIFAKER Termet6, Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6

Korl{tolt Felel6ss6gii T:irsasdg (sz6khely: 1163 Budapest,

Ddbrdce u. 38.; cjsz.: 0l-09-668207; k6pviseli: Mihrily Szilvia

cdgvezet<i) 6ltal benyrijton k6relem alapjAn a Budapest F6varos

XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel<i+estiiletdnek az

6nkorm6nyzat vagyonrir6l 6s a vagyont6rgyak feletti tulajdonosi

jogok gyakorl6s6r6t sz6l6 2412009. (VI. 25.) rendelet l5'$ (10)

ionda 
-alapjan 

a 1165 Budapest, Di6sy Lalos.u' 221^D 
^szim,'1058421461N3 hrsz alatti Tirsashezban le'o 399,10m2

alapterUletti, nem lak6s cdlit helyis6g, valamint a 
- 
kdz6s

tulajdonb6l hozzh iartoz6 399/1463-ad tulajdoni hanyad' mint

nem lakdscdhi helyisdggel kapcsolatosan a 2020'05'01'-

2020.05.31. id6szaka vonatkoz6 nett6 260'578,-Ft/h6 b6rleti

dij kdvetel6srdl m6lt6nyossrigb6l lemond.

Kizdrllag a jelen hat6rozatban foglalt kdvetel6s kertil

elengeddsre, az ezen feltili kdvetel6s 6rv6nyesitds6nek iogdt az

Onkorm6.Lnyzat ferurtartj a.

A PolgriLrmester gondoskodik a t6mogat6s kdzz|t€tellrll'
valaminlt a zArsztmadds r6szdre t6(dn6 biztosit6sr6l'

Hatdrozati javaslat II.:

Hatdrido: 2020. jtnius 30.

Felelos: Koviics Pdter polgdrmester

Budapest F6v6ros XVI. kerUleti Onkormanyzat Polg6rmestere -
a iatasrttOfuueaelemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrv&ryek

rnOaotit,lu-Ot sz6l6 2011. 6vi CXXVIII' tdrv6ny 46' $ (4)

bekezd6se alapjdn - irgy hat6rozott, hogy:

A Nassau Bay Ingatlan Szolgdltat6 Korlitolt Feleldss6gii

fa.r".*g (sz6khelylll64 Budapest, R6di6 u- l5/A.; cjw':01-

oi-iizzzl, ad6sz6m: 26290146-2-42; statisztikai szSmjele:

)Zixtq6-$:ro-l l3-01 ; kdpviseli: Mezei Enrico Alexander

tigy""r"tO 6n6ll6an) 6ltal benvtjtott k61ef e1 allnjrin 
.1. 

Bydanest

iE'"at* Xvf . kerufeti Onkormrinyzat K6pvisel6+estiilet6nek az

b"l"r*arvr", vagyonrir6t ds a vagyont6rgyak felettj tulajdonosi

:ogo[gyu[odatdrZi sz6l6 24l2OO9' (VI 25') rendelet 15 $ (10)
'.o-ntiu lf uoian a I I 63 Budapest. Gondnok u' I sz6m alatti

ioldiz n.tr-rr 1085m2 alapteriiletii ingatlan, mint nem lakdsc6hi

5

K6rem a tisztelt K6pvisel6 tov6bb6 Bizotts6gi tag asszonlt/urat, hogy az ElSterjeszt6sben

szereplo hatdrozati javaslatot 2020. miius 25-6n (h6tf6) 12 rirdie ig6ny szerint dszrevdtelemi

6s vdiemdnydt a kovacspeter@bp I 6.hu e-mail cimre megktildeni sziveskedjen.

Hatdrozati javaslat I.:
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H frozati javaslat Ill.:

helyis6ggel kapcsolatosan a 2020.05.01.-2020.05.3 f . idoszakra
vonatkoz6 nett6 248.160,-Ft/h6 bdrleti dij k6vetel6sr6l
m6ltanyoss6gb6[ lemond.
Kizfuolag a jelen hat6rozatban foglalt k6vetel6s kertil
elengeddsre, az ezen feliili kdvetel6s 6rv6nyesitesdnek jogti az

Onkormrtryzat fenntartj a.

A Polgrlrmester gondoskodik a t6mogatiis kdzz6t6tel6r6l,
valamint a zitrszimadis rlszdre t6rtdnci biaositrisr6l.

Hatririd6: 2020. jtnius 30.
Felelos: Kov6cs P6ter polg6rmester

A Rikosmenti Waldorf Pedagtigiai Alapitviny (sz6khely:

I163 Budapest, Thtikdly rit 13.; nyilvdntartiisi szdma: 0l-01-
0004694; k6pviseli: Szab6 Szilvia kurat6riumi eln6k)
Tiind6rr6zsa Waldorf Ovoda (sz6khely: 1 162 Budapest,

Hrfusfa u. 58.; ad6szima: 18197361-l-42; kepviseli: Vercsek

Judit) riltal benyujtou k6relem alapjrin a Magyarorszrig helyi
6nkormrinyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. tdrvdny (a

tov6bbiakban M6tv.) 42.$ 4. pontja es a Budapest F6vriros XVI.
keruleti Onkorm6nyzat K6pviselti-testtiletdnek az Onkormiinyzat
vagyonrlr6l 6s a vagyont6rgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorldsri,r6l sz,6l6 24/2009. (VL 25.) rendelet 15.$ (6) pontja

alapjin a I162 Budapest, H6rsfa u. 58. sz6m alatti, 108812 hrsz-

I ingatlan, mint nem lak6scdhi helyis6ggel kapcsolatosan a

2020.05.0I.-2020.05.3 f . id<iszakra vonatkoz6 brutt6 378.776'-
Ft/h6 b6rleti dij kdvetel6sr6l m6ltrinyossdgb6l lemond.

Kizar6lag a jelen halArozatban foglalt k6vetel6s kertil

elengeddsre, az ezen feliili kdvetelds drvdnyesitdsdnek logAt az

Onkorm6nyzat fenntartj a.

A Polg6rmester gondoskodik a t6mogat6s kdzzdtdteldr6l'

valamint a zixszirmad|s reszere tdrt6n6 biaositrisr6l.

Hat6Lrid6: junius 30.
Felel<is: Kovdcs P6ter polgiirmester

Kovrics P6ter
polgriLrmester

Budapest, 2020. mdjus 19

Budapest F6vdros XVI. kertileti Onkormiinyzat Polgrirmestere -
a katasztr6favddelemr<il 6s a hozzii kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek
m6dositrisar6l sz6l6 201 I . 6vi CXXVIII. 16rv6ny 46. $ (4)

bekezddse alapjrin - rigy hatriLrozott, hogy:

Qt
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Tdrvdnyessdgi szempontb6l megielel6:

Dr. Csomor Ervin

V6lem6nyez6sre javasolt Bizotts6g: Gazdas6gi 6s P6nziiSri Bizottsig

Mell6kletek:
l. sz. mell6klet - k6relmet benyrijtott b6rtok listdja

[^4
jegyz6 fi
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