
HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../GB/2018.(  ) sz. határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
20/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör         
alapján úgy határozott, hogy a Bp. XI. Hadak útja 4. szám alatti társasház 167. számú               
albetétében nyilvántartott 11 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget -           
figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló            
helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet         
előírásait - értékesíti Tolnai Károlyné részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 330.000,-Ft 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2018. augusztus 31-ig van lehetősége a          

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  
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......../GB/2018.(  ) sz. határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
20/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör         
alapján úgy határozott, hogy a Bp. XI. Hadak útja 4. szám alatti társasház 165. számú               
albetétében nyilvántartott 11 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget -           
figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló            
helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet         
előírásait - értékesíti Kovács Kálmán részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 410.000,-Ft 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2018. augusztus 31-ig van lehetősége a          

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  
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......../GB/2018.(  ) sz. határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
20/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör         
alapján úgy határozott, hogy a Bp. XI. Hadak útja 4. szám alatti társasház 166. számú               
albetétében nyilvántartott 11 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget -           
figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló            
helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet         
előírásait - értékesíti Nánai Ferenc részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 410.000,-Ft 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2018. augusztus 31-ig van lehetősége a          

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  
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......../GB/2018.(  ) sz. határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
20/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör         
alapján úgy határozott, hogy aBp. XI. Hadak útja 4. szám alatti társasház 169. számú              
albetétében nyilvántartott 11 m2 és a 172. számú albetét 67/370-ed részét, mely 6,7 m2              
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségeket - figyelembe véve az önkormányzati           
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének          
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásait - értékesíti Nánai           
Ferenc részére az alábbi feltételekkel: 

- Az ingatlan vételára nettó 720.000,-Ft 
- Az adásvételi szerződés aláírására 2018. augusztus 31-ig van lehetősége a          

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  
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......../GB/2018.(     ) sz. határozat 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
20/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör         
alapján úgy határozott, hogy az előterjesztés melléklete szerinti pályázati felhívás alapján           
pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel: 

-          A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 27. 12 óra. 
-          A pályázati borítékok bontása 2018. augusztus 27. 14 óra. 
-          Az érintett társasházak részére a pályázati anyagot meg kell küldeni. 
- A pályázati kiírást az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban a pályázat            

időtartama alatt megjelenő valamennyi számban, az Újbuda TV-ben,        
ingatlan.com és ingatlanbazár internetes hírportálokon szükséges megjelentetni. 

  
Határidő: 2018. szeptember 31. 
Felelős: GB elnök   
 


