
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 (46-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 Wei           
Wang részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 511.600,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. november 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/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 10,58 m2            

alapterületű részét (71-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          
Straubinger Antal részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 365.000,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. november 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/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 9,22 és 13,00 m2              

alapterületű részét (96-os és 97-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 Varga Krisztina részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 766.600,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

vevőnek. 



Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. november 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/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (103-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 511.600,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. november 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/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (107-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 Huang           
Shao Fang részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 511.600,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. november 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/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 10,58 m2            

alapterületű részét (108-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 Tóth           
Katalin részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 365.000,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. november 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/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 14,83 m2            

alapterületű részét (109-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 Molnár           
Tibor részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 511.600,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. november 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/360 hrsz-ú 360 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 13,97 m2            

alapterületű részét (116-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 Maksay           
Ágnes részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 482.000,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. november 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 13,00 m2            

alapterületű részét (52-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 Joó Endre            
részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 475.800,-Ft. 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2017. november 30-ig van lehetősége a           

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

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
......../GB/2017.(  ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy az Újbudai Humán             
Szolgáltató Központtal egyeztetve számára az Bp. XI. Etele út 2-24. szám alatti társasházban             
használt tároló helyett másik ingatlan használatát javasoljuk. 
  
  
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:  GB elnök 
  
  
  
 


