
HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bakator u. 13. szám alatti társasház 9. számú                 
albetétében lévő 22 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 12,34 m2 alapterületű részét, -               
mely az üres padlástérrészt és a lépcső közös használatát foglalja magába, ezen terület ½-ed részének               
tulajdonba adásával - figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás             
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati          
rendelet előírásait értékesíti dr. Csengery Judit és dr. Csengery Levente részére egyenlő arányban az              
alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 2.970.000,-Ft. 
- Az értékbecslés költségének ½-ed része a vevőket terheli. 
-     Az adásvételi szerződés aláírására 2017. június 30-ig van lehetősége a vevőknek. 

Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:  GB elnök 
  

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

I/a. 
......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bakator u. 13. szám alatti társasház 9. számú                 
albetétében lévő 22 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 9,66 m2 alapterületű részét, -               
mely a beépített padlástérrészt és a lépcső közös használatát foglalja magába, ezen terület ½-ed              
részének tulajdonba adásával - figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem             
lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.)          
önkormányzati  rendelet előírásait értékesíti dr. Gógl Buda részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 2.320.000,-Ft. 
- Az értékbecslés költségének ½-ed része a vevőt terheli. 
-     Az adásvételi szerződés aláírására 2017. június 30-ig van lehetősége a vevőknek. 

Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:  GB elnök 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
I/b 

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy a Bp. XI. Bakator u. 13. szám                 
alatti társasház 9. számú albetétében lévő 22 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 9,66               
m2 alapterületű részének, - mely a beépített padlástérrészt és a lépcső közös használatát foglalja              
magába, ezen terület ½-ed része – tulajdonjogi rendezése ügyében intézkedni szíveskedjen- 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:  GB elnök 
  
  
  
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
II. 

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bakator u. 13. szám alatti társasház 9. számú                 
albetétében lévő 22 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget - figyelembe véve az              
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének           
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti dr. Csengery Judit             
és dr. Csengery Levente részére egyenlő arányban az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 5.290.000,-Ft. 
- Az értékbecslés költsége a vevőket terheli. 
- A vevők tudomásul veszik, hogy a beépített ingatlanrész, mely 8,56 m2 a 8. számú albetét               

tulajdonosa az ingatlanához csatolta és megközelítése csak a 9. számú albetéthez tartozó            
lépcsőn keresztül közelíthető meg. Az ezzel kapcsolatos jogi problémák megoldását          
magukra nézve kötelezőnek ismerik el és az Önkormányzattal szemben ezzel kapcsolatban           
semmilyen igényt nem támasztanak. 

-     Az adásvételi szerződés aláírására 2017. június 30-ig van lehetősége a vevőknek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:  GB elnök 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
III. 

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bakator u. 13. szám alatti társasház 9. számú                 
albetétében lévő 22 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget - figyelembe véve az              
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének           
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti dr. Gógl Buda             
részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 5.290.000,-Ft. 
- Az értékbecslés költsége a vevőket terheli. 
-     Az adásvételi szerződés aláírására 2017. június 30-ig van lehetősége a vevőknek. 

Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:  GB elnök  
 


