
HATÁROZATI JAVASLAT I/A 
  

  
..........(GB) 2018. (XII.17.) sz. határozata 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet          
23. § (5) bekezdésében és a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK rendelet 10. § (1) bekezdésében             
foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Elete Vagyonkezelő Kft.           
kérelmét támogatja és javasolja a Polgármesternek, hogy a XIV-216/3/2018.         
ügyiratszámú közterület-használati szerződés - amely az Etele út és a Hadak útja 804             
+ 1577 m2 nagyságú részének építési terület céljára történő használatát biztosítja a            
2018. július 1. és 2019. június 30. közötti időszakban 23.250.500,-Ft          
közterület-használati díj megfizetése mellett – jogalany tekintetében való        
módosításhoz hozzájáruljon a Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő        
Részalapot az Elete Vagyonkezelő Kft. jogutódának tekintve. 
  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Határidő: 2019. január 31.  
  
  

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT I/B 
  

  
..........(GB) 2018. (XII.17.) sz. határozata 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet          
23. § (5) bekezdésében és a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK rendelet 10. § (1) bekezdésében             
foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Elete Vagyonkezelő Kft.           
kérelmét nem támogatja és nem javasolja a Polgármesternek, hogy a XIV-216/3/2018.           
ügyiratszámú közterület-használati szerződés - amely az Etele út és a Hadak útja 804             
+ 1577 m2 nagyságú részének építési terület céljára történő használatát biztosítja a            
2018. július 1. és 2019. június 30. közötti időszakban 23.250.500,-Ft          
közterület-használati díj megfizetése mellett – jogalany tekintetében való        
módosításhoz hozzájáruljon a Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő        
Részalapot az Elete Vagyonkezelő Kft. jogutódának tekintve. 
  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Határidő: 2019. január 31.  
  

 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II/A 
  

  
..........(GB) 2018. (XII.17.) sz. határozata 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet          
23. § (5) bekezdésében és a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK rendelet 10. § (1) bekezdésében             
foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Elete Vagyonkezelő Kft.           
kérelmét támogatja és javasolja a Polgármesternek, hogy a XIV-216/6/2018.         
ügyiratszámú közterület-használati szerződés - amely az Etele út és a Hadak útja            
729,7 + 327 m2 nagyságú részének építési terület céljára történő használatát biztosítja            
a 2018. augusztus 30. és 2019. augusztus 29. közötti időszakban 13.045.100,-Ft           
közterület-használati díj megfizetése mellett – jogalany tekintetében való        
módosításhoz hozzájáruljon a Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő        
Részalapot az Elete Vagyonkezelő Kft. jogutódának tekintve. 
  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Határidő: 2019. január 31.  
  
  
  

  
  

HATÁROZATI JAVASLAT II/B 
  

  
..........(GB) 2018. (XII.17.) sz. határozata 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a         
közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet          
23. § (5) bekezdésében és a 33/2012.(VI.6.) XI.ÖK rendelet 10. § (1) bekezdésében             
foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Elete Vagyonkezelő Kft.           
kérelmét nem támogatja és nem javasolja a Polgármesternek, hogy a XIV-216/6/2018.           
ügyiratszámú közterület-használati szerződés - amely az Etele út és a Hadak útja            
729,7 + 327 m2 nagyságú részének építési terület céljára történő használatát biztosítja            
a 2018. augusztus 30. és 2019. augusztus 29. közötti időszakban 13.045.100,-Ft           
közterület-használati díj megfizetése mellett – jogalany tekintetében való        
módosításhoz hozzájáruljon a Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő        
Részalapot az Elete Vagyonkezelő Kft. jogutódának tekintve. 
  
  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Határidő: 2019. január 31.  

  
 


