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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
 
 

KIVONAT 
készült a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

2020. szeptember 9-én 15.00 órakor tartott zárt rendes ülésének jegyzőkönyvéből 
 
12./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján 

Sz-177/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 

GKB 212/2020. (IX.9.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem javasolja a Polgármesternek S. L. K. részére a Budapest IX. kerület, 
……….. szám alatti 1 szobás, összkomfortos, 40,37 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő 
bérbeadását. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
GKB 213/2020. (IX.9.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek B. H. Á. részére a Budapest IX. kerület, 
………… szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 63,77 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő 
bérbeadását. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
15./ A Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 6. (38013/2 hrsz.) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye 

Sz-202/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 217/2020. (IX.9.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest IX. ker. ………… hrsz-ú, 363 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 
nyilvános pályázat lefolytatásával értékesíti, 
2./ az Sz-202/2020. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati ajánlati dokumentációt és adásvételi 
szerződést jóváhagyja.  
3./ a Budapest IX. ker. …………… hrsz-ú ingatlan legkisebb elidegenítési árát 45.000.000.- Ft + ÁFA összegben 
határozza meg, 
4./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot lebonyolítsa, a beérkezett ajánlatokat értékelje - amennyiben 
szükséges hiánypótlási felhívásokat küldjön ki - és azokat elbírálás céljából terjessze a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság elé. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 



2 

 

19./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 
Sz-183/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
GKB 222/2020. (IX.9.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy V. A. Budapest IX. kerület, ……. szám alatti 1 szobás, 
41,17 m2 alapterületű komfortos bérleményéhez a Budapest IX. kerület, ……… szám alatti 1 szobás, 29,3 m2 
alapterületű komfort nélküli üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához 
hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 

(3 igen, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 

k.m.f 
 
 

               Takács Krisztián s.k. 
          elnök 
 
 


