
 

 

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. június 24-én 8.00 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

640/2016.(06.24.) Sz. PKB határozat 

- Testületi anyagok megtárgyalása – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület részére „A Klauzál téri Vásárcsarnokban végzett 

pótmunka kifizetése” című előterjesztést. 

 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: 2016. június 24. 

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

641/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Döntés a lakásingatlanra vonatkozó tartási jog tárgyában - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Izabella u. …. 1. lh. 2. szám 26 m2 alapterületű lakásingatlan vonatkozásában Cs.né M. 

E. bérlő/tartásra jogosult és Z. Z. tartásra kötelezett között 2015. november 22-én tartási 

szerződéshez, mint tulajdonos hozzájárul. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

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

iroda 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

642/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Bp. VII. Erzsébet krt. 19. félemelet ajtó Ü-1 szám alatti 33685/0/A/9 hrsz.-on 

nyilvántartott 8 m2 alapterületű lépcsőházi helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása – 

 

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. 
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önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul 

ahhoz, hogy a Budapest VII. Erzsébet krt. 19. félemelet ajtó Ü-1 szám alatti 33685/0/A/9 

hrsz.-on nyilvántartott 8 m2 alapterületű lépcsőházi bejáratú  nem lakás céljára szolgáló 

helyiség T.J. .É. (lakcím: 1212 Bp. Szent Imre út …..., adóazonosító jel: ………., szig. 

szám: …… JA) részére határozatlan időre, könyvek raktározása céljából, versenyeztetés 

mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 70.713,- Ft (a 

csökkentő-növelő tényezők nélküli havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles 

megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

1.392,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 11.136,- Ft/hó + ÁFA (16.704,- Ft/m2/év + ÁFA), mely 

összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
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 kérelmező 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

643/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakás bérleti szerződés felmondása tárgyában  

 Ügyrendi indítvány - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 18-as napirendi pont 1-4. 

határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének  

elfogadásával. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

644/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakás bérleti szerződés felmondása tárgyában - 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Budapest VII. Kertész u. ... Fsz. 6/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. szeptember 30. 

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

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

645/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakás bérleti szerződés felmondása tárgyában - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Budapest VII. Dembinszky u. .. Fsz. 3. 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. szeptember 30. 

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

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

646/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakás bérleti szerződés felmondása tárgyában - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Budapest VII. Péterfy S. 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. szeptember 30. 

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

 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

647/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakás bérleti szerződés felmondása tárgyában – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Budapest VII. Verseny u. ... fsz. 8. 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. szeptember 30. 

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

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

648/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakás bérbeadására bérlőkijelölési jog alapján – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Budapest VII. Király u. ... I. 10. szám alatti lakás V. G. (Mátészalka  19... július 30., an.: 

B. I.)  részére szolgálati lakásként bérbeadásra kerüljön.  

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben 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 bérlőjelölt általi kézhezvételétől számított 45 nap  

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

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

649/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakás bérbeadására közszolgálati lakásként - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Budapest VII. Thököly út ... III. 27. szám alatti (hrsz.: 32…/0/A/30), két szobás, 64 m2 

alapterületű, komfortos, felújítandó lakás U. J. K.né (születési név: G. Zs. E., Nagykáta 

19-. 04.07., an.: G. E.) részére szolgálati lakásként bérbeadásra kerüljön. A lakbér 
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mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

650/2016. (06.24.) sz. PKB határozat 

- Klauzál téri Vásárcsarnok hasznosításával kapcsolatos döntés 

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

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Modern Media Group Zrt-vel 

(székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8., cg. 01-10-048419, adószáma: 25190593-2-41, 

képviseli önállóan: Dr. Keresztesi Péter vezérigazgató) a Lokál c. napilap Klauzál téri 

Vásárcsarnokban történő terjesztése, és a Lokál c. napilapban a Klauzál téri 

Vásárcsarnokra vonatkozó hirdetések, egyéb közlemények közzététele tárgyában 

kötendő, jelen határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződést jóváhagyja. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felhatalmazza az ERVA Nonprofit Zrt. 

üzemeltetőt, hogy a Modern Media Group Zrt-vel a szolgáltatói szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Dr. Bajkai István Alpolgármester 

Határidő: 2016. július 1. 

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

 

A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 

 

 

Kmf. 

 

 

Budapest, 2016. június 27. 

 

 

                                 Benedek Zsolt sk. 

                                           a bizottság elnöke 

 

A kivonat hiteléül: 

 

   Joó Mária 

jegyzőkönyvvezető  

 


