
 HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 13,00 m2 és             
14,83 m2 alapterületű részét (37-es és 43-as számmal jelölt tárolók) - figyelembe véve az              
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek          
elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait -          
értékesíti Nagy Károly részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 960.100,-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 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (38-as számmal jelölt tároló) - 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 Marton            
Group Kft. részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 511.600,-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 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (44-es számmal jelölt tároló) - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Wollner           
Márta Mónika részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 511.600,-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 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (45-ös számmal jelölt tároló) - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Tóth           
Zoltán részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 511.600,-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 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 9,22 m2            

alapterületű részét (60-as számmal jelölt tároló) - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Rafael           
Istvánné részére az alábbi feltételekkel: 

-Az ingatlan vételára nettó 318.100,-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 

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (68-as számmal jelölt tároló) - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Mátyus           
Zsolt részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 511.600,-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 

 
 
 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 10,58 m2            

alapterületű részét (69-es számmal jelölt tároló) - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Pataki           
Tamásné részére az alábbi feltételekkel: 

-Az ingatlan vételára nettó 365.000,-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 

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (70-es számmal jelölt tároló) - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Lukács           
Kitti részére az alábbi feltételekkel: 

-Az ingatlan vételára nettó 511.600,-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 

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 10,58 és 14,83             
m2 alapterületű részét (71-es és 72-es számmal jelölt tárolók) 

a)  - figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás           
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.)         
önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Török Ferenc részére az alábbi          
feltételekkel: 



- Az ingatlan vételára nettó 876.600,-Ft. 
-Az adásvételi szerződés aláírására 2017. augusztus 31-ig van lehetősége a          
vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 

b)  nem kívánja értékesíteni Török Ferenc részére. 
  
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős:  GB elnök 

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (77-es számmal jelölt tároló) - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Juhász           
Sándor részére az alábbi feltételekkel: 

-Az ingatlan vételára nettó 511.600,-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 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/361 hrsz-ú 73 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 és 10,58 m2              

alapterületű részét (51-es és 57-es számmal jelölt tárolók) - 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. Oláh András Sándor részére az alábbi feltételekkel: 

-Az ingatlan vételára nettó 930.000,-Ft. 
-Az adásvételi szerződés aláírására 2017. szeptember 30-ig van lehetősége a          

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

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 



A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház               
3170/4/A/361 hrsz-ú 73 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 10,58 m2            

alapterületű részét (56-os számmal jelölt tároló) - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Tóth           
Attila részére az alábbi feltételekkel: 

-Az ingatlan vételára nettó 387.200,-Ft. 
-Az adásvételi szerződés aláírására 2017. szeptember 30-ig van lehetősége a          

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

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 300/GB/2017.(V.10.) számú határozatát, -           
mely a Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház 3170/4/A/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű               
nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére vonatkozik – az alábbiak szerint módosítja: 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. augusztus 31-ig van lehetősége a vevőnek. 
A 300/GB/2017.(V.10.) számú határozat egyéb rendelkezései a továbbiakban is érvényben          
maradnak. 
  
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős:  GB elnök 
  
  
  
  

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy az Újbuda Humánszolgáltató Központ által           
használt Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasház 360. számú albetétében nyilvántartott 25              
m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó használati szerződést az           
alábbiak szerint módosítják: 
- Használatba adott terület 106-os számmal jelölt tároló mely 10,58 m2 alapterületű. 
A használati szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős:  GB elnök 
  
  



 


