
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 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 361. számú albetétben lévő 6 db tárolónak már lesz új tulajdonosa. 
A 360. számú albetétben lévő 27 db tárolóból 25 tárolónak lesz új tulajdonosa. 
Varga Krisztina kérelmezi, - családi okokra hivatkozva – hogy a számára biztosított 2             
tárolóból csak az egyiket vásárolhassa meg, így a 97-es számú tároló mely 13 m2-es még               
vevőre vár. 

A 106-os tárolóra, melyet jelenleg még az Újbudai Humán Szolgáltató Központ           
használatában van dr. Buday Zsuzsanna jelezte vételi szándékát. 

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

  
Budapest, 2017. szeptember 13. 
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