
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

A Gazdasági Bizottság 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata alapján az Önkormányzat 16          
db üres helyiség értékesítésére pályázatot írt ki. 

A pályázatok benyújtási határideje 2017. szeptember 18-án 12 óra volt, mely időpontig 28 db              
pályázat érkezett. A pályázatok bontására és a versenytárgyalás megtartására 2017.          
szeptember 18. napján 14 órakor került sor. A benyújtott 28 db pályázat érvényes volt. 

A beérkezett érvényes pályázatok 10 db helyiségre vonatkoztak. 

A licitálás eredményét a mellékelt táblázat tartalmazza. A 10 db ingatlan kikiáltási ára             
összesen 30.012.000,-Ft volt. A pályázat eredményeként 39.583.000,-Ft bevétele származhat         
az Önkormányzatnak. 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a pályázat eredményessége ügyében döntését meghozni           
szíveskedjen. 

  
Budapest, 2017. szeptember 18. 
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 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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                                                                                                         Büki László igazgató 
 


