
 

 

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 2017. június 19-én 16.00 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

458/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Bp. VII. Dob u. 6. fsz. 1. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 18 m2 

alapterületű udvari földszinti 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. 

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

ahhoz, hogy a Budapest VII. Dob u. 6. fsz. 1. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on 

nyilvántartott 18 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség F. 

Gy. A.a (szem. ig. száma: …… TA; szül. hely, idő.: Miskolc, 19...05.24.; anyja neve: D. 

I.) részére határozatlan időre, raktározás céljára, versenyeztetés mellőzésével 

bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 131.674,- Ft 

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

köteles megfizetni a bérlő. 

 

Bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idő 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

18 m2 udvari földszinti helyiségre 1.152,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 20.736,- Ft/hó + ÁFA 

(13.824,- 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. 
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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: Olajos János - vezérigazgató 

                                       Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

459/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Bp. VII. Dob u. 6. fsz. 1. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 18 m2 

alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása  

 Módosító indítvány - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34191/0/A/1 helyrajzi számú, 

természetben a Bp. VII. kerület Dob u. 20. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint 81 m2 alapterületű ingatlant a hozzá tartozó 218/10000 tulajdoni hányaddal 

elidegenítésre kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője 

Macesz Huszár Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob u. 20.; adószáma: 24653073-2-42; 

Cg. 01-09-175589) részére.  

 

A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) pontja alapján a 

forgalmi érték 100 %-a. 

Az ingatlan forgalmi értéke 8.700.000,- Ft, a vételár 8.700.000,- Ft.  

Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően tartozik megfizetni az 

eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára. 

 

Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy a szervezet 

megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja 

szerinti átláthatósági feltételeknek.  

 

A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési 

kötelezettség nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az 

Önkormányzat felé. 

 

Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 

az adásvételi szerződést nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap 

Végrehajtásért felelős: Olajos János - vezérigazgató 

                                       Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 
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460/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Bp. VII. Dob u. 6. fsz. 1. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 18 m2 

alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása  

 Módosító indítvány - 
 
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. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul 

ahhoz, hogy a Budapest VII. Síp u. 7. földszint Ü-2. szám alatti 34498/0/A/3 hrsz.-on 

nyilvántartott 73 m2 alapterületű udvari bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület (székhely: 1075 Budapest, 

Madách tér 5., nyilvántartási szám: 13-02-0006235, adószám: 18280166-1-42, képviselő: 

Nedeczky Lilla) részére határozatlan időre, iroda céljára, versenyeztetés mellőzésével 

bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 534.009,- Ft 

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

köteles megfizetni a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

1.152,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 84.096,- Ft/hó + ÁFA (13.824,- 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. 

 

Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági 

feltételeknek.  

 

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: Olajos János - vezérigazgató 

                                       Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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   
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461/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában Bp. VII. ker. Murányi u. 59. pince Ü-2; 33456/0/A/2 helyrajzi számon 

nyilvántartott utcai bejáratú pincehelyiség– 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 33456/0/A/2 helyrajzi számú, 

természetben a Bp. VII. kerület Murányi u. 59. pince Ü-2. szám alatti, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 80 m2 alapterületű ingatlant a hozzá tartozó 345/10000 

tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség 

jelenlegi bérlője V. S. (lakcím: 1141 Budapest, Zsálya u. ...; szem. ig. száma: AU-VI. 

……; anyja neve: S. J. szül. hely: Tura) részére.  

 

A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. c) pontja alapján a 

forgalmi érték 60 %-a. 

Az ingatlan forgalmi értéke 5.400.000,- Ft, a vételár 3.240.000,- Ft.  

Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően tartozik megfizetni az 

eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára. 

 

A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési 

kötelezettség nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az 

Önkormányzat felé. 

 

Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 

az adásvételi szerződést nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap 

Végrehajtásért felelős: Olajos János - vezérigazgató 

                                       Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

462/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában Bp. VII. ker. Murányi u. 59. pince Ü-2; 33456/0/A/2 helyrajzi számon 

nyilvántartott utcai bejáratú pincehelyiség 

- Módosító indítvány - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34191/0/A/1 helyrajzi számú, 

természetben a Bp. VII. kerület Dob u. 20. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint 81 m2 alapterületű ingatlant a hozzá tartozó 218/10000 tulajdoni hányaddal 

elidegenítésre kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője 

Macesz Huszár Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob u. 20.; adószáma: 24653073-2-42; 

Cg. 01-09-175589) részére.  
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A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) pontja alapján a 

forgalmi érték 100 %-a. 

Az ingatlan forgalmi értéke 8.700.000,- Ft, a vételár 8.700.000,- Ft.  

Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően tartozik megfizetni az 

eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára. 

 

Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy a szervezet 

megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja 

szerinti átláthatósági feltételeknek.  

 

A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési 

kötelezettség nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az 

Önkormányzat felé. 

Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 

az adásvételi szerződést nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap 

Végrehajtásért felelős: Olajos János - vezérigazgató 

                                       Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

463/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Döntés elővásárlási jogról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

34…/0/A/18 helyrajzi számú, természetben Wesselényi u. ...I.9. szám alatti 116 m2 

alapterületű lakásingatlan vonatkozásában az ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa S. K. E. 

eladó, valamint N. B. I. és S. N. S. vevők között 49.000.000,- Ft vételáron nem él az 

ingatlan elővásárlási jogával. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Bencsik Mónika – irodavezető – Vagyongazdálkodási iroda 

 

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

elfogadta. 

 

464/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Célbefizetéssel kapcsolatos döntések - Damjanich u. 26/A. 33496 A hrsz-ú társasház 

kéményjárdájának felújítása – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a 

Budapest VII. ker. 33496 A hrsz-ú Damjanich u. 26/A. sz. társasházban fennálló 2,77% 
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tulajdoni hányadra való tekintettel a Budapest VII. ker. 33496 A hrsz-ú Damjanich u. 

26/A. sz. társasház részére, kémény járdák felújításának anyagi fedezetének biztosítása 

érdekében az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi 

közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére kifizet 115.241,- 

Forintot, amelyet 3 havi részletben kell 2017. július 30-ig megfizetni a társasház részére. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József –ügyvezető- Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

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

elfogadta. 

 

465/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Célbefizetéssel kapcsolatos döntések - Damjanich u. 44. szám (33480 A hrsz 

kéménymagasítás, kéményfej átépítés, kéményseprő járda csere)– 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a 

Budapest VII. ker. 33480 A hrsz-ú Damjanich u. 44. sz. társasházban fennálló 6,46% 

tulajdoni hányadra való tekintettel a Budapest VII. ker. 33480 A hrsz-ú Damjanich u. 

44. sz. társasház részére, a kéménymagasítás, a kéményfej átépítés és a kéményseprő 

járda csere pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az „5302 Társasházak közös 

költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés” 

kiadási előirányzat terhére kifizet 116.280,- Forintot. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József –ügyvezető- Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

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

elfogadta. 

 

466/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Célbefizetéssel kapcsolatos döntések - Dembinszky utca 11. szám (33303 A hrsz utcai 

homlokzat részleges felújítás)– 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a 

Budapest VII. ker. 33303 A hrsz-ú Dembinszky utca 11. sz. társasházban 2009. évben 

fennálló 19,19% tulajdoni hányadra és 404 m2-re  való tekintettel a Budapest VII. ker. 

33303 A hrsz-ú Dembinszky utca 11. sz. társasház részére, az utcai homlokzat részleges 

felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében az „5302 Társasházak 

közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi közgyűlés határozata alapján 

célbefizetés” kiadási előirányzat terhére kifizet 142.410,- Forintot. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József –ügyvezető- Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 



K I V O N A T 
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

467/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Célbefizetéssel kapcsolatos döntések - Dob utca 87. szám (33873 A hrsz gázvezeték 

szükséges részeinek felújítása)– 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a 

Budapest VII. ker. 33873 A hrsz-ú Dob utca 87. sz. társasházban fennálló 16,09% 

tulajdoni hányadra való tekintettel a Budapest VII. ker. 33873 A hrsz-ú Dob utca 87. sz. 

társasház részére, a gázvezeték szükséges részeinek felújításához szükséges pénzügyi 

fedezetének biztosítása érdekében az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” 

címen a „Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat 

terhére kifizet 321.480,- Forintot. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József –ügyvezető- Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

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

elfogadta. 

 

468/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Célbefizetéssel kapcsolatos döntések - Peterdy utca 34. szám (33459 A hrsz társasház 

„méretlen gázvezeték kiváltás elvégeztetése”)– 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a 

Budapest VII. ker. 33459 A hrsz-ú Peterdy utca 34. sz. társasházban fennálló 6,99% 

tulajdoni hányadára és 116 m2-re való tekintettel a Budapest VII. ker. 33459 A hrsz-ú 

Peterdy utca 34. sz. társasház részére, a méretlen gázvezeték kiváltás elvégeztetéséhez 

szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében az „5302 Társasházak közös költsége, 

célbefizetése” címen a „Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási 

előirányzat terhére kifizet 278.980,- Forintot, amit be kell fizetni a társasház számlájára. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József –ügyvezető- Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

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

elfogadta. 

 

469/2017.(06.19.) sz. PKB határozat 

- Célbefizetéssel kapcsolatos döntések - Hernád utca 30. szám (33175 A hrsz társasház 

befejezett tető felújítási munkálatairól szóló számla fennmaradó részének 

kiegyenlítése)– 

 



K I V O N A T 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a 

Budapest VII. ker. 33175 A hrsz-ú Hernád utca 30. sz. társasházban fennálló 21,96 % 

tulajdoni hányadra való tekintettel a Budapest VII. ker. 33175 A hrsz-ú Hernád utca 30. 

sz. társasház részére, a társasház tető felújítási munkálatokról szóló számla fennmaradó 

összegének kiegyenlítése érdekében az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” 

címen a „Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat 

terhére kifizet 169.510,- Forintot, amit be kell fizetni a társasház számlájára. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József –ügyvezető- Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

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

elfogadta. 

 

Kmf. 

 

 

Budapest, 2017. június 21. 

 

 

Benedek Zsolt s.k. 

a bizottság elnöke 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

Joó Mária 

jegyzőkönyvvezető 

 


