
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Önkormányzatunk tulajdonát képezi a Bp. XI. ker. Etele út 2-24. szám alatti társasház 360.              
számú albetétében lévő 360 m2 és a 361. számú albetétben nyilvántartott 73 m2 alapterületű              
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

A Társasház 359 db lakásból és 2 db helyiségből áll. Önkormányzatunk tulajdonát 6 lakás és               
2 helyiség képezi, mely a társasházon belül 3,66 %-ot képvisel. 

A 360. számú albetét 27 db önálló tárolóból áll, melyek 6 lépcsőházban helyezkednek el. Az               
Újbuda Humánszolgáltató Központ (jogelőd Szivárvány Családsegítő Szolgálat) jelenleg a         
360. számú albetéthez tartozó 106-os számú tárolót használja. A használati szerződésének           
pontosítása szükséges, mert abban másik két tároló szerepel. Jelenleg 1.702,-Ft bérleti díjat            
fizet. 

A 361. számú albetét 6 db önálló tárolóból áll, melyek három lépcsőházból közelíthetőek             
meg. 

A két albetét után az Önkormányzat 1.050.852,-Ft/év közös költséget fizet. 

A Bizottság 300/GB/2017.(V.10.) számú határozatában a tárolók Társasházban lakók részére          
történő értékesítéséről döntött az alábbi vételár meghatározásával: 

-        360. albetét 34.500,-Ft/m2 

-        361. albetét 36.600,-Ft/m2 

A fenti határozatban a 360. számú albetéthez tatozó 62-es és 66-os számú tárolók Török              
Ferenc részére történő értékesítéséről a T. Bizottság döntött már 1.021.000,-Ft vételár           
meghatározásával. Javasolható a szerződés aláírására vonatkozó határozat 2017. augusztus         
31. napjára történő módosítása, mert így lehetőség lesz arra, hogy egy szerződés keretében             
történjen több tároló értékesítése. 

A tájékoztató kifüggesztése után már több érdeklődő volt és az alábbiakban felsorolt lakók             
már benyújtották vételi szándékukat: 

·      360. számú albetét 
-    37-es 13,00 m2 Nagy Károly 
- 38-as vagy 43-as 14,83 m2 Nagy Károly (telefonon egyeztettünk, hogy a 38-as             

helyett megfelelne a 43-as), 
- 38-as 14,83 m2 Marton Group Kft. a felette lévő helyiséget bérli a Társasháztól              

gépeket szeretne elhelyezni a tárolóba, 
-    44-es 14,83 m2  Wollner Márta 
-    45-ös 14,83 m2 Tóth Zoltán, 
-    60-as 9,22 m2 Rafael Istvánné, 
-    68-as14,83 m2 Mátyus Zsolt, 
-    69-es 10,58 m2 Pataki Tamásné, 
-    70-es 14,83 m2 Lukács Kitti, 
- 71-es 10,58 m2 és 72-es 14,83 m2 Török Ferenc (már két tároló értékesítéséről              

született döntés), 
-     77-es 14,83 m2  Juhász Sándor 

  
· 361. számú albetét 

- 51-es 14,83 m2  és 57-es 10,58 m2 dr. Oláh András Sándor 



- 56-os 10,58 m2 Tóth Attila. 
  

Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 

  
Budapest, 2017. június 14. 
  

Tisztelettel: 
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 jegyző megbízásából 
 Büki László igazgató  
 


