
HATÁROZATI JAVASLAT 
  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bartók Béla út 10-12. szám alatti               
5504/0/A/44 hrsz-on nyilvántartott 72 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 Bérlő, Sümegi László és Sümegi Vera részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 9.541.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a            

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

-      Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bartók Béla út 15/d. szám alatti               
5496/2/A/18 hrsz-on nyilvántartott 151 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 Bérlő, Árvalányhaj Közhasznú Egyesület részére az alábbi           
feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó  a) 15.167.000,-Ft 
       b) ……….....,-Ft 

- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             
adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bartók Béla út 15/c. szám alatti               
5496/1/A/33 hrsz-on nyilvántartott 17 m2 és a 5496/1/A/34 hrsz-on nyilvántartott 34 m2            

alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségeket - 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 Bérlő,            
Árvalányhaj Közhasznú Egyesület részére az alábbi feltételekkel: 



-        a helyiségek vételára nettó 2.630.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint az             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bartók Béla út 15/c. szám alatti               
5496/1/A/35 hrsz-on nyilvántartott 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 a Bérlő, Jáki Monika részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 812.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bartók Béla út 56. szám alatti               
4251/0/A/4 hrsz-on nyilvántartott 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 a Bérlő, dr. Horváth Roland részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 23.189.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 



  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bartók Béla út 61. szám alatti               
4451/0/A/59 hrsz-on nyilvántartott 292 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 Bérlő, ARCHI-KON Kft. részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó    a) 49.172.000,-Ft 
         b) ……….....,-Ft 

- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             
adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Bartók Béla út 81. szám alatti               
4495/14/A/2 hrsz-on nyilvántartott 8 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 Bérlő, Inter-Fumer Bt. részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 3.134.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 



A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Budafoki út 15. szám alatti              
5512/0/A/30 hrsz-on nyilvántartott 20 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 Bérlő, Budai Magánmúzeum Kulturális Szolgáltatási Alapítvány          
részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 2.141.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Budaörsi út 105/b. szám alatti              
2550/9/A/1 hrsz-on nyilvántartott 33 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 Bérlő, Budahelyi Tibor részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 6.693.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Kanizsai u. 2-10. szám alatti              
4328/0/G/7 hrsz-on nyilvántartott 12 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 Bérlő, S&G Kivitelező és Mérnöki Kft. részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 331.000,-Ft 



- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             
adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 
  
  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Kanizsai u. 24. szám alatti              
4366/11/A/2 hrsz-on nyilvántartott 8 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 Bérlő, Wacháné Schiller Judit részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 1.536.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 
  

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Ménesi út 28-30. szám alatti              
4955/1/B/32 hrsz-on nyilvántartott 14 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 Bérlő, Nyírő Réka részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 1.575.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  



Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Móricz Zsigmond körtér 2. szám alatti               
4969/0/A/27 hrsz-on nyilvántartott 51 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 Bérlő, Miss Choco Kft. részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó    a) 20.836.000,-Ft 
             b) ……….....,-Ft 

- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             
adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Móricz Zsigmond körtér 8. szám alatti               
4442/10/A/3 hrsz-on nyilvántartott 27 m2 és a Bp. XI. Móricz Zsigmond körtér 9. szám alatti               
4442/17/A/21 hrsz-on nyilvántartott 17 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló          
helyiségeket - 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 Bérlő, Príma Pék Kft. részére az alábbi             
feltételekkel: 

-        a helyiségek vételára nettó 26.615.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 



  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Móricz Zsigmond körtér 16. szám              
alatti 4272/0/A/12 hrsz-on nyilvántartott 28 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 Bérlő, „Ápolt Fodrász” Kft. részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 26.197.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
.../GB/2017.( ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Bp. XI. Villányi út 6. szám alatti 4458/0/A/2               
hrsz-on nyilvántartott 38 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 Bérlő, Rubens VB Bt. részére az alábbi feltételekkel: 

-        a helyiség vételára nettó 14.709.000,-Ft 
- A bérlő az esetlegesen fennálló kamatokkal növelt bérleti-, közüzemi díj valamint a             

adó- vagy adómódjára behajtandó vagy egyéb köztartozásait az adásvételi szerződés          
megkötése előtt kiegyenlíti, és ennek tényét hitelt érdemlően igazolja. 

- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. október 31. napjáig van lehetősége a            
vevőnek. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
  
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:   GB elnök 

  
 
 


