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Benedek Zsolt: 
„Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. február 2-ai, 16.00 
órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén megjelent bizottság tagokat, hivatal dolgozóit, és 
mindenkit, aki a helyszínen követi figyelemmel a munkánkat.  
Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Kérdezem, hogy a napirendi ponthoz 
valakinek észrevétele van-e? Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet? Ez egyhangú, 
köszönöm.”  
 
104/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- A napirendi pontok elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalja: 
  

1.) Javaslat a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. évi munkatervére 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

2.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. január 
havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása  
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

3.) Településfejlesztési Koncepció, és Integrált településfejlesztési Stratégia 
ügyében a Belügyminisztériummal történt megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Lantos Péter főépítész 

4.) A Szövetség u. 26. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó 31/2015.(01.26.) Sz. PKB 
határozat módosítása  
Előterjesztő: Lantos Péter főépítész 

5.) Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület hasznosítása 
tárgyában hozott 23/2015.(01.16.) számú határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető 

6.) Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Peterdy utca 16. 
szám alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

7.) A Miniszterelnökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. és a 
Nagydiófa utca 11. számok előtti kizárólagos használatú várakozóhelyeinek 
ügye 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

8.) Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros 
VII. kerület Erzsébetváros, Munkás utca felújítása tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 
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9.) Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros 
VII. kerület Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

10.) Bp. VII. Király u. 47. 34115/0/A/10 és A/11 hrsz. alatt nyilvántartott nem lakás 
célú helyiségekre vonatkozó határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

11.) Tulajdonosi döntés a Budapest VII. kerület Király u. 69. (34046/0/A/7 hrsz.) 
szám alatt nyilvántartott nem lakás célú helyiségre vonatkozó határozat 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

12.) Budapest VII. Kisdiófa u. 11. szám alatti helyiség bérbeadása versenyeztetésen 
kívül 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

13.) Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiségben bérlőtársi jogviszony 
megszüntetése tárgyában  
Budapest VII. kerület Madách Imre út 10.  34202/4/A/7 hrsz. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

14.) Egyéb 

Zárt ülés keretében: 

15.) Állampolgárok közötti cserekérelem 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

16.) Bérbeadói döntés  bérbeadás időtartamának módosítására 
Bp. VII. ker. Kazinczy u. 49. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

17.) Bérleti jogviszony folytatás és szerződés hosszabbítás 
Bp. VII. Almássy tér 11. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

18.) Bérleti szerződés ismételt megkötése 
Bp. VII. Király u. 31. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

19.) Bérleti szerződés meghosszabbítása 
Bp. VII. Dob utca 25. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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20.) Bérbeadói döntés használók részletfizetési kérelméről  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

21.) Az 1183/2014. (10.02.) sz. Pénzügyi és Kerületfejlesztési bizottsági határozat 
módosítása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

22.) A Budapest VII. kerület 34213/14/A/17 hrsz-ú, természetben Károly körút 23. 
III. 1. szám alatti ingatlan elővásárlási joga 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető 

23.) Egyéb 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

1.   NAPIRENDI PONT 
 
-  Javaslat a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. évi munkatervére – 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. március 
17. napjától 2016. február 16. napjáig terjedő időszakra vonatkozó és a jelen határozat 
mellékletét képező munkatervét elfogadja. 
 

Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal” 
 

105/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
-  Javaslat a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. évi munkatervére - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. 
március 17. napjától 2016. február 16. napjáig terjedő időszakra vonatkozó és a jelen 
határozat mellékletét képező munkatervét elfogadja. 
 

Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
2.   NAPIRENDI PONT 
 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. január havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása - 
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Benedek Zsolt:  
„Ügyrendi indítványom van. A 4 határozati javaslatról egyszerre szavazzunk. Elfogadja-e e 
bizottság. Látom, elfogadja.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2. napirendi pont 1-4. határozati 
javaslatairól együttesen szavaznak, a  határozati javaslatok szövegének elfogadásával.” 

 
106/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. január havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 Ügyrendi indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2. 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. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét 
képező, Hoppál Réka szakértő 2015. január havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

107/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. január havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Hoppál Réka szakértő 2015. január havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét 
képező, Gergely József szakértő 2015. január havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

108/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. január havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2015. január havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét 
képező, Perity László szakértő 2015. január  havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

109/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. január havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Perity László szakértő 2015. január  havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. január havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

110/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. január havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. január havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
3.   NAPIRENDI PONT 
 
- Településfejlesztési Koncepció, és Integrált településfejlesztési Stratégia ügyében a 

Belügyminisztériummal történt megállapodás módosítása – 
 
Hutiray Gyula:  
„Köszönöm szépen. Tárgyaltak a múltkori bizottsági döntés alapján a kollégák a BM-ben. Én 
azt reméltem, hogy a Belügyminisztérium elfogadja azt az igényünket, hogy teljes egészében 
a kötbér igényt elutasítjuk, tekintettel arra, hogy azért ennek a szerződésnek vannak 
mindenféle olyan pontjai, amik kötelezettséget jelentenek. Nem biztos, hogy ezt feltétlen 
teljesíteni fogjuk, például: „Az Önkormányzat vállalja, hogy a BM által szakmai 
megfelelőség szempontjából elfogadott településfejlesztési dokumentum tervezetről, 
jóváhagyó nyilatkozatban nyilatkozik” stb.  
Tehát előre vállalunk különböző dolgokat. Nekem az volt az álláspontom, és most is az, hogy 
a szakmai, kollegiális együttműködés korlátlan, de amíg kötbérfizetéssel fenyeget, addig nem 
kellene vállalni. Ez a javaslat, amibe úgy látszik, a BM belemegy. Ez a kettő között van fél 
úton. Ezt tudom megosztani a tisztelt bizottsággal.” 
Kispál Tibor: 
„Akkor kérdezném alpolgármester urat, hogy mit javasol, tekintettel arra, hogy magának a 
kötbér igénynek a felülvizsgálata, illetve az, hogy ne terheljen minket, ez egy nagyon 
szimpatikus megoldás. Az együttműködés felé irányította ezt a folyamatot. Akkor ez ezek 
szerint fél úton van. Mit javasol a bizottság tagjainak? Miközben nem szeretnénk ezt a 
folyamatot megakasztani.” 
Hutiray Gyula:  
„A határozati javaslat aggálymentesen elfogadható, mert azt tartalmazza, hogy ez az ügy a 
képviselő testület számára tárgyalásra alkalmas. Nem a bizottság a döntés hozó, hogy 
aláírjuk-e a szerződést, azt a képviselő testület fogja eldönteni.  
Én fenntartom azt az álláspontomat, de ez egy személyes álláspont, hogy az lenne, hogy ahol 
a kötbér van, azt a záradékot kizárnánk. De ez egy személyes álláspont, és nem szeretném 
ráerőszakolni ezt sem a bizottságra, sem a testületre.” 
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Lantos Péter: 
„Tisztelt bizottság! Ráerősítek is, meg nem is arra, amit alpolgármester úr mond. 
A lényeg a következő. Amikor mi ott voltunk tárgyalni, akkor azt mondták, hogy a 23 kerület 
közül egy kerület volt még, rajtunk kívül, akinek észrevételei voltak. A többi kerület ezt a 
megállapodást aláírta. Gyakorlatilag az, akinek még észrevételei voltak, ezek a problémái 
megszűntek, és maradtunk egyedül a 23 kerület közül, aki még nem írta alá.  
Ami viszont az ellentetje oldaláról igaz, hogy már a napokban megjelentek különböző,-
csúnya dolgot fogok mondani, de vállalom érte a felelősséget, amit most mondok-, a 
konzorcium tagjai részéről hozzá nem értésről tanúbizonyságot tevő anyagok jelentek meg. 
Többek között partnerségi egyeztetésnek kívánta felsorolni azokat a tevékenységeket, amit 
egyébként máshol adatszolgáltatásnak hívnak.  
Megpróbálta megszervezni a mi belső egyeztetési rendszerünket is, ami én azt hiszem, hogy 
ez a mi magánügyünk, tehát erről javaslatot tehet. Ezt azért volt szerencsém elmondani, 
tudniillik a határidőkkel is itt van a ráerősítés. Ha egy kevésbé hozzá nem értő cég elcsúszik 
akkor biztos, hogy hibát fog keresni, és megpróbálják azokat  a hibákat keresni, hogy esetleg 
nem rajtunk múlott-e ez a hiányosság? Én most azt válaszoltam nekik, hogy szíveskedjenek 
megkeresni polgármester urat, jelölje ki azt az alpolgármestert, aki nekik a tárgyalópartnerük, 
a szerződést követően, mert a Főépítészi iroda arra alkalmatlan, hogy a társ irodáktól 
mindenféle adatot beszerezzen, és hogy azokat koordinálja. Erre a hivatal ügyrendjéből 
adódóan egyszerűen nincs lehetősége. 
Hiszem, hogy ez nekünk a belső ügyünk lesz. Azt mondják meg, hogy mit kérnek, ne azt, 
hogy hogyan dolgozzunk. Tehát azért mondom, hogy evvel rá kellett, hogy ilyen szempontból 
erősítsek arra, amit alpolgármester úr mondott. Azért vagyok nagyon ambivalens ebben az 
egész témakörben, mert nem titok, hogy én a konzorciumnak a ránk eső tagjait, szalmailag 
nem tartom igazán alkalmasnak, de ez egy dolog. Ettől még jó anyagot is csinálhatnak. 
Előfordulhat, hogy véletlenül jó anyag kerülhet ki belőle.  
Ami lényeges belőle, hogy ha ennek semmilyen jogkövetkezménye nincsen, akkor egy kalap 
valamit kapunk, ez a kalap valami a későbbiekben módosítható, vagy felhasználható olyan 
célra, hogy ehhez még hozzá kell tenni, ehhez az ismeretanyaghoz azokat az 
ismeretanyagokat, amivel tovább fejleszthető. Miután a szerződésnek ebben a részében úgy 
fogalmaz, hogy azt vállaljuk, hogy jóváhagyjuk, de biztosítják számunkra a szellemi alkotás 
jogát, hogy az ide vonatkozó összes anyag áttestálódik ránk. Ebből következően, bármikor 
módosíthatjuk, kiegészíthetjük, azt a Településfejlesztési koncepciót, amit legyártott. Ennek 
az ambivalenciának evvel a kiegészítéssel teljes körű a kép, hogy mi a lényege.  
Én továbbra is azon vagyok, hogy ha valaki összegyűjti az adathalmazt, és ha rossz anyagot is 
csinál, akkor is beterjeszthetjük a képviselő testület elé, legfeljebb nem fogadja el. Olyan 
garanciát nem tudok vállalni, hogy képviselő testület el is fogja fogadni azt az anyagot, amit 
ők produkálnak.” 
Hutiray Gyula:  
„Nyilvánvaló, hogy egy önkormányzat működésében azért van előterjesztő, azért van 
alpolgármester, hogy tegyen valamilyen javaslatot. Ebből a szempontból az a megfogalmazás, 
amivel itt éltem, nyílván kritizálható.  
Azt szeretném most kijelenteni, a tisztelt bizottság előtt, és a bizottsági tagokat megnyugtatni 
abban, hogy természetesen a képviselő testületi ülésig, amikor érdemi döntés születik ebben a 
kérdésben, addigra a magam részéről ki fogom alakítani az egyértelmű álláspontot, hogy 
akkor most mit csináljunk.  
Úgy éreztem, hogy ez pillanatnyilag nem kötelező, és tisztességesebb, és előremutatóbb, ha a 
bizottság tagjai felé bemutatom ezt a problémát, amit aztán a Főépítész Úr cizellált. Mindenki 
tudja, hogy ezzel kapcsolatban mi a fő dilemma. Most még nem döntöttem el, hogy mi lesz a 
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végső álláspontom. Lehet, hogy polgármester úr azt mondja, hogy majd ő dönti el. Mire 
odaérünk a hídhoz, nem fogjuk azt mondani, hogy mi itt a domb tetőn állunk, aki gondolja, 
menjen át. Ezzel tisztában vagyok, hogy ez nem lenne egy korrekt magatartás. Azt tudom 
javasolni, hogy ezt a határozatot el lehet fogadni, ebből semmi baj nem lesz. Ez alkalmas a 
tárgyalásra. Hogy ez így jó, vagy nem, majd eldönti a testület.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő- testület 
részére a Településfejlesztési koncepció, Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésre a 
Belügyminisztériummal kötendő megállapodás tervezetet, jelen előterjesztés szerinti 
kiegészítéssel, úgymint”- „Kötbérigény nem támasztható az önkormányzattal szemben, 
amennyiben az ezt kiváltó körülmény az önkormányzat részéről menthető okból állt elő.”- A 
Képviselő testület részére megtárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

111/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Településfejlesztési Koncepció, és Integrált településfejlesztési Stratégia ügyében a 

Belügyminisztériummal történt megállapodás módosítása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő- testület 
részére a Településfejlesztési koncepció, Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésre a 
Belügyminisztériummal kötendő megállapodás tervezetet, jelen előterjesztés szerinti 
kiegészítéssel, úgymint”- „Kötbérigény nem támasztható az önkormányzattal szemben, 
amennyiben az ezt kiváltó körülmény az önkormányzat részéről menthető okból állt 
elő.”- A Képviselő testület részére megtárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
4.   NAPIRENDI PONT 
- A Szövetség u. 26. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó 31/2015.(01.26.) Sz. PKB 

határozat módosítása – 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„A Szövetség u. 26. szám alatti Társasházra vonatkozó 31/2015.(01.26.) Sz. PKB határozat az 
alábbi bekezdéssel egészül ki a határozat egyéb irányú rendelkezései változatlanul hagyása 
mellett: 

„A Bizottság úgy dönt, hogy a Társasház részére megítélt támogatást csökkenteni kell, 
amennyiben a társasházban tulajdonosi hányaddal bíró olyan gazdasági tevékenységet 
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folytató személy, társaság, szervezet van, amely a csekély összegű támogatásról szóló 
rendelkezés hatálya alá esik, és a szerződéskötés időpontjáig nem igazolja, hogy 2 éven belül 
ilyen irányú támogatást nem kapott. Ez esetben a javasolt összeget a de minimis hatálya alá 
eső vállalkozás tulajdoni hányadának arányában csökkenteni kell.” 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
112/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- A Szövetség u. 26. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó 31/2015.(01.26.) Sz. PKB 

határozat módosítása – 
 
A Szövetség u. 26. szám alatti Társasházra vonatkozó 31/2015.(01.26.) Sz. PKB 
határozat az alábbi bekezdéssel egészül ki a határozat egyéb irányú rendelkezései 
változatlanul hagyása mellett: 

„A Bizottság úgy dönt, hogy a Társasház részére megítélt támogatást csökkenteni kell, 
amennyiben a társasházban tulajdonosi hányaddal bíró olyan gazdasági tevékenységet 
folytató személy, társaság, szervezet van, amely a csekély összegű támogatásról szóló 
rendelkezés hatálya alá esik, és a szerződéskötés időpontjáig nem igazolja, hogy 2 éven 
belül ilyen irányú támogatást nem kapott. Ez esetben a javasolt összeget a de minimis 
hatálya alá eső vállalkozás tulajdoni hányadának arányában csökkenteni kell.” 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
5.   NAPIRENDI PONT 
 
- A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület hasznosítása 

tárgyában hozott 23/2015.(01.16.) számú határozat módosítása - 
 
Moldován László: 
„Az előterjesztőtől szeretném kérdezni, hogy miért az ERVÁ-hoz került, és most miért került 
el tőle?” 
dr. Gróza Zsolt: 
„Pusztán jogi szempont, hogy most módosítani kell. 
Moldován László: 
„Az első gondolat, hogy az ERVÁ-hoz kerüljön, annak mi volt az oka? Csomor úr úgyis 
mindent elvállal?” 
dr. Gróza Zsolt: 
„A ERVÁ-nak van kapacitása, személyi állománya. Az EVIKVÁR-nál, az ügyvezető úron 
kívül, talán 1-2 fő van, tehát gyakorlatilag ezt is az ERVA fogja csinálni. A bonyolítás az 
EVIKVÁR Kft-é. Valószínűsítem, hogy az ERVA fogja csinálni, mert ott van elegendő 
kapacitás.” 
 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. 
szám alatt található üres terület hasznosítása tárgyában hozott 23/2015.(01.16.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármester számára, hogy 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata bízza meg az EVIKVÁR 
Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű 
Társaságot hogy a 32874 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. 
szám alatt található telekingatlan közösségi, szabadidős tevékenység folytatását lehetővé tevő 
hasznosítási koncepció, döntés előkészítő anyag elkészítésére vonatkozóan. 
 
A megbízás tervezet tartalmazza a következő lényeges elemeket: 
 

- Az elsődleges hasznosítási célok megjelölése; 

- A lakosság és egyéb, az EVIKVÁR Kft. által előkészítésbe bevonni indokoltnak tartott 
szervezetek a hasznosításra vonatkozó javaslatai megismerése érdekében alkalmazott 
módszerek. /lakossági fórum, stb./; 

- A hasznosítási koncepciót úgy kell elkészíteni, hogy tartalmazza a megvalósításának 
előzetesen becsült költségeit is; 

-  A hasznosítási koncepció első változatát az Kft.-nek legkésőbb 2015. április 30. napjáig 
kell a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elő terjesztenie véleményezésre; 

- A szerződés akkor tekintendő teljesítettnek, ha a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 
által javasolt módosítások átvezetését követően a végleges hasznosítási koncepciót az 
EVIKVÁR Kft. az előzetes költségbecslés alapján a döntést meghozni jogosult – 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, vagy a Képviselő-testület – számára 
jóváhagyás céljából előterjeszti. 

- A szerződés teljesítési határideje legkésőbb 2015. május 29. napja. 

- A megbízási díj az EVIKVÁR Kft. árajánlata alapján kerüljön megállapításra, azzal, 
hogy a nettó 400.000 Ft., azaz nettó négyszázezer forintot, amely a br. 508.000 Ft., 
azaz bruttó ötszáznyolcezer forintot ne haladja meg.” 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

113/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület hasznosítása 

tárgyában hozott 23/2015.(01.16.) számú határozat módosítása – 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 
1-27. szám alatt található üres terület hasznosítása tárgyában hozott 23/2015.(01.16.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármester számára, hogy 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata bízza meg az EVIKVÁR 
Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű 
Társaságot hogy a 32874 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-
27. szám alatt található telekingatlan közösségi, szabadidős tevékenység folytatását lehetővé 
tevő hasznosítási koncepció, döntés előkészítő anyag elkészítésére vonatkozóan. 
 
A megbízás tervezet tartalmazza a következő lényeges elemeket: 
 

- Az elsődleges hasznosítási célok megjelölése; 
 

- A lakosság és egyéb, az EVIKVÁR Kft. által előkészítésbe bevonni indokoltnak tartott 
szervezetek a hasznosításra vonatkozó javaslatai megismerése érdekében 
alkalmazott módszerek. /lakossági fórum, stb./; 

- A hasznosítási koncepciót úgy kell elkészíteni, hogy tartalmazza a megvalósításának 
előzetesen becsült költségeit is; 

-  A hasznosítási koncepció első változatát az Kft.-nek legkésőbb 2015. április 30. 
napjáig kell a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elő terjesztenie 
véleményezésre; 

- A szerződés akkor tekintendő teljesítettnek, ha a Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottság által javasolt módosítások átvezetését követően a végleges hasznosítási 
koncepciót az EVIKVÁR Kft. az előzetes költségbecslés alapján a döntést meghozni 
jogosult – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, vagy a Képviselő-testület – 
számára jóváhagyás céljából előterjeszti. 

- A szerződés teljesítési határideje legkésőbb 2015. május 29. napja. 

- A megbízási díj az EVIKVÁR Kft. árajánlata alapján kerüljön megállapításra, azzal, 
hogy a nettó 400.000 Ft., azaz nettó négyszázezer forintot, amely a br. 508.000 Ft., 
azaz bruttó ötszáznyolcezer forintot ne haladja meg.” 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
6.   NAPIRENDI PONT 
 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Peterdy utca 16. szám 

alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban – 
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Moldován László: 
„Most tényleg nem mondom el a szokásos litániát. Előző ülésen elmondtam, és a következő 
ülésen is el fogom mondani. 
Konkrét kérdésem lenne. A jelenléti íven a közbeszerzési eljárás tárgyalásán azt látom, hogy 
Molnár Zsolt, Outsys Kft is részt vett. Ő kicsoda? Nem ajánlatkérő, nem ajánlattevő. Milyen 
minőségben vesz részt?” 
dr. Máté Katalin:  
„Molnár Zsolttal az önkormányzatnak szerződése van. Az összes közbeszerzéssel kapcsolatos 
projektbonyolítást ő végzi. Ő a műszaki szakértője a Városgazdálkodási irodának. Nagy 
segítség abban, hogy erős kontroll alatt tudjuk tartani a vállalkozásokat, illetve a műszaki 
tartalomnak legyen egy tényleg profi szakértője, aki átnézi a dolgokat, és segít kialakítani az 
önkormányzat álláspontját. A tavalyi évben az összes Erzsébet tervhez tartozó projekt 
menedzselését ő látta el műszaki szempontból.” 
Moldován László: 
„Az önkormányzatnak saját állományból nincs ilyen embere?” 
dr. Máté Katalin:  
„Van 2 beruházási referens kollégánk, de azt gondolom, hogy az ő szakmai ismeretük, 
összehasonlítva a Molnár Zsolt kapacitásával, elég jelentős különbségek vannak. Azzal 
együtt, hogy 2 nagyon jó kollégánk van, megfelelő végzettséggel.” 
 
Benedek Zsolt:  
„Határozathozatal fog következni, mégpedig név szerint.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Peterdy utca 16. szám alatti 
szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, 
hogy az IKIBAU Kft. (2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. II/3.), a GENERÁL CENTRÁL 
Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.), valamint a PMG Kft. (2251 Tápiószecső, Sági út 
1/a.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

114/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Peterdy utca 16. szám 

alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Peterdy utca 16. szám alatti 
szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
a bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, 
hogy az IKIBAU Kft. (2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. II/3.), a GENERÁL CENTRÁL 
Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.), valamint a PMG Kft. (2251 Tápiószecső, Sági út 
1/a.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás 
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Peterdy utca 16. szám alatti 
szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményessé nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

115/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Peterdy utca 16. szám 

alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás 
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Peterdy utca 16. szám alatti 
szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményessé nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese 
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény 
épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a GENERÁL 
CENTRÁL Kft.-t (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) nyilvánítja, mivel ezen ajánlattevő 
nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

116/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Peterdy utca 16. szám 

alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese 
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény 
épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a 
GENERÁL CENTRÁL Kft.-t (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) nyilvánítja, mivel ezen 
ajánlattevő nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás második 
helyezettje tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Peterdy utca 16. szám alatti szociális 
intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás második 
helyezettjévé a PMG Kft.-t (2251 Tápiószecső, Sági út 1/a.) nyilvánítja, mivel ezen 
ajánlattevő nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
117/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Peterdy utca 16. szám 

alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás második 
helyezettje tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Peterdy utca 16. szám alatti szociális 
intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás második 
helyezettjévé a PMG Kft.-t (2251 Tápiószecső, Sági út 1/a.) nyilvánítja, mivel ezen 
ajánlattevő nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Peterdy utca 16. szám alatti 
szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, 
a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

118/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Peterdy utca 16. szám 

alatti szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Peterdy utca 16. szám alatti 
szociális intézmény épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét 
elfogadja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

 
Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
7.   NAPIRENDI PONT 
 
- A Miniszterelnökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. és a Nagydiófa 

utca 11. számok előtti kizárólagos használatú várakozóhelyeinek ügye – 
 
Benedek Zsolt:  
„Ügyrendi indítványom van. Az 1-4-es pontról egyszerre szavazzunk. Elfogadja-e e bizottság. 
Látom, elfogadja.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 7. napirendi pont 1-4. határozati 
javaslatairól együttesen szavaznak, a  határozati javaslatok szövegének elfogadásával.” 
 
119/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- A Miniszterelnökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. és a Nagydiófa 

utca 11. számok előtti kizárólagos használatú várakozóhelyeinek ügye - 
 Ügyrendi indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 7. 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. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Wesselényi 
utca 20-22. szám előtti 8 db parkolóhely Miniszterelnökség általi - hétfőtől péntekig, 8:00 és 
20:00 óra közötti - kizárólagos használatának 2015. évre történő meghosszabbításához 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
 
120/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- A Miniszterelnökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. és a Nagydiófa 

utca 11. számok előtti kizárólagos használatú várakozóhelyeinek ügye - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 
Wesselényi utca 20-22. szám előtti 8 db parkolóhely Miniszterelnökség általi - hétfőtől 
péntekig, 8:00 és 20:00 óra közötti - kizárólagos használatának 2015. évre történő 
meghosszabbításához Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
mint tulajdonos hozzájárul. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy – tekintettel a folyamatos 
használatra - a Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. szám előtti 8 db parkolóhely 
kizárólagos használata után a 2015. évre a teljes évi megváltási díj fizetendő. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
121/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- A Miniszterelnökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. és a Nagydiófa 

utca 11. számok előtti kizárólagos használatú várakozóhelyeinek ügye – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy – tekintettel a folyamatos 
használatra - a Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. szám előtti 8 db 
parkolóhely kizárólagos használata után a 2015. évre a teljes évi megváltási díj 
fizetendő. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Nagydiófa 
utca 11. szám előtt 2 db kizárólagos használatú parkolóhely létesítéséhez Budapest Főváros 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul azzal, hogy a 
kizárólagos használatra a Miniszterelnökség hétfőtől péntekig, 8:00 és 20:00 óra között 
jogosult.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
122/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- A Miniszterelnökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. és a Nagydiófa 

utca 11. számok előtti kizárólagos használatú várakozóhelyeinek ügye - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 
Nagydiófa utca 11. szám előtt 2 db kizárólagos használatú parkolóhely létesítéséhez 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata mint tulajdonos 
hozzájárul azzal, hogy a kizárólagos használatra a Miniszterelnökség hétfőtől péntekig, 
8:00 és 20:00 óra között jogosult.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Nagydiófa 
utca 11. szám előtt létesítendő 2 db parkolóhely kizárólagos használata után a megváltási díj 
a kialakítást követően, időarányosan fizetendő. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
123/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- A Miniszterelnökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. és a Nagydiófa 

utca 11. számok előtti kizárólagos használatú várakozóhelyeinek ügye - 
  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 
Nagydiófa utca 11. szám előtt létesítendő 2 db parkolóhely kizárólagos használata után a 
megváltási díj a kialakítást követően, időarányosan fizetendő. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

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



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
8.   NAPIRENDI PONT 
 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Munkás utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 
Benedek Zsolt:  
„Határozathozatal fog következni, mégpedig név szerint.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy az 
IZSÉPKER PLUSZ Kft. (6070 Izsák, Batthyány utca 50.), a Hajdú és Társai Kft. (1031 
Budapest, Áldomás utca 22-24.), valamint a PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok (7-es főút 
24. km.) Fehérvári út 34.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

124/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Munkás utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy az 
IZSÉPKER PLUSZ Kft. (6070 Izsák, Batthyány utca 50.), a Hajdú és Társai Kft. (1031 
Budapest, Áldomás utca 22-24.), valamint a PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok (7-es főút 
24. km.) Fehérvári út 34.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás 
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé 
nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

125/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Munkás utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás 
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé 
nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese 
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, 
Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a PUHI-TÁRNOK Kft.-t 
(2461 Tárnok (7-es főút 24. km.) Fehérvári út 34) nyilvánítja, mivel ezen ajánlattevő nevéhez 
fűződik a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

126/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Munkás utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese 
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tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, 
Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a PUHI-TÁRNOK Kft.-t 
(2461 Tárnok (7-es főút 24. km.) Fehérvári út 34) nyilvánítja, mivel ezen ajánlattevő nevéhez 
fűződik a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás második 
helyezettje tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás második helyezettjévé 
Hajdú és Társai Kft.-t (1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.) nyilvánítja, mivel ezen 
ajánlattevő nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

127/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Munkás utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás második 
helyezettje tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás második 
helyezettjévé Hajdú és Társai Kft.-t (1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.) nyilvánítja, 
mivel ezen ajánlattevő nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
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Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
   
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

128/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Munkás utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Munkás utca felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
 
9.   NAPIRENDI PONT 
 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
dr. Máté Katalin: 
„Két rövid megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy megígértem Moldován képviselő úrnak, 
hogy megmondom, hogy ki a 3. cég, aki nem adott be ajánlatot. GEO-Kontakt Kft. 1033 Bp., 
Akác köz 1. IX/25. Ez az egyik.  
A másik pedig a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokkal kapcsolatban 2012. november 
16-án volt egy hasonló, és azóta ismétlődő kérdése mindig. Szeretnék egy példányt átadni a 
polgármester úr válaszából, és szeretném, hogy ha a jegyzőkönyvhöz is csatolnák.” 
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Moldován László: 
Irodavezető asszony kérdés nélkül is tájékoztatott a 3. nem pályázóról, illetve a 3. majdnem 
pályázóról. Ezzel kapcsolatban csak egy megjegyzésem van. Emlékeztem, hogy polgármester 
úr mondott valamit. Én nem gondolom, hogy ez így van, és továbbra is mindent meg fogok 
tenni, hogy az önkormányzatnál másképpen történjen a közbeszerzési eljárás.” 
  
Benedek Zsolt:  
„Lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal fog következni, mégpedig név szerint.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
   
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy a Hajdú és 
Társai Kft. (1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.), valamint a VIANOVA 87 Zrt. (1215 
Budapest, Vasas utca 65-67.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

129/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy a Hajdú és 
Társai Kft. (1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.), valamint a VIANOVA 87 Zrt. (1215 
Budapest, Vasas utca 65-67.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
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Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy a Hajdú és 
Társai Kft. (1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.), valamint a VIANOVA 87 Zrt. (1215 
Budapest, Vasas utca 65-67.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

130/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy a Hajdú és 
Társai Kft. (1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.), valamint a VIANOVA 87 Zrt. (1215 
Budapest, Vasas utca 65-67.) ajánlattevők ajánlata érvényes.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
   
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese 
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Kis 
Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a VIANOVA 87 Zrt.-t (1215 
Budapest, Vasas utca 65-67.) nyilvánítja, mivel ezen ajánlattevő nevéhez fűződik a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

131/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese 
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Kis 
Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a VIANOVA 87 Zrt.-t (1215 
Budapest, Vasas utca 65-67.) nyilvánítja, mivel ezen ajánlattevő nevéhez fűződik a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás második 
helyezettje tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás második helyezettjévé 
az Hajdú és Társai Kft.-t (1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.) nyilvánítja, mivel ezen 
ajánlattevő nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

132/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás második 
helyezettje tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás második 
helyezettjévé az Hajdú és Társai Kft.-t (1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.) nyilvánítja, 
mivel ezen ajánlattevő nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
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Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

133/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros, Kis Diófa utca felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
Kispál Tibor: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
dr. Máté Katalin, Greifenstein János távozik az ülésről.  
 
10.   NAPIRENDI PONT 
 
- Bp. VII. Király u. 47. 34115/0/A/10 és A/11 hrsz. alatt nyilvántartott nem lakás célú 

helyiségekre vonatkozó határozat módosítása - 
 
Németh Gábor: 
„2014 februárjában volt egy képviselő testületi ülés, ahol meg lett határozva, hogy a 2014-es 
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évben a bérleti díjak m2 alapú csökkentései. Ha jól látom ez nem változott meg, a 2014-es 
határidő, ami 2014-re vonatkozik. Nincs előttem most a rendelet. Biztos vagyok benne, hogy 
csak a 2014-es évre vonatkozott.” 
dr. Csomor Sándor: 
A 2014. február 10-e határozat nem mondja ki, hogy csak 2014-re vonatkozik.  
Benedek Zsolt:  
„Ez egy általános érvényű határozat. Én legalábbis így értelmezem.” 
dr. Csomor Sándor: 
„Képviselő úr! Igaza van. Az van benne, hogy 2014-re vonatkozóan. Akkor visszavonom az 
egész pályázatot.” 
Németh Gábor: 
„Gyakorlatilag csak 1 szót kell módosítani.” 
dr. Csomor Sándor: 
„Igen, de a pályázat most zárul le.” 
Benedek Zsolt:  
„Akkor visszavonja vezérigazgató úr?” 
dr. Csomor Sándor: 
„Elnök Úr! Nagyobb a probléma. Kiírtunk vagy 30 helyiségre pályázatot, és az most jár le. 
Akkor az egész pályázatot törölni fogom. Igaza van képviselő úr. Rend a lelke mindennek. 
Köszönöm, hogy szólt. 
Azt fogom csinálni, hogy a beadott pályázatoknál kiértesítjük, és érvénytelenítjük a 
pályázatokat. Akkor ezt az előterjesztést visszavonom.”  
 
Előterjesztő a napirendi pontot visszavonta, döntés nem született.  
 
11.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés a Budapest VII. kerület Király u. 69. (34046/0/A/7 hrsz.) szám 

alatt nyilvántartott nem lakás célú helyiségre vonatkozó határozat módosítása 
tárgyában - 

 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja a 1511/2014.(12.16.) 
számú, Bp. VII. kerület Király u. 69. szám alatti 34046/0/A/7 hrsz.-on nyilvántartott utcai 
pincehelyiséget bérlő Nababe Kft. (Cg.:01-09-737924; székhelye: 1077 Budapest, Király u. 
69., adószám: 13490195-2-42) részére történő elidegenítését az alábbiak szerint: 
 
A vételár a 312/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat D.) 1. pontja alapján a 
bérlő által írásbeli nyilatkozatba foglalt forgalmi érték, figyelembe véve a vételárból adható 
engedménnyel.  
Forgalmi érték: 12.000.000,-Ft, a vételár: 9.600.000,- Ft, melynek egy részét a Vevő banki 
hitelből fizet meg. 
 
Vevőnek a vételár 10 %-át, 960.000,- Ft-ot, azaz kilencszázhatvanezer forintot foglalóként az 
adásvételi szerződés megkötéséig, a vételár fennmaradó részét 90 napon belül kell megfizetnie 
az eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára.  
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Az adásvételi szerződés akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyon törvény 
szerinti átláthatósági feltételeknek. 
 
A szerződés aláírása napján a bérleményt 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, a jelen határozat hatályát veszti.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap” 
 

134/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés a Budapest VII. kerület Király u. 69. (34046/0/A/7 hrsz.) szám 

alatt nyilvántartott nem lakás célú helyiségre vonatkozó határozat módosítása 
tárgyában – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja a 1511/2014.(12.16.) 
számú, Bp. VII. kerület Király u. 69. szám alatti 34046/0/A/7 hrsz.-on nyilvántartott 
utcai pincehelyiséget bérlő Nababe Kft. (Cg.:01-09-737924; székhelye: 1077 Budapest, 
Király u. 69., adószám: 13490195-2-42) részére történő elidegenítését az alábbiak 
szerint: 
 
A vételár a 312/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat D.) 1. pontja alapján 
a bérlő által írásbeli nyilatkozatba foglalt forgalmi érték, figyelembe véve a vételárból 
adható engedménnyel.  
Forgalmi érték: 12.000.000,-Ft, a vételár: 9.600.000,- Ft, melynek egy részét a Vevő 
banki hitelből fizet meg. 
 
Vevőnek a vételár 10 %-át, 960.000,- Ft-ot, azaz kilencszázhatvanezer forintot 
foglalóként az adásvételi szerződés megkötéséig, a vételár fennmaradó részét 90 napon 
belül kell megfizetnie az eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata számára.  
 
Az adásvételi szerződés akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyon 
törvény szerinti átláthatósági feltételeknek. 
 
A szerződés aláírása napján a bérleményt 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, a jelen határozat hatályát veszti.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap 

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



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. február 2-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
12.   NAPIRENDI PONT 
 
- Budapest VII. Kisdiófa u. 11. szám alatti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül - 
 
dr. Csomor Sándor: 
„Természetesen visszavonom ezt is.” 
 
Előterjesztő a napirendi pontot visszavonta, döntés nem született. 
 
13.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiségben bérlőtársi jogviszony megszüntetése 

tárgyában  
Budapest VII. kerület Madách Imre út 10.  34202/4/A/7 hrsz. - 
 

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Bp. VII. 
Madách Imre út 10. sz. alatti  34202/4/A/7 hrsz-ú 35 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan 
az Art on Me  Kft. és a NONPLUSZ FASHION Kft. által létrehozott bérlőtársi jogviszony 
megszüntetésével  a helyiség kizárólagos bérlőjével, az Art on Me Korlátolt Felelősségű 
Társaság (rövidített név: Art on Me Kft., székhely: 2367 Újhartyán, Nefelejcs utca 10., 
cégjegyzék szám: 13-09-148123, adószám: 23407817-2-13, képviseletre jogosult: Surman-
Marton Anikó, ügyvezető) a bérleti szerződés módosításra kerüljön az alábbi feltételekkel: 
 
Bérleti díj fizetési kötelezettsége az alábbi: 
35 m2 utcai földszinti helyiségre 3055,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 106.925,- Ft/hó + ÁFA 
(36.660,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével 
emelkedik. 
 
A bérleti szerződés addig nem módosítható, amíg a bérlő nem igazolja, hogy bérleti-, 
közüzemi díj, illetve adótartozása nem áll fenn. 
 
A bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyontörvény 
szerinti átláthatósági feltételeknek.  
 
Amennyiben a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig a bérleti szerződés módosítása 
nem kerül aláírásra, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap” 
 

135/2015.(02.02.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiségben bérlőtársi jogviszony megszüntetése 

tárgyában  
Budapest VII. kerület Madách Imre út 10.  34202/4/A/7 hrsz. – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Bp. 
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VII. Madách Imre út 10. sz. alatti  34202/4/A/7 hrsz-ú 35 m2 alapterületű helyiségre 
vonatkozóan az Art on Me  Kft. és a NONPLUSZ FASHION Kft. által létrehozott 
bérlőtársi jogviszony megszüntetésével  a helyiség kizárólagos bérlőjével, az Art on Me 
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Art on Me Kft., székhely: 2367 
Újhartyán, Nefelejcs utca 10., cégjegyzék szám: 13-09-148123, adószám: 23407817-2-13, 
képviseletre jogosult: Surman-Marton Anikó, ügyvezető) a bérleti szerződés 
módosításra kerüljön az alábbi feltételekkel: 
 
Bérleti díj fizetési kötelezettsége az alábbi: 
 
35 m2 utcai földszinti helyiségre 3055,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 106.925,- Ft/hó + ÁFA 
(36.660,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció 
mértékével emelkedik. 
 
A bérleti szerződés addig nem módosítható, amíg a bérlő nem igazolja, hogy bérleti-, 
közüzemi díj, illetve adótartozása nem áll fenn. 
 
A bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyontörvény szerinti átláthatósági feltételeknek.  
 
Amennyiben a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig a bérleti szerződés 
módosítása nem kerül aláírásra, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
14.   NAPIRENDI PONT 
 
- Egyéb - 
 
Moldován László: 
„A Kisdiófa utcával kapcsolatban, ez csak egy vélemény, hogy ezt írják, hogy a 25 M Ft-ot 
nem éri el az ingatlan értéke, mert, hogy a Barát utcában levő utcai pincehelyiségnek a becsült 
értéke nem tudom mennyi. A Kisdiófa utcában egy utcai földszinti helyiséget én nem tartok 
ugyanolyan értékűnek, mint a Barát utcában egy pincehelyiséget. Szerintem egészen más. 
Nem tudom elképzelni, hogy ugyanaz lenne a m2 ára. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt.” 
dr. Csomor Sándor:  
„Képviselő Úr! Válaszolok rá. Igaza van, írhattuk volna azt is, hogy értelemszerűen nem éri el 
a 25 M Ft-ot. Azért ez nem egy olyan süti környék. Amikor egyszer a kolléganőm kijött 
helyszínelni, azt mondta, hogy borzasztó állapotok vannak. Ott van az üres telek, ahova 
beszökdösnek, felgyújtják, ami ott van. Sajnos nem véletlenül szeretném bekamerázni a 
100%-os önkormányzati tulajdonú házakat. Mellette van egy lepattant garázs is. A Kisdiófa 
az az utca, amire nagyon ráférne egy kis renoválás. Meg kellene csinálni a Kisdiófa 12-öt, a 
14-et. Megépíteni a Kisdiófa 4-ben a közösségi kertet. Kb. 3 házat tatarozni kellene, és akkor 
talán lehetne jobb állapotokról beszélni.” 
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Benedek Zsolt: 
„Most következik a zárt ülés. Kérem, hogy akinek nincs jogosultsága, annak megköszönjük a 
mai figyelmét.” 
 
Az ülésről távozik:  
 

Kmf. 
  
  
 
 

   Benedek Zsolt                    Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2015. február 5. 
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Vállalkozási szerződés 

 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
egyrészről 
név: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 
teljes jogú képviselője:  Vattamány Zsolt polgármester 
székhely:   1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
adószám:    15735708-2-42  
számlaszám:     11784009-15507008-00000000 
számlavezető pénzintézet:  OTP Bank Nyrt.  
kapcsolattartó:   Csombordi Sándor 
telefon:    06-1-462-3268  
fax:      06-1-321-3974 
mint megrendelő 
 
másrészről 
Név: GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím:     6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 
Képviseli:    Szemerédi Tibor 
Levelezési cím:   6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 
Számlavezető pénzintézete:  OTP BANK Nyrt. 
Számlaszáma:   11732002-20415994 
Számlázási cím:   6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 
Adószáma:    12974760-2-03 
Statisztikai jelzőszáma:  12974760-4120-113-03 
Cégbíróság:    Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzék száma:   03-09-110344 
mint vállalkozó 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 
 
 
 

PREAMBULUM 
Megrendelő mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével kezdődő 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján. A vállalkozó mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes 
feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárást megindító 
felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg 
az eljárás nyerteseként. 
A Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a 
fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 
 
1. A szerződés tárgya 
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Vállalkozási szerződés 

 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
egyrészről 
Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Cím:  1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Levelezési címe:   1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Képviseli:   Vattamány Zsolt polgármester 
Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 
Számlaszáma:   11784009-15507008 
Számlázási cím:   1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Adószáma:    15735708-2-42 
Kapcsolattartó:   Havassy Pál 
tel.:     06-1- 462-3165 
fax:     06-1-321-3974 
mint Megrendelő 
 
másrészről 
Név: PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím:     2461 Tárnok (7-es főút 24. km.) Fehérvári út 34. 
Képviseli:    Somogyi Lajos ügyvezető 
Levelezési cím:   2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 
Számlavezető pénzintézete:  Kereskedelmi és Hitelbank Bank Zrt. 
Számlaszáma:   10403136-31300571-00000000 
Számlázási cím:   2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 
Adószáma:    10429549-2-13 
Statisztikai jelzőszáma:  10429549-4211-113-13 
Cégbíróság:    Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék száma:   13-09-061982 
mint Vállalkozó 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 
 
 
 

PREAMBULUM 
Megrendelő mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével kezdődő 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján. A vállalkozó mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes 
feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárást megindító 
felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg 
az eljárás nyerteseként. 
A Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a 
fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 
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Vállalkozási szerződés 

 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
egyrészről 
Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Cím:  1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Levelezési címe:   1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Képviseli:   Vattamány Zsolt polgármester 
Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 
Számlaszáma:   11784009-15507008 
Számlázási cím:   1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Adószáma:    15735708-2-42 
Kapcsolattartó:   Havassy Pál 
tel.:     06-1- 462-3165 
fax:     06-1-321-3974 
mint Megrendelő 
 
másrészről 
Név: VIANOVA 87 Zrt. 
Cím:     1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 
Képviseli:    Szőke Attila 
Levelezési cím:   1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 
Számlavezető pénzintézete:  Budapest Bank Zrt. 
Számlaszáma:   10102093-16267103-00000004 
Számlázási cím:   1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 
Adószáma:    13839129-2-43 
Statisztikai jelzőszáma:  13839129-4211-114-01 
Cégbíróság:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzék száma:   01-10-045558 
mint Vállalkozó 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 
 
 
 

PREAMBULUM 
Megrendelő mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével kezdődő 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján. A vállalkozó mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes 
feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárást megindító 
felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg 
az eljárás nyerteseként. 
A Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a 
fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 
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1483/2014.(12.16.) Sz. PKB határozat 
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló Budapest, VII. kerület Király u. 47. szám alatti 34115/0/A/10 hrsz.-on nyilvántartott 
57 m2 alapterületű utcai földszinti, nem lakás célú helyiséget az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2) bekezdése szerint 
pályázat útján hasznosítja.   
 
Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott 
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)  
 
Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott kivéve vendéglátás, és 
vegyes élelmiszerkereskedelem 
 
Havi bérleti díj legkisebb összege:  
a 63/2014.(II.10.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 10) pontja szerint 1.920,- Ft/m2/hó+ÁFA 
 
A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati 
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény 
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére. 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: 2015. március 31. 
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
1484/2014.(12.16.) Sz. PKB határozat 
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló Budapest, VII. kerület Király u. 47. szám alatti 34115/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott 
33 m2 alapterületű utcai földszinti + 26 m2 galériával ellátott nem lakás célú helyiséget az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2) 
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.   
 
Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott 
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)  
 
Tevékenység: a pályázó által javasolt, de a kiíró által elfogadott kivéve vendéglátás, és 
vegyes élelmiszerkereskedelem 
 
Havi bérleti díj legkisebb összege:  
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1511/2014.(12.16.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában – Budapest VII. kerület Király u. 69. (34046/0/A/7 hrsz.) - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34046/0/A/7 helyrajzi számú, 
természetben a Budapest VII. kerület Király u. 69. szám alatti épület utcai 
pincehelyiség, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 135 m2 alapterületű, 
„üzlethelyiség” megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 651/10000 tulajdoni hányaddal 
elidegenítésre kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője a 
Nababe Kft. (Cg.:01-09-737924; székhelye: 1077 Budapest, Király u. 69., adószám: 
13490195-2-42) részére. 
 
A vételár a 312/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat D.) 1. pontja alapján 
a bérlő által írásbeli nyilatkozatba foglalt forgalmi érték, figyelembe véve a vételárból 
adható engedménnyel.  
Forgalmi érték: 12.000.000,-Ft, a vételár: 9.600.000,- Ft. 
 
Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásáig tartozik megfizetni az eladó Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára. 
 
A bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági feltételeknek, valamint a Rendelet 
58.§ (1) bekezdésében foglaltaknak. 
 
A szerződés aláírása napján a bérleményt 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, a jelen határozat hatályát veszti.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap 
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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104/2013.(02.01.) Sz. PKB határozat 
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadására kiírt pályázatok eredményének 

megállapítása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a Budapest VII. Madách Imre út 10. szám 
alatti 34202/4/A/7 hrsz.-on nyilvántartott 35 m2 alapterületű utcai földszinti, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, az 
eljárás nyertesének a pályázó által javasolt tevékenységre tekintettel, az érvényes 
ajánlatot benyújtó Art on Me Kft.-t nevezi meg. 
 
A bérlővel az 5 éves, határozott idejű bérleti szerződés az alábbi feltételekkel köthető 
meg: 
A szerződés megkötéséig az Önkormányzat részére óvadékkülönbözetként 151.352,-Ft 
összeg megfizetésére kötelezi a bérlőt. 
Bérleti díj: 3.055,-Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 106.925,-Ft + ÁFA/hó 
A bérleti díj évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.  
Tevékenység:   egyedi ruházat, lábbeli és bőráru kiskereskedelme 
 
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges 
hatósági engedélyek és társasház esetén a társasház nyilatkozatának a beszerzése alól; a 
hatósági eljárásokban az Önkormányzat, mint tulajdonos vagy megbízottja 
hozzájárulásának beszerzése nem mellőzhető, ha építési vagy átalakítási munka 
végzésére van szükség; a szükséges hatósági engedélyek és társasház nyilatkozata 
hiányában a helyiségben a tevékenység nem kezdhető meg, valamint, ha az 
Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges 
engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház megtiltja a helyiségben végezni kívánt 
tevékenységet, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható. 
 
A bérlőnek saját költségén közjegyzői okiratban kell kötelezettséget vállalnia a bérleti 
szerződésben foglaltak betartására, annak megszűnése esetére a helyiség kiürítésére és 
tartozásmentes átadására. 
 
A nyertes ajánlattevővel a bérleti szerződést a döntés ajánlattevő általi kézhezvételétől 
számított 45 napon belül kell megkötni. 
 
Amennyiben a nyertes Art on Me Kft.-vel a szerződés nem kerül megkötésre, úgy a 
legmagasabb bérleti díjra vonatkozó ajánlatot tevő Dohány Étterem Kft. jogosult 
határozatlan idejű bérleti szerződést kötni az alábbi feltétekkel a fentiekben 
részletezettek szerint: 
 
A szerződés megkötéséig az Önkormányzat részére óvadékkülönbözetként 278.702,-Ft 
összeg megfizetésére kötelezi a bérlőt. 
Bérleti díj: 4.010,-Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 140.350,-Ft +ÁFA/hó 
A bérleti díj évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.  
Tevékenység:   vendéglátás 
 
A második lehetséges nyertes ajánlattevővel a bérleti szerződést a szerződéskötés 
lehetőségéről szóló értesítés ajánlattevő általi kézhezvételétől számított 45 napon belül 
kell megkötni. 
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