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Tárgy: A Budapest X. kerület Cserkesz u. 73. 
sz. alatti helyiség más célú felhasználása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A TÉESZ Kft.(l 183 Budapest, Móra Ferenc u. 14.) ügyvezetője kérelmet terjesztett elő, 
melyben hozzájárulást kér ahhoz, hogy a bérleményükben levő Budapest X. kerület Cserkesz 
u. 73. sz. alatti, 178 m2 alapterületű, raktározás céljára használt helyiséget a továbbiakban a 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb szálláshely céljára használhassák. 

A Budapest X. kerület Cserkesz u. 73. sz. alatti felépítményes ingatlan teljes egészében 
Önkormányzati tulajdonban áll. A kérdéses helyiség az ingatlanon levő lakóépület 
földszintjén helyezkedik el, amely az utcáról és az udvarról is megközelíthető. 
A helyiség közvetlen szomszédságában önkormányzati lakások vannak. 
Bérlőnek a bérleményre bértartozás nem áll fenn, jelenleg érvényes bérleti díj: 89.000.-Ft/hó. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet a Gazdasági Bizottság a 2010. 
december 1-i ülésén megtárgyalta, és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 
Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület nem támogatja a TÉESZ Kft.(l 183 Budapest, Móra Ferenc u. 14.) által 
bérelt Budapest X. kerület Cserkesz u. 73. szám alatti, 178 m2 alapterületű - jelenleg 
raktározás céljára használt - helyiség egyéb szálláshely céljára történő felhasználását. 
Egyidejűleg felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t (1107 Budapest, Ceglédi út 30.) vizsgálja 
meg a Budapest X. kerület Cserkesz u. 73. sz. alatti ingatlan állapotát. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítésért felelős: 

2011. január 31. 

Kovács Róbert polgármester 

dr. Neszteli István jegyző 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2010. december 2. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
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Alulírott Török Szilvia mint a TÉESZ Kft ügyvezetője,kérelmezni szeretném önöket hogy az általam 
bérelt X Cserkesz utca 73 szám alatti épületbe profil váltást engedélyezni szíveskedjenek Mint 
egyéb szállás kategóriába, dolgozóink a lakosság kiszolgálása érdekében ,tovább folytatni tudják 
munkájukat, átminősíteni szíveskedjenek .A családi kft-be betegség miatt a profil váltást 
szeretnénk, hogy raktározni szeretnénk megszűnt így önállóan csak más profillal használnánk a 
helységet. Megértésüket előre is köszönöm. 
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