
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 
 

 

K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én -én 16.30 

órakor tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

285/2016. (04.11.) sz. PKB határozat 

- Egyezségi ajánlat polgári peres eljárás során – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a B. I. felperes által Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata I. r. és ERVA Nonprofit Zrt. II. r. 

alperesek ellen felmondás érvénytelenségének megállapítása, továbbá bérleti díj tartozás 

iránt 7. P.51.431/2015. számon folyamatban lévő perében a felperes által indítványozott, 

a peresített jogvita peren kívüli rendezéséhez nem járul hozzá. 

       Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

  Határidő: azonnal 

  Végrehajtásért felelős: dr. Mészáros Zoltán – mb. irodavető – Vagyongazdálkodási    

iroda 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

286/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bp. VII. Dózsa Gy. út 44. szám alatti 33233/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott 24 m2 

alapterületű udvari, földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Dózsa Gy. út 44. szám alatti 33233/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott 24 m2 

alapterületű udvari bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség D. I. (szül. 

hely, idő: Budapest, 19... 11. 29., anyja neve: O. M. M., lakcíme: 1205 Budapest, Hunyor 

u. ….., szig. szám: …… TA) részére iroda céljára, versenyeztetés mellőzésével 

bérbeadásra kerüljön.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

287/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bp. VII. Izabella u. 11. szám alatti 33846/0/A/13 hrsz.-on nyilvántartott 58 m2 

alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása - 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. 

önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján hozzájárul 

ahhoz, hogy a Budapest VII. Izabella u. 11. szám alatti 33846/0/A/13 hrsz.-on 

nyilvántartott 58 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

Sz. G. (Tartózkodási hely: 1084 Bp. Hegedű u. .. szül. hely.,idő: Hatvan, 19...10.30.,anyja 

neve: B. I. szig.sz.:……KA) részére határozatlan időre, vonós hangszerek javítása és 

zeneoktatás tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az 

alábbi feltételek mellett: 

 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 201.534,- Ft 

(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

58 m2 udvari földszinti helyiségre 912,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 52.896,- Ft/hó + ÁFA 

(10.944,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció 

mértékével emelkedik. 

 

Bérlő köteles a bérleti jogviszony kezdetétől számított 60 napon belül hitelesített 

mellékvízmérőt felszereltetni a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni bérbeadó 

felé; a mérő felszereléséig pedig víz- csatornadíj átalány fizetésére kötelezett.  

 

A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges 

hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos 

hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a 

társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem 

járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az 

Önkormányzattal szemben igény nem támasztható. 

 

A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 

közjegyzői okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak 

teljesítéséért, valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 

 

Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. 

napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

288/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Budapest VII. Király u. 21. sz. 34164/0/A/23 hrsz. alatti 19 m2 alapterületű udvari 

földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül - 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy D. 

I.-né (lakcím: 1205 Budapest Hunyor u. …a., lánykori név: B. N., 

született:Kunhegyes,19...10.18., anyja neve: V. Á., okmányazonosító: ……RA)  részére 

határozatlan időre, irodai tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra 

kerüljön a Budapest VII. Király u. 21.sz. alatti, 34164/0/A/23 hrsz.-on nyilvántartott 19 

m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

289/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Állampolgárok közötti cserekérelmek - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy a Budapest VII. Péterfy 

S. u. ... (hrsz.: 33…/A) I. 3. szám alatti önkormányzati lakás bérlője L. Sz. (szül: Tirgu-

Mures 19...08.27. an: K. Gy.) valamint D.N, (szül: Jászberény, 19...11.10. an: K. B.) 

Jászladány, Táncsics M. u. ... szám alatti ingatlantulajdonosok között a lakáscsere 

létrejött. 

 

D.N. a Budapest VII. ker. Péterfy S. u. ...I. 3. szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti 

szerződés határozatlan időre megköthető. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 

 

290/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Állampolgárok közötti cserekérelmek - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy a Budapest VII. Dob u. .. 

(hrsz.: 34…/A) II. 18. szám alatti önkormányzati lakás bérlője L. Á. (szül: Dunaújváros, 

19..12.18. an: Sz.E.) valamint B. E. (szül: Budapest, 19...10.31., an: M. H.) Salgótarján, 

Úttörők útja ..III. 2. szám alatti ingatlantulajdonosok között a lakáscsere létrejött. 

 

B. E. a Budapest VII. ker. Dob u. .. II. 18. szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti 

szerződés határozatlan időre megköthető. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 

 

291/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás bérlő halála után / Bérbeadói döntés használók 

részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Dob u. .. (34…) fsz. 1. szám alatti lakás használója, D. M. a lakásra 

felhalmozódott 142.067.- Ft díjhátralékot 24 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

Az első havi törlesztő részlet: 5.907.-Ft, az azt követő 23 hónapon keresztül: 5.920.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

292/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás bérlő halála után / Bérbeadói döntés használók 

részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy D. M. (Sz.: Bp. 

19...07.05. an: V. M. I.) – D. J.né volt bérlőnk gyermeke - a Budapest VII. Dob u. .. 

(34…) fsz. 1. szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony folytatására jogosult, 

vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

293/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatások bérlők halála után  

 Ügyrendi indítvány – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 33. napirendi pont 1-6. 

határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének 

elfogadásával. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

294/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatások bérlők halála után - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy Cs. V. (sz.: Bp. 

19...08.06. an: G. Gy.) – néhai C. A.né (sz.: G. Gy.) bérlő gyermeke - a Budapest VII. 

Csányi u. ... (34…) I. 20. szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony 

folytatására jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

295/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatások bérlők halála után - 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy V. G. Á. (sz.: Bp. 

19...11.01. an: Z. T. – néhai M. V. és M. V.né bérlő gyermeke - a Budapest VII. Csengery 

u. ... I. 11. (34…/0/A/17) szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony 
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folytatására jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

296/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatások bérlők halála után – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy P. I.né (sz.: T. Zs. 

Budapest 13 19...09.06., an: M. E.)– néhai P. I. bérlő házastársa - a Budapest VII. 

Peterdy u. ... IV. 1/A. (33…/0/A/20) szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony 

folytatására jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

297/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatások bérlők halála után - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy B. I. P.né (sz.: L. J., 

Kunszentmárton 19...02.15. an: A. J.)– néhai B. J.né bérlő eltartója - a Budapest VII. 

Vörösmarty u. …B III. 20. (hrsz.: 34…/0/A/22) szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti 

jogviszony folytatására jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

298/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatások bérlők halála után - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága nem veszi tudomásul, hogy ifj. H. L. (Budapest 

19...02.06., an: H. A. Zs.) - néhai H. L. bérlő gyermeke - a Budapest VII. Garay u. .. I. 19. 

(hrsz.: 32…/0/A/21) szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony folytatására 

való jogosultságát, vele bérleti szerződés nem köthető. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt.-t, hogy a 

hátralék behajtásra valamint a lakás kiürítésére vonatkozóan a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

299/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatások bérlők halála után - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy M.né T. E. (sz.: T. E., 

Budapest 08 19...03.24., an: C. M.) – néhai T. A. Istvánné bérlő gyermeke - a Budapest 

VII. Thököly út ...I.16. (hrsz.: 33…/0/A/18) szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti 

jogviszony folytatására jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

300/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése cserelakás egy idejű 

bérbeadásával - Bp. VII. Király u. 25. 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy T.né B. 

A. (sz. B. A. Budapest, 19... november 3., an.: M. G.) részére a cserelakásként felajánlott, 

általa megtekintett és elfogadott Budapest VII. Bethlen G. u. .. II. 6. szám alatti, két 

szobás, 64 m2 alapterületű, összkomfortos, felújított bérlakás határozatlan időre 

bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Király u. .. I. 3. szám alatti, két szobás, 67 m2 

alapterületű, komfortos lakáson fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetésével egyidejűleg.  

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

határozatnak megfelelő megállapodás és bérleti szerződés megkötése érdekében tegye 

meg a szükséges intézkedéseket.  

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

301/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése cserelakás egy idejű 

bérbeadásával - Bp. VII. Verseny u. 22-24- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy K. I.né 

(sz. M. M. Budapest 12. 19... augusztus 21., an.: R.R.) részére a cserelakásként 

felajánlott, általa megtekintett és elfogadott Budapest VII. Péterfy S. u. ... II. 1. szám 

alatti,  egy szobás, 27 m2 alapterületű, komfortos, felújított bérlakás határozatlan időre 

bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Verseny u. …... fe. 78. szám alatti, egy szobás, 22 

m2 alapterületű, komfortnélküli lakáson fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetésével egyidejűleg. 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

határozatnak megfelelő megállapodás és bérleti szerződés megkötése érdekében tegye 

meg a szükséges intézkedéseket.  

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

302/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről  

 Ügyrendi indítvány - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 35. napirendi pont 1-10. 

határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok A.) változatának  

elfogadásával. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

303/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Damjanich u. ... I. 4. szám alatti lakás bérlője, I. Cs.né a lakásra 

felhalmozódott 196.246.- Ft díjhátralékot 24 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

Az első havi törlesztő részlet: 8.221.-Ft, az azt követő 23 hónapon keresztül: 8.175.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

304/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Dob u. .. I. 10/A. szám alatti lakás bérlője, V. Z. F.né a lakásra 

felhalmozódott 344.146.- Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

Az első havi törlesztő részlet: 9.546.-Ft, az azt követő 35 hónapon keresztül: 9.560.- 

Ft/hó. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

305/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Izabella u. ... II. 22. szám alatti lakás bérlője, C. I.né a lakásra 

felhalmozódott 211.540.- Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

Az első havi törlesztő részlet: 5.915.-Ft, az azt követő 35 hónapon keresztül: 5.875.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

306/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Kisdiófa u. …... fsz. 9. szám alatti lakás bérlője, B. A. G. a lakásra 

felhalmozódott 114.406.- Ft díjhátralékot 12 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

 

Az első havi törlesztő részlet: 9.532.-Ft, az azt követő 11 hónapon keresztül: 9.534.- 

Ft/hó. 

 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

307/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Rottenbiller u. ... III. 21. szám alatti lakás bérlője, S.K. J.né a lakásra 

felhalmozódott 302.669.- Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

 

Az első havi törlesztő részlet: 8.424.-Ft, az azt követő 35 hónapon keresztül: 8.407.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

308/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Dohány u. ... I. 1. szám alatti lakás bérlője, K. M. lakásra felhalmozódott 

149.527.- Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki.  

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

hátralék behajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

309/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Akácfa u. ... II. 44. szám alatti lakás bérlője, K.né A. I. a lakásra 

felhalmozódott 330.377.- Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

Az első havi törlesztő részlet: 9.077.-Ft, az azt követő 35 hónapon keresztül: 9.180.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

310/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Kisdiófa u. …... I. 22. szám alatti lakás bérlője, T. M. a lakásra 

felhalmozódott 241.160.- Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

 

Az első havi törlesztő részlet: 6.695.-Ft, az azt követő 35 hónapon keresztül: 6.699.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

311/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Verseny u. .. 2.lh. II. 11. szám alatti lakás bérlője, T. I. E. a lakásra 

felhalmozódott 366.535.- Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

 

Az első havi törlesztő részlet: 10.165.-Ft, az azt követő 35 hónapon keresztül: 10.182.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

312/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Wesselényi u. ... I. 16. szám alatti lakás bérlője, H. Gy.né a lakásra 

felhalmozódott 832.102.- Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

 

Az első havi törlesztő részlet: 23.112.-Ft, az azt követő 35 hónapon keresztül: 23.114.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

313/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérlőtársi jogviszony létesítése házastársak között - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, hogy G. L. A.-val (született: 

Budapest, 19..11.21. anyja neve: K. I.) és G. L. A.-néval (születési név: M. M., szül: 

Miskolc, 19...09.14. anyja neve: H. M.t)- a Budapest VII. Nefelejcs u. ... III. 28. (hrsz.: 

33165/0/A/31) szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti szerződés, határozatlan időre, 

bérlőtársi jogviszonyban megkötésre kerüljön. 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

314/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt  

 Ügyrendi indítvány - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 37. napirendi pont 1-18. 

határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének 

elfogadásával. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

315/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Sz. T. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Garay u. .. II. 14/B. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

316/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy L. A. bérleti szerződése a 

Budapest VII. István u. ... Fsz. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

317/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy B. S.né bérleti szerződése a 

Budapest VII. Izabella u. ….. Fsz. 5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

318/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy H. J. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Dob u. ... I. 11. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás 

előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

319/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy S. Á., S.T. és kk. S. I. bérleti 

szerződése a Budapest VII. Dembinszky u. ... III. 5. szám alatti, önkormányzati 

tulajdonú lakásra a felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte 

esetén kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlők a hátralékot kifizetik, vagy részletfizetési megállapodást kötnek és 

az abban vállaltakat megfelelően teljesítik, vagy adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülnek, jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

320/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy M. L. Cs. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Dob u. .. I. 10. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás 

előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

321/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy I.K. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Hernád u. ... III. 37. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

322/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy S. L.né bérleti szerződése a 

Budapest VII. Dob u. ... I. 18. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás 

előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

323/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Sz. R., Sz. N. és Sz. R. bérleti 

szerződése a Budapest VII. Akácfa u. ... Fsz. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 

lakásra a felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén 

kerüljön felmondásra.  



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Amennyiben a bérlők a hátralékot kifizetik, vagy részletfizetési megállapodást kötnek és 

az abban vállaltakat megfelelően teljesítik, vagy adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülnek, jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

324/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy B. Cs. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Péterfy S. u. ... fsz. 3/a. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

325/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy B.né L. B. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Thököly út ... II. 24. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

326/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy T. Z. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Király u. ... I. 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

327/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy M. F. J.né bérleti szerződése a 

Budapest VII. Marek J. u. ... II. 5/a. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

328/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Sz.né K. I. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Király u. ... II. 25. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

329/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy R. R. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Százház u. …... VI. 42. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

330/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy N. Z.né bérleti szerződése a 

Budapest VII. Wesselényi u. ... fsz. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 
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331/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy T. A. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Síp u. ... I. 15. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás 

előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

332/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy O. Gy. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Síp u. ... I. 23. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás 

előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

333/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Jogcím nélküli használó bérbeadási kérelme - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága nem járul hozzá, hogy M. A.né sz: M. É. (sz: 

Nagykáta, 19..04.21. an: B. M.) jogcím nélküli használó részére a Budapest VII. 

Dembinszky u. ... II. 25. szám alatti bérlemény bérbeadásra kerüljön.  

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a lakás 

kiürítésére a peres eljárás folytatására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

334/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezése egyedi mérlegelés alapján - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, nem járul hozzá ahhoz, hogy H. F.-

fel (szül: Nyíregyháza, 19...09.12., anyja neve: K. I.) a Budapest VII. Murányi u. ... fszt. 

8. (hrsz.: 33…/0/A/7) szám alatti, 1 szobás, 21 m2 lakásra, a bérleti szerződés megkötésre 

kerüljön.  

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a lakás 

kiürítésére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

335/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezése egyedi mérlegelés alapján - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy W. E. (sz: Felsőgöd 

19... 06. 04. an: D.. S.) – néhai D. V.né élettársa - a Budapest VII. Király u. ... fsz. 6. szám 

alatti 34…/0/A helyrajzi számú (100%-ban önkormányzati tulajdonú épület)  lakásra 

vonatkozóan 1 éves határozott időre bérleti szerződést kössön. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 
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336/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Közös tulajdon megszüntetése  

 Módosító indítvány - 
 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi  és Kerületfejlesztési  Bizottsága úgy dönt, hogy  a Bp. VII. Nefelejcs u ... 

fsz.3.(hrsz. 33…/0/A/7) lakás 32/100-ad részét - versenyeztetés nélkül – O. T. Zs.né 

számára a forgalmi érték 100 %-án - egyösszegű megfizetéssel - elidegenítésre  kijelöli.  

2. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a  lakás vételárát meghatározó 4.100.000,- 

forgalmi értéket jóváhagyja és egyetért az  eladási ajánlat O. T. Zs.né   részére történő 

megküldésével.  

 

Felelős:  Vattamány Zsolt Polgármester 

Határidő: eladási ajánlat kézhezvételétől számított 90 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

337/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Közös tulajdon megszüntetése  

 Módosító indítvány - 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi  és Kerületfejlesztési  Bizottsága úgy dönt, hogy  a Bp. VII. Rottenbiller u ... 

fsz.1. (hrsz. 32…/0/A/3) lakás 1/2-ed részét - versenyeztetés nélkül – L. Sz. Á.  számára a 

forgalmi érték 100 %-án - egyösszegű megfizetéssel - elidegenítésre  kijelöli.  

2. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a  lakás vételárát meghatározó 9.700.000,- 

forgalmi értéket jóváhagyja és egyetért az  eladási ajánlat L. Sz. Á. részére történő 

megküldésével.  

 

Felelős:  Vattamány Zsolt Polgármester 

Határidő: eladási ajánlat kézhezvételétől számított 90 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

338/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés használók részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Vörösmarty u. …... I. 6. szám alatti lakás használója H.-P. Gy. a lakásra 

felhalmozódott 769.763.-Ft díjhátralékot 24 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint:  

Az első havi törlesztő részlet: 32.084.-Ft, az azt követő 23 hónapon keresztül: 32.073.- 

Ft/hó. 
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A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: Határozat használó általi kézhezvételét követő 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 

 

339/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés használók részletfizetési kérelméről - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Klauzál u. ... II. 17/a. szám alatti lakás használója Dr. B. O. a lakásra 

felhalmozódott 1.954.315.-Ft díjhátralékot 36 havi részletfizetéssel egyenlítse ki.  

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

végrehajtási eljárás folytatása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta. 

340/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Bérbeadói döntés használók részletfizetési kérelméről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Nefelejcs u. ... I. 13. szám alatti lakás használója K. P.né a lakásra 

felhalmozódott 393.048.-Ft díjhátralékot 20 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint:  

Az első havi törlesztő részlet: 19.660.-Ft, az azt követő 19 hónapon keresztül: 19.652.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t, hogy a 

részletfizetési megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: Határozat használó általi kézhezvételét követő 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
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341/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Rendkívüli élethelyzet alapján bérbe adott lakáson fennálló bérleti szerződés 

meghosszabbítása  - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy S. B. A.val 

(Debrecen 19...05.16, anyja neve: G.E.) a Budapest VII. Dob utca ... I. 32. szám alatti, 1 

szobás, komfortos 35 nm alapterületű lakásra a bérleti szerződés ismételten megkötésre 

kerüljön. 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a bérbeadás időtartamát határozott időben, 5 

évben határozza meg.  

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

342/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés tartási szerződés tárgyában – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi a Budapest VII. Király u. ... 

(34…) I. 11. szám alatti önkormányzati lakás bérlője S. Gy.né (születési neve: B. É.szül: 

Jászladány 19... 08. 29. anyja neve: N.M.), és U.né V. A. (szül név: V. A. szül: Budapest 

19...04. 05. anyja neve: N. I.) Budapest 1213. Királyhágó u. ... sz. alatti lakos, valamint U. 

A. J. (szül: Budapest, 19...02.02. anyja neve: B. I.) Budapest, 1213. Királyhágó u. ... sz. 

alatti lakos között létrejött és a bérleti jogviszony folytatása ellenében kötött tartási 

szerződés hatályosulását. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

343/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés tartási szerződés tárgyában – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, a Budapest VII. Dob u. …. fszt. 20. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

(33….0/A/14) szám alatti önkormányzati lakás bérlője B. L. (Szül.: Tápiógyöre 

19...04.05. an.: F. E., valamint B. L. (Szül.: Bp. 19...07.03. an.: B. K. Zs.)  mint eltartó 

között létrejött - a bérleti jogviszony folytatására irányuló - tartási szerződéséhez.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

344/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés albérletbe adási kérelem tárgyában - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy G. L. 

(születési neve: B. I., szül.: Ózd, 19...05.10., anyja neve: J. J.) részére a Budapest VII. 

Marek J. u. ... II. 28. szám alatti – B. L. P.(szül: Budapest VII. 19..06.03., anyja neve: O. 

I.) bérleményét képező - lakás 2016. február 01 - 2017. január 31-ig albérletbe adásra 

kerüljön.  

A bérlő emelt lakbérként a lakásra megállapított költségelvű csökkentő-növelő tényező 

nélküli lakbér 1,5 szeresét köteles megfizetni a bérbeadó részére. 

A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a befogadott személy a bérlők lakásbérleti 

jogviszonyának megszűnése esetén elhelyezési igény nélkül köteles a lakásból a 

megszűnés napjától számított 15 napon belül - ingóságaival együtt – kiköltözni. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

345/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés albérletbe adási kérelem tárgyában - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy M. I.né (Sz.: Sz. S. 

Kunmadaras, 19...02.06. an.: B. J.) és K. Z. (Sz.: Budapest 19...11.02. an.: Sz. S…)  a 

Budapest VII. Dob u. .. I. 7. szám alatti – S. Z. és S. L. bérleményét képező - lakás 2016. 

február 1. napjától határozatlan időre albérletbe adásra kerüljön.  

A bérlő emelt lakbérként a lakásra megállapított költségelvű csökkentő-növelő tényező 

nélküli lakbér 1,5 szeresét köteles megfizetni a bérbeadó részére. 

A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a befogadott személy a bérlők lakásbérleti 

jogviszonyának megszűnése esetén elhelyezési igény nélkül köteles a lakásból a 

megszűnés napjától számított 15 napon belül - ingóságaival együtt – kiköltözni. 
 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

346/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti 

vásárcsarnokban található üres üzlethelyiségek bérbeadása  

 Módosító indítvány – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi  és Kerületfejlesztési  Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 

mellékletét képező Megállapodást, és felkéri a Polgármestert annak aláírására. 
 

Felelős:  Vattamány Zsolt Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

347/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti 

vásárcsarnokban található üres üzlethelyiségek bérbeadása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest Főváros VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti, 34306/2  

hrsz.-on nyilvántartott  Klauzál téri vásárcsarnok galéria szintjén található G11 jelű 

60,73 m2 alapterületű üzlethelyiség a Kurucz Agro Kft. (székhely: 1034 Budapest, III. 

kerület, Bécsi út 125. 1. em. 5., cégjegyzékszám: 01-09-177427, adószám: 14617362-2-41, 

képviseli: Kurucz Bernadett) részére bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett:  

Helyiség funkciója: üzlet 

Üzleti profil: hentesáru és lacikonyha 

Bérleti jogviszony időtartama:  10 év határozott idő 

Alapterület: 60,73 m2 

Egyszeri használatbavételi díj: 3.036.500,- Ft + ÁFA (50.000,- Ft/m2 + ÁFA) 

Bérleti díj: 194.336,- Ft/hó + ÁFA (3.200,- Ft/m2/hó + ÁFA) 
 
Az egyszeri használatbavételi díjat a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles 

bérlő megfizetni bérbeadó részére. 
 
A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 

közjegyzői okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak 

teljesítéséért, valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 30 nap 

    Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

348/2016.(04.11.) sz. PKB határozat 

- A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti 

vásárcsarnokban található üres üzlethelyiségek bérbeadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest Főváros VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti, 34306/2  

hrsz.-on nyilvántartott  Klauzál téri vásárcsarnok galéria szintjén található G18 jelű 

26,12 m2 alapterületű üzlethelyiség a NATKAT Kft. (székhely: 2000 Szentendre, 

Pismány utca 25., cégjegyzékszám: 13-09-177695, adószám: 25402069-2-13, képviseli: 

Zotova Ekaterina) részére bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett:  

Helyiség funkciója: üzlet 

Üzleti profil: vendéglátás 

Bérleti jogviszony időtartama: határozatlan 

Alapterület: 26,12 m2 

Egyszeri használatbavételi díj: 1.306.000,- Ft + ÁFA (50.000,- Ft/m2 + ÁFA) 

Bérleti díj: 83.584,- Ft/hó + ÁFA (3.200,- Ft/m2/hó + ÁFA) 

 

Az egyszeri használatbavételi díjat a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles 

bérlő megfizetni bérbeadó részére. 

A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 

közjegyzői okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak 

teljesítéséért, valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 30 nap 

    Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

              Kmf.  

 

 

 

Budapest, 2016. április 13. 

 

                                Benedek Zsolt sk. 

                                           a bizottság elnöke 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Joó Mária 

jegyzőkönyvvezető  


