
HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
......../GB/2020.( ) 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 2020. szeptember 28. (hétfő) 12 óra. 
·         A pályázati borítékok bontása 2020. szeptember 28. (hétfő) 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, facebookon, az Újbuda TV-ben,        
ingatlan.com és ingatlanbazár internetes hírportálokon szükséges megjelentetni. 

  
Határidő: 2020. szeptember 28. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 
 
  

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

II. 
 
……/GB/2020.( ). 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. …………... szám alatti ………….. hrsz-on            
nyilvántartott …. 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 …………………… részére az alábbi feltételekkel: 

·         a helyiség vételára nettó ……………,-Ft 
·         Az értékbecslés költségét a vevő viseli. 
· Az adásvételi szerződés aláírására 2020. szeptember 30. napjáig van lehetősége a            

vevőnek. 
Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
II. 

 
......./GB/2020.( ) 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 (a            
táblázatból törlésre kerül az egyedi döntés alapján értékesítésre kijelölt helyiségekkel)          
pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel: 

·         A pályázat benyújtásának határideje 2020. szeptember 28. (hétfő) 12 óra. 
·         A pályázati borítékok bontása 2020. szeptember 28. (hétfő) 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, facebookon, az Újbuda TV-ben,        
ingatlan.com és ingatlanbazár internetes hírportálokon szükséges megjelentetni. 

  
Határidő: 2020. szeptember 28. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 
  
 


