
HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata alapján          
a Bp. XI. ker. Bartók Béla út 61. szám alatti 4451/0/A/57 hrsz-ú 186 m2 alapterületű nem                
lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. Az          
ingatlant 8.850.000,-Ft + 0 % Áfa vételáron értékesíti Bojtor Szilárd Gergely részére. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 

 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata          
alapján a Bp. XI. ker. Bánk bán u. 9. szám alatti 3438/0/A/1 hrsz-ú 55 m2 alapterületű nem                 
lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2017.           
szeptember 18. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Tóth Ferenc 6.500.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Bódis Gergely 6.400.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 
  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata          
alapján a Bp. XI. ker. Bánk bán u. 9. szám alatti 3438/0/A/2 hrsz-ú 52 m2 alapterületű nem                 
lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2017.           
szeptember 18. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Tonic Reklám Kft. 6.100.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Pro Invest Group Kft. 6.000.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 
  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 



A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata          
alapján a Bp. XI. ker. Budafoki út 17/c. szám alatti 5513/0/A/1 hrsz-ú 143 m2 alapterületű               
nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A           
2017. szeptember 18. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Kassai Viktor 8.400.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Frubaló Kft. 8.300.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata          
alapján a Bp. XI. ker. Kanizsai u. 2-10/D. szám alatti 4328/0/D/10 hrsz-ú 6 m2 alapterületű               
nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A           
2017. szeptember 18. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Varga Gábor 210.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Kassai Viktor 200.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata          
alapján a Bp. XI. ker. Kanizsai u. 2-10/D. szám alatti 4328/0/D/11 hrsz-ú 47 m2 alapterületű               
nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A           
2017. szeptember 18. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Gergely Ingatlan Kft. 2.100.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Bojtor Szilárd Gergely 2.050.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 
  
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata          
alapján a Bp. XI. ker. Kanizsai u. 2-10/D. szám alatti 4328/0/D/12 hrsz-ú 34 m2 alapterületű               



nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A           
2017. szeptember 18. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Guóth Kevin 1.550.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Bojtor Szilárd Gergely 1.500.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 
 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata alapján          
a Bp. XI. ker. Kanizsai u. 2-10/E. szám alatti 4328/0/E/11 hrsz-ú 47 m2 alapterületű nem               
lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2017.           
szeptember 18. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Gergely Ingatlan Kft. 2.050.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Bojtor Szilárd Gergely 2.000.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata alapján          
a Bp. XI. ker. Kanizsai u. 2-10/F. szám alatti 4328/0/F/29 hrsz-ú 58 m2 alapterületű nem lakás                
céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2017.          
szeptember 18. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján a nyertes Bojtor Szilárd Gergely            
2.000.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök 

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
......../GB/2017.(   ) sz. határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy 446/GB/2017.(VI.21.) számú határozata alapján          
a Bp. XI. ker. Kanizsai u. 2-10/F. szám alatti 4328/0/F/30 hrsz-ú 29 m2 alapterületű nem lakás                
céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. Az ingatlant          
1.223.000,-Ft + 0 % Áfa vételáron értékesíti Bojtor Szilárd Gergely részére. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 
  



Határidő:  2017. október 25. 
Felelős:  GB elnök  
 


