
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 356/GB/2018.(VI.6.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.            
Bartók Béla út 132. szám alatti 3450/0/A/1 hrsz-ú 121 m2 alapterületű nem lakás céljára              
szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. Az ingatlant         
3.630.000,-Ft + 0 % Áfa vételáron értékesíti Tóth Ferenc részére. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  
  

  
  
  

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 356/GB/2018.(VI.6.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Bánk bán u. 5. szám alatti 3436/2/A/1 hrsz-ú 46 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló               
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2018. augusztus 27. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Sajgó Roland  4.000.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Tóth Ferenc 3.950.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
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 356/GB/2018.(VI.6.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Bölcső u. 5. szám alatti 4158/62/A/47 hrsz-ú 142 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2018. augusztus 27. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Molnár Judit  3.810.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Judit Paplan Kft. 3.760.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  
  



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 356/GB/2018.(VI.6.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Etele út 33. szám alatti 3533/44/A/189 hrsz-ú 13 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2018. augusztus 27. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Simon Péter  3.850.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Ferencz Attila. 3.800.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  

  
  

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 356/GB/2018.(VI.6.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Fehérvári út 27. szám alatti 4368/34/A/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek           
nyilvánítja. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
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 356/GB/2018.(VI.6.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Fehérvári út 88/b. szám alatti 3883/0/A/127 hrsz-ú 13 m2 alapterületű nem lakás céljára             
szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2018. augusztus 27.           
napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Kószó István  168.500,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Szabó-Nagy Zsuzsanna Zelma 158.500,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  
 


