
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

r 

tf-"J L . szám ú előterjesztés 

Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. §(2) bekezdés c) pontja alapján 

Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 
a Budapest X., Harmat utca 41450/l hrsz.- ú ingatlanon található kutyaiskola által 

használt terület használati jogának átadására vonatkozó kérelemről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Gazdasági Bizottság 74/2013. (III. 19.) határozatával az Önkormányzat tulajdonát képező 
Budapest X. kerület, Harmat utcában található 41450/l helyrajzi számú ingatlanból 3000 m2 

nagyságú (Harmat utca- Előd utca- Előd köz - szellőző aknák által határolt) területet a 
Sped-Ko Bt. (1164 Budapest, Cukornád utca 52., cégjegyzékszáma: 01-06-767905, 
adószáma: 22132035-2-42, képviseli: Kovács Márton vezető tisztségviselő) részére 
kutyaiskola céljára 2013. április 15-étől határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével bérbe adott. 

A kutyaiskola a 2. melléklet szerinti kitűzési vázrajzon megjelölt helyen található, a bérlő az 
előterjesztés 3. mellékletét képző bérleti szerződés alapján használja a területet, bérletidij
tartozása nincs. 

A SPED-KO Bt. képviselője tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a kutyaiskolát a 
továbbiakban Princzes Judit egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 38089880, adószáma: 
66719159141) kívánja vezetni. A bérleti jog átadásához a SPED-KO Bt. hozzájárul (4. 
melléklet). 

II. A végrehajtás feltétele 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 23. § b) pontja értelmében a tízmillió forintot meghaladó, de 
ötvenmillió forintot meg nem haladó nettó forgalmi értékű vagyonelem esetében a gazdasági 
ügyekért felelős bizottság dönt. (A bérbe adni kívánt területrész számított értéke 48,54 M Ft.) 

III. Hatásvizsgálat 

A kérelem teljesítése esetén az önkormányzati tulajdonú földterület továbbra is hasznosított 
marad, a bérbeadásából bevétel származik. 

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását az Önkormányzat gazdasági érdeke indokolja. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. augusztus ,)g" 

ontból ellenjegyzem: 

l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

.. ./2014. ( ... ... )határozata 
a Budapest X., Harmat utca 41450/l hrsz.- ú ingatlanon található kutyaiskola által 

használt terület használati jogának átadására vonatkozó kérelemről 

A Gazdasági Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a SPED-KO Bt. (1164 Budapest, Cukornád 
utca 52., cégjegyzékszáma: O 1-06-767905, adó száma: 22132035-2-42) az általa bérelt 
Budapest X. kerület, Harmat utcában található 41450/l helyrajzi számú ingatlanból 3000 m2 

nagyságú (Harmat utca- Előd utca- Előd köz- szellőző aknák által határolt) terület bérleti 
jogát változatlan feltételekkel átruházza Princzes Judit egyéni vállalkozó (nyilvántartási 
száma: 38089880, adószáma: 66719159141) részére kutyaiskola működtetése céljára. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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BÉRLETI SZERZÓDÉS 

Budape~t Főváros X, kcri.ikt Kt'íb;inyai 
,_,Ijáró 

Kőbányai Vagyonkezdő Zártküriicn Műkiid6 Részvénytársaság 
JI H? Bwlnpkst, Ctp:lédi ín :)n 

Képnsc16ic: 
Kapc,;<?lattartó; 

min1 Bérbeadó 

Ci-.,g neve: 
Székheir 
Levelezési eim: 
Cógícgyzi·k~?:1m:. 
,\dú,;:r.;im: 

Kópv isd6jt:: 
Telefonsz:im:1: 
mmt Bérl6 

Ft kk) 

01-lff-0~2i 40 
l OR 1 ()7!?-2-42 
c;zab•.·J l ,{,sz/t) 

Sped~Ko Hetéti TMsaság 
UM lJu:dapest, Cu.kom~\d utca 52. 
U~"j'ütla:l. 

01-0(i-767905 
22132035-2-42 
Kovács M~'trton 
1)6 70 608 4922 

1. AltaJános rendelkezések 

·t l. B<érbeadó kijelenti, hog .. ·;~ H\Hhp(c-t X. her, -il··t)il/ l nrs:z. :datt td\'t~:r. lt·mH,:'-'Zt"tb<:n Hudapcst X. 

1.2. 

k{T., Hamut utca- EWd ·utca~ Előd küz ::tl:11n 1flA-H1nJ.:: 
kg:trhm) :') lkuiap.,:>i h:lváros X J<crülu Kóhfim:lÍ Onkormányzat "",.~:.ou•mw<.,~ 
mt'lyrt~ tekintenel az In1>,;.1tLm haszn:ihHbn :ldásútúl c.z<')lii Bérleti 
Bud;tpest Fc"iváros X~ kerület 

Vagyonketdti ZrL jogosu!t. 

:\ HérJeti jogn<;mny ;l Hudllpe~t Fóv:im:: X. kuülcr 
Hiv;tt.nl;l CotzdRs:igi é-5 Jrnd2 K/í,$89/1/2613/}..'VU 
h.'rniro;; X. ke:riih"t Ki}b;)ova1 
alapjim n 41450/1 HRSZ.-ú 

a) nlamt,nnyi sz:tlK:;ct''l;.':;; 

tt'l1tJdkct::ni frw· ;1.hhoz. 
'·' 

b) a Szcr7i:.désben foglak Ld)c::ili'·src 
é:; kc!JF:.e.n: fdh:na!m:J:t.ort 'CZemi;h-

i"'dck rögzítik 
min<\:<üL 

P r >lg::írm t':stte.ri 
il!Nve ;; Budapest 

li. l hM:h<mlla 

letn·. 



2.1. 

2.2. 

2.3. 

Bérbeadó és Bér1<?, " jdcn S:re.t/.1')d0:' ;;!áíti;áv;d 
április 15. n;tpj;iJ/.,J határoz~ulan idórc ha~:m:íLu 'u 
pontban kürl!lín lngatl:mL 

Hérl6 az lnt~atiant kutyaiskoFa d:ljára haszmUh:atja. BéfkÍ 
elózct(•s Ír~sbcli 1v foly1~:ni. h.·kk 
:s~.:ül<ségcs sznkhat<'l:>:igi é;; cgvi·b 
i~ Bérli)t tcrhdik. 

Bi·rlx·:tdú 2013. 
ha:;znáb:ba ves? l :1z 1.!. 

Fekk meg;il!apodása alapjáu Bi·rhcadó a a ]dén ~::;er>~{,dé:s alái.r:ú~:{Í! köverlí W 
munbtfl<ljXHl n:ndd1et(·ssznű 

hitdes BiTJt:,uek ;Ít:;tdni. 

bcrcn<.h:<'l'tWÍ; fd~.j~crelésci állapo!~ l, <·s. 

birto kb:a:td:\si 

J. Bérleti díj és közü;zemi költség<.·k 

A Ingat!i\n hérlerí elija 2ütt-l·J/m2/év Bérlt> az 
Áfa összegű bérleti díjat íir-et havonta !3-érbc::dú ré.:;ú:re. 

:u. baszrHíbtáért trh:\1 Sű.OOO,~Ft + 
Fdek 

Bérix·;1dó jogosult a Bi·r!eti dJj m<:~:·tékét egyold);h!nn, küiön 
(·yben ~' KSll Mtnl kózölt hiv:t1:lloB in!liciú~ nihi rni:Trékevel f'OVC.ZC>t"rí n'Pül'n'''' 

3.2. lV·1·lő a Bérleti JijHt dl:ir<", a ri:;;z(,te kwUitott ~z:imla egy mtndcn hónap Hl. 
n:1pjiiig kiiteb: Bi·tbe:Hk' ri'szén: n:<.·gfi?t:\!11, Bérb<·adn OTP !bnk N\~rL~nél vt•n:en i 17&4009-
155100(){1 l \lN l J(l\)6 s:r:ímú :<)rtéw} :ÍtmaLl>'~:iL ,:;'!\V B<:rhcadó h;Í%.1 pénzt:ir:ib:t 

3.3. .20 H 

3.4. Felek t:<igzitik, hogy :< Bérleti dí1 akkor t1:kinthe1<'l mcgfuetetHH~.k. l!a az B&rlK·;H.iÚ 3.2 pontban 
mqr,h:'lt:Ím;:.:ott banb?áml:jján jóníir::lsra, ntyy Bérbc;;dó há~:i p<~11Z.l>i.riba bctíz<:tz•sre k1':ríilr. 

3.5. s\mcnnvibt•ü 
núndenkori 

15 napot 

a Bérleti dii meg fi?: cl csé\' d k,:scddcmbc esne, :1 k(:~cddem után ;l 

alapkamat k<;rszerc:,cm:k kc;;t·lklrn1 kam;llot 1 :mozik fizNni. 

késedelem súh or; 

3.6. Fdck nKy,JJJapodnak abban, hogy Bérbc:ath:mak ;l [den lH;rleti ;ogvis;;:onyból sziirmazú bármilyen 
követdésend :;::>:crnben Ikrl6 dknküvetelé~t nem Ltimar;zthat, -· a íden S:.:erz6dés 4A. 
foglalt kivórt~Hel - beszámítisi lüfogás~aL V;'llamint ·císst;n;:misi m~m élhet. 

3. 7. I~'cld.; meg.mapodnak, hogy Bérld 
val:umnt :1 közmű hevcz(·tt•'<c.kcr 
c::.alm:na) sze.rződé:;i kötm. 
kötdcs ma.n~déktalanul 

Fdt'k hogy a kózüzcmi kdt:,égck hat:iriú6btn t<)rténő flzcl&sénck dmuh1sztásM 
S·Zt:.tlf)désbcn vilialt iérweges tekin tik 
Felek hogy a jden pontban írt rendelkezések súlyos 

minósül. 

3.8. 
11 : tiü7•t'nf' ..f ::.'J. J (!} 
zálngjog i!k·ti meg. n~:rbeadó a zálc·~til!h"'Ybill kiclégitt:st 
ftzt~ri, Y2j-';Y llél:lűvd :;z<-mhm k:.)né:rilt·><i mcrülnc fel 



4.2. Bérlt'J :1:1. lnl-:;athlt! az Ing:ub.n Mlapotának - i.dt nem értve ,, 
f(;)ldelretés~:t:{CrÚ ft:tszn:ílatb;)( adúrk.• rcnné:-':~:~·lc:> dl1as/n:\lr\d:ist :í2bg::ln:1k sétdmt• néikúL a:r.r 

4.3. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

t~~ ba;:;;máint, íiletv<· azr ~.;1j:í1 k<Jii;t:gén rrndeltcté::'i;;zerti has:tn;Íhttr:J alk:1lmas 
itbpotban tart;tni. 

H._;rl6 kótdc;; haladéktalanul .. ~ncs:lciÚ Bérhendt'}t 
Ingatlan állaglinak ronlht;;c:iho;, vezethet. :\7 ennd: 
en:di) kimkért a Hérk)t n 
kiJltségni)vckedi::st kötelr·s viseini. 

:l:l. 

:1 kt':~t:d<'ll!l('~ ertt'0Íté~bt"íl 

tbb<'i! a(kaJ{) 

Bú·bca<f<':, B.:'rkl enftedi·kc ndkúl ,. ' '"' ha az ;1z 
ko.r~zeu1sitésc, vagy fenycgctú í!lervc károk e]il;iriuit:.n érdekében 

Bériéi kórc·lv~ tevékenysége során a mi:hlcrtkor 

folytaton lcv.:kcny'-'C.gérc vonatkt ot'• 
Hér16 az nlblmazotmi, ;i!tal okuzJnt 
fddrh mimhzokérr a k;~roU·n, mdrck a 
kt··J,(:]é;;:c tnian kcktkexdt. 

tartozik. Bi:rh) különü~u1 
crtfs :írMnú \'(:7i'rék hdnckn 

Bt~d(; Bérht~adó e;ozt:t.es írá~bdi JOgosuit 
valloztatá:;t, átalakitast végreha~tani, azon erteknrwcli:l bcnJh:'íz;,isr 

Bé.rl6 .ré~úte a saját bt:~:uMt:i< 
e;;:ctben lehet, h'1 arról I'>érbe:1•kív:t! a beruházás mt•,,k,":tdt>Q,,, 

:\ beenh;izas $?:akszcn1 mcgT:1lósiti-:á1. é~ rr,.,.,",,.,·nncH 

megtéríteni csak ::bban az 
ll!r;:~•;<:w:zc•t.:n ír:ilibmn nu•g:ú11apodntt. 

Berit! r(·s.:r~.:·rt' egy v~<gy b<..·sz;lmít:i~sal lehet 
H<.:rbeadó igazo1ji1 .. ·\ b<:·rubir:ás érti:két 

.\ rt:rftt·;s m~.:•rt{·ke h::rn:rrm1 nem 
bdadh;Hj:l meg a bh·lcri "íU',,.;il 

.\mennyibcn J3érk) Hérbeadi, ellízetes írishdr 
betuházásobt, Bí:rbcadó kérésére köreles 
vis:;zaállici:.:ira, az elvégzett d.ltoztmísúk, úta1nkítások 

ilt:lkül énéknüvdz~i 

erecleri á!lnpotíba v;1!ú 
J\rr:l :12 (•ser;n~. ha 

Bérbeadú az crt:•defi állapor vii'sz::u~Uiti1s~t m:m cJ,) B~:·rl.Snek, Bérl6 a;r. ~íltab 
v(·grehajrorr vá.ltot.tat:ás, :ítahtkít:1s, ho%úépítés 
kö:ck,cn;:éget ,·:í!lal arca, lwgv t:·t.t m<.l,~l{:rír·{:si 
bjrmdy okból t.Örlén() meg:zzlinúe l'Sctén. 

Bédó jdcn pontban megjdőlt tr:vékeny:;tbt:\4c :;;xán oko:t.ntt ldri•ri 
k~rtéritési kötclezetrs~l; terhdL 

Feltek meg<illapodnak abban, h~y Rérbcadú. :1 !h~tku 
renddtttl!-s::.zerú h:mzn::íl:Hnt, illetve a jelen S?c•oúdt:shcn fogbí1 
s:r.ük~t:gtdc:n hábodr:.í:;;.'l n~!kül- b:ím1íknr r:J.lcnúri:<:ni. 

rdjt~~ idótart:arna abtt jogosult a 

S;r,(T%(3d6 felek :J 4 ! . - -1.6. pnntokbnn 
rt·nddkczés nem tdj<':>Üé~r::nck tckmük. 

·· Bérló 



5. Biztosítás 

Bérk!nd;: saját berendezési és v:l~r,ynmiifb'!·:n 
gondoskndnia, az n~:nkb!4n hekiívl'tkt·r6 bnnuilyen knt'ért nem 
vál!rtL Bérlő vállalí<t, a bérleti jogv::e<<ntw fcnnáUiísának íd61nr1ama ahH Wt: h:)!:a!l:am·a, 
saj:iw Bi:·rlői ilkrve mrt fenn. 1::.rmck dmnhnztásábó: ercdii 

nri.ndemwmú kárért ~~ tddt.sst:g Bt·r!t)t f<"thdí. 

6. A Szcrződés megs:n1n·é·st~ 

6.1 Jt<Je.n Szerz6d·é~ .tnf,"gszlin.ik a úu~;dJ(;} . .'-

{ 9Y:3. iri LYX! 'UJ. 

Fi.l/Út)Jiltf rt;;~ tft,dt!!·'i:'Hc!!r'.••l!/..C..rt' 

..::.>,.·.~Y''ii!'Hh'R foglalt es~rd:.ben. 

~\ SzLT.t:ódt~s küzöR rncgegyt":Zés>Seltörtl~nt> ~t/ (),Yl.:ürl:fJ. rewd" 32, .. , 
H. J-rlibml n'·tdévcl keriiihet ~ür. 

(í.2. h:lek megáib.pmlnak abbmL hogy a jdtn Sz{~m'idést a m;;isik felhez 

6.3. 

h:irmdy1k f,~! fehnondhatjü >l hónap urol~ó 3 húnapos 
j't.~fllU) Jtút~'Ü) 

ha 

a) Bériő a S?(,rz<'Xli;sben vlillnlt vagy jogszabályb:11l eh)írt 
teljesiti - lüili.lnúiH'n, dc m:m kmiról::tgo~an a jdcn Szerzt)d{·sben 
ídöh cse!dd.JéU; 

Bérló kötele:;. az Ingat!:mhoz ttutt.rz,·, 

zöldterület ke:relésé! t·!látni 

b) Bérlr) Yagy a vde eg,·'\m tn·úke:iyked<) ;..zen<tHyz~k Hérbe::1d/v•t:al 
Bérk)jévd $(:.ern!wn az h.iYctdméi)yeivd 

magatar!áH tanúsiranak 

<)Bé-dó v~tgv 11 F<'k együí1 a k•:izós has:nJithltra 
bclyisé1~el i.!kn)lcg teliiletet Wl)~álják Yagy a ,.,.,,.,,. 1 ," 11·,..;··"'';~-,,J dlen1éte8en 

Ha BetVi a Szer:ú>désb<:n vállalt. va~y 
Bérbeadú által iní.~ban megídölt határidúbcn 
napon hdül ír,ír.b~m fdrnondássn! élhet. 

cl6irt e,gyéb 
nem tdjt'::>i'tt. Hi:rlx:adú a 

6.4. lh Béth'í, vagy a •·dc eg;yi.ht n~,,.éhn:·kt:dő S;>:t:mélyck magatartása ;;.zolgá! a al.npjiiul., 
Hcrheadú k<':>tek's Berlót a következmi·nv•:kre LÍ~\{'lmcztctéssd - a met~s;;:úntctL'Sl'rl' 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

vagy mcgismétléseH'i1 va!ó tartúzkodt~sra <l ~dotná~-~m jut:~~t·ói ~zámitott n;rok napod belül irásban 
felszólít:mi. A fdmomlisr az R!apj:1nl ~zol.gáló f,;,!ytatásti1ól vagy me!:~smú!(~~ét<)l 
:;zámított nyolc napon bdü! írásban kdl közói:ni. 

:\ felm.md;ist nt'Jn kd1 ehi>.ercs fc:lszúhtli·<mt megd6zme, ha a 
hogv Bt:rhc;tdótól R Szet/<~>th:·~ fc1mtart:i.sát rHcm ldK'I dvlirni. ,\ 
szárníwu nyok napon bdüi inísb:m kdl küzi)lni 

rrutsrat.nrl_ás fJl·ran 
·~l • 

fdmondást a rudnmri5ta 

i\ felmondás az 6.3. és 6.4. pnntokinm eSNt:kbcn o1z dr:wl:<sztott hatfÍm;>pot kóvető 
hónap, az 6.5. és 6.6. po11tokban esctekben a Ul!)ls/) napiára szúlhM. t\ 

fdrnondá:ü ith'í nem ldwt rövidebb tizt.,nút napnáL 

Fd<"k rögzitik, hogy :1 jdcn S7.crződú~; (elmonda~::\ escl(';l Bt~d6nck c;;,erehdyi:;,'·g 
cneheh'ís•~·mrc rwin 

4 



6.8. f·'dek nwgidJ!lpudniLk 11bb;m, L':í:r11wh 
Bé.r1ú az ing:> 11artt n.ündc-n vs i<:'! n :1bniri1si. 
Bí·rheadó d·sz,;;(~ k1ürh<:tt es rcndchcré,;~;zen:i h;J~z.n:i!:Ht'" :dknirw>c· 
legJ,é~líbh :1 fdmon&h.t td6 

tendvltetés:>:>.eni ha~:i'.t~.áh1!ra ;·,ikahnas~á tétdére vonarkoz,·J 
Bérl.x~dú rés<:<:;t(· kütdct: 

7. Vegyes rendelkezések 

7.1. l~érlű kötdczcttscget v:iilnl :trnt. a Szcrt:6désbc;l a 

7.2. 

7.3. 

megkötésekor közölt :Hhtaib:m, - kühính;;cn ni~·,. lrrkcím "1b.. bt4:i'rn<kl~t:dl d.hm:úsokrúl 
Bérbeadót írásban, tupnn bdül, iniso:> levéllx·n kcH.rk:s értesiteni Bérk)t 
t(•t·bdi az i•rtc-sit·b, drnaradús•ibúl '<>IJ>,Y a &é~t:ddmv~ l:rtcsín:~~ből crn'kí kirok vrsd.:·,·H' 

Amennvihen a jden Sxerzx)dés kíJ.:i'Jti•:;v 
végn:hajth::n:nb~nrtak bizonyulna. úgy az nem 
kötelezik m;~gnkat, 

mcg;ílJzpodní. nmdy 
tt'l.H-klkezi:ss(·] 

vagy· 
m.indazotTátrat a feld;: 

"'~" erzi.x.k;sntúdo ::;Ü ás b:u1 
\';tgy vi'gre:hajduratlannak bizonyult 

7.4. A iden Szt'l7Ódésbcn nem szabálYozott kérdésekben 
t'/idtlf!}"tli/l.riiAt:n: l993. Iri L"'"'\'"X"'f n 
.r;,:ú/á 195!1. e'n fT/ mindcnkor hatoilyn~ i>nkormány7;at: n:mldetek rcnddke:>.ése1 
az inínyadó::.k. 

f;e/eA\ d já~'W ~\'".t;;_trz:jrlJJt Á~1}/i~.·iirú.ix ,ftt.J/Jta.JdJ ÉJ Érl't:Üt:!e'!YÚ 

aim'iro!f J.r ,-~iril;nt O'l';Y~'é«ft.tnr i/JJ"tri'Jm~Totmr 

.Budapc::;t. 2013. április 8. 

Bucbpe:;r l·',)varo~ X. l:.<.Tiilct 
()nkrmn:Ín'<·zat 
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Birtokbaadási jegyziikönyv 
(ingatlan/bérlemén.y) 

~ J ~~ 

A .<! ' 'd- 4. j ' tauas t opOihJ a: ... , ••.•••.....•. 

Ir f .• f>n. X:: \:, , e ye". ......... ,.,;r- ................... ,..; ............. ,., .... .. 

Birtokbaadás alá vont ingatJan adatok: 

címe: 

albetét jeUege: 

területefalapteriUete: 

kom.fort fokozata: 

helyiség funkciója: 

5.sz. meiléklet 

\ i 



Ingatlankerelés,i s7..erződés 

5.sz. meJJéklet 

leltári, berendezési tárgyak felsorolása: 

egyéb megjegyzések 

l : 

Budapest, 20 .................. H •••••••••• 

*••··~~· ··•*••••'~···~*· 

Átvevő 



bp. &oldal, összesen: l 

Kovács József Lr- wltlti,J k 
----------L-----------------------------------------------~~----- Í vc;; -·· J,(;~.J tS-c Feladó: "Judit Princzes" <judit.princzes@gmail.com> 
Dátum: 2014. augusztus 8. 9:23 
Címzett: "Kovács József' <kovacsj@kobanya,hu> 
Másolatot kap: "Marci Kovacs" <m79kovacs@gmail.com> 
Melléklet: 00 13PRINCZESSJUDIT20 140708.pdf 
Tárgy: Bérlöváltási kérelem 
Kedves Józsefl· 

Úgy tudom, hogy a héten zárva van a Kőbányai Önkormányzat, a jövő héten viszont sajnos én leszek 
csak korlátozottan elérhető külföldi tartózkodásom miatt, ezért a legközelebbi Testületi Ülés számára 
ezúton szeretném elküldeni Önnek az egyéni vállalkozásom létrehozásáról szóló kormányhivatali 
igazolást és az abban foglalt adatokat, amellyel a korábbiakban Önnel és Kovács Mártonnal is 
egyeztetettek alapján szeretném új bérlőként átvenni az eddig a Sped-Ko Bt. által a Harmat utca
Előd utca - Előd köz által határolt, kutyaiskola működtetése céljából bérelt területet. A kutyaiskola 
üzemeltetését a továbbiakban is az érvényben lévő bérleti bérleti szerződéssel összhangban és 
Önökkel maximálisan együttműködve szeretnénk folytatni. Ehhez kérem a Tisztelt Testület 
hozzájárulását. 

Amennyiben bármilyen kérdésük vagy kérésük merülne fel, nagyon szívesen állok a 
rendelkezésükre, a jövő héten is, ahogy módom nyílik rá, a lehető leghamarabb. 

Szívélyes üdvözlettel és köszönettel: 

Princzes Judit 
tel: 70/608-4922 

2014.08.18. 



Ügyiratszám:3136285 
Ügyintéző: Riskó Istvánné 

BUDAPEST FőVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

XIII. KERÜLETI HIVATALA 

OKMÁNYIRODAI OSZT ÁL Y 

Tárgy: Igazolás 

Telefon: 412-7926 
E-mail:risko.istvanne@13kh.bfkh.gov.hu 

IGAZOLÁS 

PRINCZES JUDIT KLÁRA (PRINCZES JUDIT KLÁRA, CSÖMÖRE KLÁRA, 1974.01.08, 
BUDAPEST) egyéni vállalkozó 2014.07.08 időpontú bejelentés következtében az alábbi 
adatokkal szerepelaz egyéni vállalkozók nyilvántartásában: 
Nyilvántartási száma: 38089880 

Adó száma: 66719159141 
Statisztikai számjele: 66719159855923101 
Vállalkozói tevékenység2014.07.14 
kezdete: 
Székhelye: 1138 BUDAPEST 13.ker SZEKSZÁRDI UTCA 9. 4. em. 44. ajtó 

Fő tevékenysége: 

Szünetelés kezdő 
dátuma: 
Szünetelés lejárati 
dátuma: 
BUDAPEST 2014.07.14. 

Értesül: 
l.) Ügyfél 
2.) Irattár 

855901,M.n.s. egyéb oktatás 

Riskó Istvánné sk 
ügyintéző 

1134 Budapest, Váci út 9-15.- !381 -Budapest, Pf 1349.- Telefon412791 2- Fax 237-4826 
E-mail:okmanyiroda@l3kh.btkh.gov.hu- Honlap: www.kormanyhivatal.hu 



K Ú· l!· Á N Y A 

Spoo~Ko Bt. 
Princz.:.~ ,Judit úrhölgy 
részére 

Budapest, 
Cu.komM utca 52. 
1164 

BUDAPEST F()VAROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI IRODA 

1102 Budapest, Szeut László tér 29. 

Iktató s::r.:ám: K/6389il/20H/XVII 
Ügyintéző: Ventzi József 

Tetefmr: 433 8- !33 

Tárgy; Tájékoztatás b1zoUsági tlöntésröT 

Értesítem, hogy az Önkormányzathoz benyújtott kerelme alapján hozziljft.n.llok a K/6389/!120I3/XVH 
iktató&z.ám(i 2013. március 27-én kiadott bérlökijelölő levelben a tertHet bérbevétel kezdetére 
megahatározott 2013. áprilís /5-ei dátum 20 U. m~jus J 5-ére történő módosit::.ishoz. a többi feJtétet 
változatlanul hagyása meUett. 

Budapest, 20 13. tiprHis l 2. 

·töl értes.i.Unek: 
Címzett 

Üdvözlette!: ,·'f 

Pándimé (?S'ernál<:/1\·1a.rgil 
J rodavezető 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt (i l 07 Budapest, Ceglédi út Jú.) 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda {Helyben) 

/ 


