
HATÁROZATI JAVASLAT 

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Ballagi u. 10. szám alatti 3446/0/A/52 hrsz-ú 109 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2019. augusztus 26. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Jeles Pál Péter 8.700.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Garancsy István 8.600.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

  

HATÁROZATI JAVASLAT 

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Ballagi u. 10. szám alatti 3446/0/A/53 hrsz-ú 103 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2019. augusztus 26. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Garancsy István 8.100.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Klinger Ferenc 8.000.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

  

HATÁROZATI JAVASLAT 

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Ballagi u. 12. szám alatti 3445/0/A/62 hrsz-ú 46 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2019. augusztus 26. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Garancsy István 3.350.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Tóth András 3.300.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  



HATÁROZATI JAVASLAT 

  

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Bartók Béla út 20. szám alatti 5510/0/A/35 hrsz-ú 145 m2 alapterületű nem lakás céljára              
szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A pályázat nyertese          
Garancsy István 3.440.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  

  

HATÁROZATI JAVASLAT  

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Bártfai u. 5/b. szám alatti 3720/1/A/23 hrsz-ú 28 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2019. augusztus 26. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Cserti Viktor 1.800.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Kiss-Ugróczky Levente 1.750.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  

  

HATÁROZATI JAVASLAT 

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Bocskai út 19. szám alatti 4379/0/A/1 hrsz-ú 151 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti.. A pályázat nyertese a          
BSZG-INV Kft. 4.921.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  

  

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Bocskai út 75. szám alatti 4596/5/A/37 hrsz-ú 117 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2019. augusztus 26. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Kolonics Krisztián 4.800.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Garancsy István 4.750.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  

  

HATÁROZATI JAVASLAT  

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Kruspér u. 1/b. szám alatti 5533/4/A/2 hrsz-ú 38 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2019. augusztus 26. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Garancsy István 2.550.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Derzsi Jánosné 2.500.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester  

  

HATÁROZATI JAVASLAT  

......../GB/2019.(  ) 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 238/GB/2019.(IV.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Szabolcska M. u. 14. szám alatti 4415/0/A/20 hrsz-ú 65 m2 alapterületű nem lakás céljára              
szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2019. augusztus 26.           
napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Török Ferenc 3.700.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Garancsy István 3.650.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
  
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 


