
HATÁROZATI JAVASLAT 

......../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 172/GB/2020.(VI.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Ballagi u. 3. szám alatti 3454/0/A/72 hrsz-ú 104 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2020. szeptember 28. napján           
megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Székely Dániel 20.950.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Jeles Pál Péter 20.850.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester  

  

HATÁROZATI JAVASLAT 

......../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 172/GB/2020.(VI.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Bartók Béla út 1. szám alatti 5467/0/A/38 hrsz-ú 180 m2 alapterületű nem lakás céljára              
szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2020. szeptember          
28. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Dr. Mihály Balázs és Rohánszky Mihály 11.300.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Nemes László 11.200.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester  

  

 HATÁROZATI JAVASLAT 

  
......../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 172/GB/2020.(VI.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Bartók Béla út 37. szám alatti 5048/0/A/51 hrsz-ú 93 m2 alapterületű nem lakás céljára              
szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A pályázat nyertese          
Szekfű Ilona Judit 3.400.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester   

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
  

......../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 172/GB/2020.(VI.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.            
Budafoki út 41/a. szám alatti 5019/2/A/1 hrsz-ú 77 m2 (tulajdoni lapon 97 m2) alapterületű              
nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A           
2020. szeptember 28. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Radnai Mariann és Radnai Henriett 16.500.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Szigethy Balázs 16.400.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős:  dr. László Imre 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 172/GB/2020.(VI.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Budafoki út 93/c. szám alatti 4037/10/A/1 hrsz-ú 65 m2 alapterületű nem lakás céljára             
szolgáló helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A 2020. szeptember          
28. napján megtartott pályázati tárgyalás alapján az 
I. helyezett Szabó Tamás 2.820.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Gergely Ingatlan Kft. 2.770.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős:  dr. László Imre 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 172/GB/2020.(VI.24.) számú határozata alapján a Bp. XI. ker.             
Erőmű u. 6. szám alatti 4158/58/A/13 hrsz-ú 458 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló              
helyiség értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. A pályázat nyertese Molnár          
Judit 34.170.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős:  dr. László Imre 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 172/GB/2020.(VI.24.)számú határozata alapján a Bp. XI. ker.            
Fehérvári út 27. szám alatti 4368/34/A/3 hrsz-ú ingatlan 218/273-ad részét, mely           
természetben 151 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére kiírt           
pályázatot eredményesnek tekinti. A 2020. szeptember 28. napján megtartott pályázati          
tárgyalás alapján az 
I. helyezett Sajgó Roland  17.800.000,-Ft + 0 % Áfa és a 
II. helyezett Garancsy István 17.700.000,-Ft + 0 % Áfa vételár meghatározásával. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős:  dr. László Imre 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 172/GB/2020.(VI.24.)számú határozata alapján a Bp. XI. ker.            
Fehérvári út 34. szám alatti 4158/63/A/50 hrsz-ú 136 m2 és a Fehérvári út 36. szám alatti                
4158/63/A/26 hrsz-ú 121 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére           
kiírt pályázatot eredménytelennek tekinti. A helyiségek értékesítése egyedi kérelem alapján is           
történhet minimum az értékbecslésben meghatározott értéken. 
  
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester  
  
 
 


