
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Az önkormányzati lakások elidegenítési szabályait a 20/2015. (IV.29.) XI. ÖK sz. rendelet            
szabályozza. 
A Budapest, III. kerület 18910/80/A/34 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest III. kerület            
Szérüskert utca 17. fszt. 2. szám alatti lakást – 1 szoba, összkomfortos komfortfokozatú, 27 m2               

alapterületű – a Gazdasági Bizottság 158/GB/2017. (III. 22.)/a határozatával elidegenítésre          
kijelölte. A 475/GB/2017. (IX. 6.) számú határozata alapján Kribusz István bérlő részére            
10.800.000.-Ft vételáron értékesíti. 
Az eladási ajánlat átvételére 2017.szeptember 19-én került sor. Az eladási ajánlat tartalmának            
elfogadásáról az értesítés átvételétől számított 30 napon belül írásban kell nyilatkozni. 
Kribusz István 2017. október 26-án küldött egy határidő meghosszabbítására irányuló          
kérelmet, hivatkozva a pénzügyi fedezet előteremtésére. 
A 20/2015. (IV.29.) XI.ÖK sz. rendelet 17. §. (5) bekezdése alapján „Az eladási ajánlat              
érvényessége, az ajánlati kötöttség az eladási ajánlat kézbesítését követő naptól számított 30.            
napig tart. A jogosult írásbeli kérelmére a Gazdasági Bizottság a határidőt           
meghosszabbíthatja.” 
  
Kérem T. Bizottság döntését. 
  
Budapest, 2017. november 2. 
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