
HATÁROZATI JAVASLAT 
  
 
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 174/GB/2017.(III.22.) számú         
határozata alapján a Bp. XI. ker. Budafoki út 41. szám alatti 5018/1/A/32 hrsz-ú 94              
m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot          
eredményesnek tekinti. A 2017. május 15. napján megtartott pályázati tárgyalás          
alapján az 
I. helyezett Szigethy Balázs 9.800.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Pápai Flórián és Pintér Zoltán ½-ed- ½-ed arányban 9.700.000,-Ft + 0 %              
Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő:  2017. június 15. 
Felelős:  GB elnök 

  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
 
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 174/GB/2017.(III.22.) számú         
határozata alapján a Bp. XI. ker. Hamzsabégi út 31. szám alatti 4366/4/A/1 hrsz-ú 44              
m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot          
eredményesnek tekinti. A 2017. május 15. napján megtartott pályázati tárgyalás          
alapján az 
I. helyezett Garancsy István 2.500.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Szigethy Balázs 2.450.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő:  2017. június 15. 
Felelős:  GB elnök 
  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
 
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy 174/GB/2017.(III.22.) számú határozata         
alapján a Bp. XI. ker. Hengermalom út 12. szám alatti 3878/1/A/1 hrsz-ú 21 m2              
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot         
eredményesnek tekinti. Az ingatlant 930.000,-Ft + 0 % Áfa vételáron értékesíti Szabó            
Mariann részére. 
  
Határidő:  2017. június 15. 
Felelős:  GB elnök 

 
 
 



 
  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
 
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 174/GB/2017.(III.22.) számú         
határozata alapján a Bp. XI. ker. Kende u. 7. szám alatti 5004/0/A/1 hrsz-ú 30 m2               
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot         
eredményesnek tekinti. A 2017. május 15. napján megtartott pályázati tárgyalás          
alapján az 
I. helyezett Rados Tamás 3.050.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Bojtor Szilárd 3.000.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő:  2017. június 15. 
Felelős:  GB elnök 
  
   

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
 
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 174/GB/2017.(III.22.) számú         
határozata alapján a Bp. XI. ker. Tibavár u. 4. szám alatti 4568/138/A/2 hrsz-ú 13 m2               
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot         
eredményesnek tekinti. A 2017. május 15. napján megtartott pályázati tárgyalás          
alapján az 
I. helyezett Pető Tamás 1.500.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Szigethy Balázs 1.450.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő:  2017. június 15. 
Felelős:  GB elnök 
   

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
 
......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Karinthy F. út 12. szám alatti               
társasház 28. számú albetétében nyilvántartott 49 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 a SPLENDID TÁRSASHÁZ          
közössége részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 930.000,-Ft. 
-     Az adásvételi szerződés aláírására 2017. december 31-ig van lehetősége a vevőnek. 



Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:  GB elnök 

  HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bertalan L. u. 26. szám alatti               
társasház 39. számú albetétében nyilvántartott 90 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 Szigethy Pálné részére az           
alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 5.460.000,-Ft. 
-     Az adásvételi szerződés aláírására 2017. augusztus 31-ig van lehetősége a vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős:  GB elnök 
  
 
 


