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Benedek Zsolt: 
„Tisztelettel, és szeretettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mai ülésen 
megjelent bizottság tagokat, hivatal munkatársait, alpolgármester urat, és mindenkit, aki a 
helyszínen tekinti meg a mai ülésünket.  
Első teendőnk a napirendi pontok elfogadása.  A meghívóval együtt kézhez vehették a 
napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, hogy észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e valakinek?  
Ha nincs észrevétel, akkor kérdezem, hogy napirendi pontokat ki tartja elfogadásra 
alkalmasnak? Ez egyhangú.”  
 
423/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- A napirendi pontok elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a módosításnak megfelelően a 
mai ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
  

1.) A 2015. évi nyílászáró felújítási pályázat kiírása magánszemélyek részére 
Előterjesztő: Lantos Péter főépítész 

2.) Rendőrségi jutalmazásra vonatkozó 212/2015.(03.11.) sz. PKB határozat 
módosítása 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető 

3.) Tulajdonosi nyilatkozat polgári peres eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető 

4.) Döntés a „Balatonmáriafürdői üdülő (Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 69.) 
tetőszerkezetének felújítása” tárgyában az Erzsébetváros Kft.-vel kötendő 
megbízási szerződésről  
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

5.) Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Klauzál utca 13. szám alatti, 
34417/0/A/1 hrsz-on és 34417/0/A/2 hrsz-on nyilvántartott nem lakás célú 
helyiségek bérlőjének részletfizetési kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

6.) Testületi anyagok megtárgyalása 

7.) Egyéb 

Zárt ülés keretében:  

8.) Lakások elidegenítése értékbecslés alapján bérlők részére 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

9.) Lakások elidegenítésre történő kijelölése  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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10.) Tulajdonosi döntés a „ZAZIE Étterem” Kft. „f.a.” felszámolója által őrzési díj 
jogcímen felajánlott összeg elfogadásának ügyében 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

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

1.   NAPIRENDI PONT 
 
-  A 2015. évi nyílászáró felújítási pályázat kiírása magánszemélyek részére – 
 
Benedek Zsolt: 
„Az első napirendi pontunk: A 2015. évi nyílászáró felújítási pályázat kiírása 
magánszemélyek részére 
Főépítész úr terjesztette a bizottság elé. Főépítész urat kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni, 
vagy indokolni az előterjesztést?” 
Lantos Péter: 
„Indokolni csak annyiban, /nem érthető szövegrész/ Tartunk egy tematikus ülést csütörtökön, 
ami ezzel fog foglalkozni. Részben pedig nem akartuk nagyon húzni az időt, és a 
magánszemélyek esetén nem jön be ez a kis értékű támogatások ellenőrzéséről szóló rendszer, 
ami társasházak vonatkozásában bejön. Tehát gyakorlatilag az általános pályázatokat akkor 
írhatjuk ki, ha meglesz a tematikus ülésünk. Eldöntjük azt, hogy milyen formában, hogyan 
történjen, és ezt követően még ezeket a szerződés tervezeteket az arra hivatott szervezethez 
megküldjük, és amikor onnan visszaérkezik, akkor tudjuk ténylegesen kiírni. Ezt a 
türelmetlenséget árhidalandó azt mondtuk, hogy akkor talán 2 lépésben tesszük meg. Először 
azt, ahol nincs de minimis, másodikban lépésben azt, ahol ilyen is van. Köszönöm szépen.” 
Benedek Zsolt: 
„Van-e napirenden kérdés? Ha nincs további kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját. A 
határozati javaslatok 1-es pontjáról kérdezem a tisztelt bizottságot ki az, aki támogatja? 2-est, 
ki az, aki támogatja? Ez egyhangú. Köszönöm szépen.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható 
visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási 
támogatásról szóló 40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben felhatalmazott jogkörében 
eljárva a 2015. évi nyílászáró felújítási pályázatot az I., II., ütem vonatkozásában jóváhagyja 
a jelen határozathoz mellékelt Pályázati Kiírásnak és mellékleteinek megfelelően. 
 

Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal” 
 

424/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
-  A 2015. évi nyílászáró felújítási pályázat kiírása magánszemélyek részére - 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható 
visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási 
támogatásról szóló 40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben felhatalmazott 
jogkörében eljárva a 2015. évi nyílászáró felújítási pályázatot az I., II., ütem 
vonatkozásában jóváhagyja a jelen határozathoz mellékelt Pályázati Kiírásnak és 
mellékleteinek megfelelően. 

 
Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 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 felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. 
évi nyílászáró felújítási pályázat Pályázati Kiírás, és a hozzá szükséges mellékletek 
megjelentetéséről, hozzáférhetőségéről – szükség szerinti sokszorosításáról –, a lakosság 
tájékoztatásáról, valamint az elbírálásához szükséges feltételekről gondoskodjon. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

425/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
-  A 2015. évi nyílászáró felújítási pályázat kiírása magánszemélyek részére - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a 
2015. évi nyílászáró felújítási pályázat Pályázati Kiírás, és a hozzá szükséges mellékletek 
megjelentetéséről, hozzáférhetőségéről – szükség szerinti sokszorosításáról –, a lakosság 
tájékoztatásáról, valamint az elbírálásához szükséges feltételekről gondoskodjon. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
2.   NAPIRENDI PONT 
 
- Rendőrségi jutalmazásra vonatkozó 212/2015.(03.11.) sz. PKB határozat módosítása – 
 
Benedek Zsolt: 
„2-es napirendi pontunk: Rendőrségi jutalmazásra vonatkozó 212/2015.(03.11.) sz. PKB 
határozat módosítása  
Előterjesztő dr. Gróza Zsolt irodavezető úr. Kérdezem, hogy indokolja-e, kiegészíti-e az 
előterjesztését?” 
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dr. Gróza Zsolt: 
„Nem köszönöm szépen.” 
Benedek Zsolt: 
„Napirenden kérdés van-e? Moldován úré a szó.” 
Moldován László:  
„Azt akarom elmondani, amit a Városüzemeltetési Bizottság ülésén elmondtam. Az lenne a 
kérdésem, hogy hogy van az, hogy egyszer a Városüzemeltetési Bizottság dönt, egyszer a 
Pénzügyi Bizottság?” 
dr. Gróza Zsolt: 
„Ez szakmailag hibás volt. A jövőben ez úgy fog történni, hogy a Városüzemeltetési 
Bizottság, mint szakbizottság javaslata figyelembe vételével a Pénzügyi Bizottság dönt. Azért 
volt a keveredés, mert a szakbizottság Városüzemeltetési Bizottság, de egyébként meg pénzek 
mozgatásáról van szó. A jövőben ez lesz az eljárás.” 
Benedek Zsolt: 
„Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját, és a határozati javaslat szövegéről 
kérdezem a bizottsági véleményét? Ki az, aki támogatja? Szintén egyhangú. Köszönöm 
szépen.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 212/2015.(03.11.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság személyi állománya 
2015. évi jutalmazása céljából Erzsébetváros Önkormányzata bruttó 9.000.000,- Ft összeget 
biztosít.” 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

426/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
-  Rendőrségi jutalmazásra vonatkozó 212/2015.(03.11.) sz. PKB határozat módosítása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 212/2015.(03.11.) sz. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság személyi állománya 
2015. évi jutalmazása céljából Erzsébetváros Önkormányzata bruttó 9.000.000,- Ft összeget 
biztosít.” 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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3.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi nyilatkozat polgári peres eljárásban – 
 
Benedek Zsolt: 
„Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi nyilatkozat polgári peres eljárásban 
Szintén irodavezető úr az előterjesztője. Indokolja, kiegészíti-e? 
dr. Gróza Zsolt: 
„Nem köszönöm szépen.” 
Benedek Zsolt: 
„Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován úré a szó.” 
Moldován László:  
„Hogyan kerülünk a IX. kerület Bakáts tér 3. szám alatti ingatlanba Erzsébetváros? Úgy hogy 
a Szabad Demokraták Szövetsége tartozik az önkormányzatnak, és ennek fejében került rá a 
tulajdoni lapra? 
dr. Gróza Zsolt: 
„Igen.” 
Moldován László:  
„Evvel, hogy visszavette a IX. kerület, tulajdonképpen, megszűnt a követelésünk? Nem a 
követelésünk szűnt meg, hanem az a? 
dr. Gróza Zsolt: 
„Kielégítés alapja.” 
Benedek Zsolt: 
További kérdés van-e? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslatok A.) változatáról 
kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú szintén.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata a Budai Központi Kerületi Bíróság 12.P.23444/2014/16. számú ítélete ellen 
nem kíván fellebbezést előterjeszteni. 

     Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

427/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi nyilatkozat polgári peres eljárásban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata a Budai Központi Kerületi Bíróság 12.P.23444/2014/16. 
számú ítélete ellen nem kíván fellebbezést előterjeszteni. 

     Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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4.   NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés a „Balatonmáriafürdői üdülő (Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 69.) 

tetőszerkezetének felújítása” tárgyában az Erzsébetváros Kft.-vel kötendő megbízási 
szerződésről - 

 
Benedek Zsolt: 
„4-es napirendi pontunk: Döntés a „Balatonmáriafürdői üdülő (Balatonmáriafürdő, 
Rákóczi út 69.) tetőszerkezetének felújítása” tárgyában az Erzsébetváros Kft.-vel kötendő 
megbízási szerződésről  
Ezt az előterjesztést, dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási iroda vezetője készítette.  
Kérdezem, hogy az irodát kívánják–e indokolni az előterjesztést?  
dr. Domokos Diána: 
„Nem köszönjük.” 
Benedek Zsolt: 
„Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Moldován úré a szó. Hallgatjuk.” 
Moldován László: 
„Ha jól gondolom, azért az Erzsébetváros Kft. bonyolítja le ezt az egészet, mert hogy volt egy 
olyan közbeszerzési szabályzatunk, és a közbeszerzési terv előtt lépett életbe, és hogy addig is 
bonyolódjon ez az egész. Ugye? Azért ők bonyolítják le, és nem az önkormányzat?” 
dr. Domokos Diána: 
„Igazából azért az Erzsébetváros Kft-t szeretnénk ezzel megbízni, mert az Üzemeletetési, 
Műszaki iroda március elején jelezte a Városgazdálkodási irodának, hogy a nyári táboroztatás 
előtt mindenképpen szükséges a tetőszerkezet felújítása a Balatonmáriafürdői üdülővel 
kapcsolatban, és mivel 2012-ben volt egy közbeszerzési eljárás, amivel ezt egybe kéne 
számítani, és addig ennek a kivitelezése nem történhetne meg, ezért az Erzsébetváros Kft-n 
keresztül bonyolítjuk ezt le.” 
Moldován László: 
„Az lenne még a kérdésem, hogy az Erzsébetváros Kft ideírt egy számot, hogy legjobb ajánlat 
nettó összeg. Lehetne, hogy láthassuk, hogy kik pályáztak, mennyivel pályáztak?” 
dr. Domokos Diána: 
„A Városgazdálkodási iroda megküldi Moldován képviselő úrnak. Bekérjük az Erzsébetváros 
Kft-től. Egyébként a beszerzési szabályzat alapján nettó 500 e Ft felett, 3 árajánlatot köteles ő 
is bekérni, ami alapján lefolytatta, és a legkedvezőbbel fog szerződést kötni. De bekérjük, és 
megküldjük.” 
Moldován László: 
„Azt láttam, hogy bekért, csak pontosan is szeretném tudni.” 
Benedek Zsolt: 
„További kérdés már nincs, így lezárom a napirendi pont vitáját. A határozati javaslat 
szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata a „Balatonmáriafürdői üdülő (Balatonmáriafürdő, Rákóczi 
út 69.) tetőszerkezetének felújítása” tárgyú munka lebonyolítására az Erzsébetváros 
Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1074 Budapest, 
Dohány u 41., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Dr. 
Kocsis Zsolt László ügyvezető) köt szerződést, 11.414.868,-Ft+áfa összegben. 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. április 21-én, 15.30 órakor tartott rendes nyílt ülésének 

jegyzőkönyve 
 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

428/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Döntés a „Balatonmáriafürdői üdülő (Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 69.) 

tetőszerkezetének felújítása” tárgyában az Erzsébetváros Kft.-vel kötendő megbízási 
szerződésről – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata a „Balatonmáriafürdői üdülő (Balatonmáriafürdő, Rákóczi 
út 69.) tetőszerkezetének felújítása” tárgyú munka lebonyolítására az Erzsébetváros 
Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1074 Budapest, 
Dohány u 41., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Dr. 
Kocsis Zsolt László ügyvezető) köt szerződést, 11.414.868,-Ft+áfa összegben. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
5.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Klauzál utca 13. szám alatti, 34417/0/A/1 

hrsz-on és 34417/0/A/2 hrsz-on nyilvántartott nem lakás célú helyiségek bérlőjének 
részletfizetési kérelméről – 

 
Benedek Zsolt: 
„Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Klauzál utca 13. 
szám alatti, 34417/0/A/1 hrsz-on és 34417/0/A/2 hrsz-on nyilvántartott nem lakás célú 
helyiségek bérlőjének részletfizetési kérelméről 
Vezérigazgató úré a szó, ha indokol.” 
dr. Csomor Sándor:  
„A helyiség bérbe adás, nem szociális kérdés, egyrészt. Másrészt pedig toleránsak vagyunk, 
de hülyék nem. Ha valaki részletfizetést kér, azután meg akarja venni!? Hát azért megalázó, 
hogy ennyire hülyének néznek minket.” 
Benedek Zsolt: 
„Napirendi vitát nyitok.  Kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, a határozati 
javaslatok A.) változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez szintén 
egyhangú, köszönöm.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Repülő Puli Kft. 
(székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 13.; adószám: 14249868-2-42; cégjegyzékszám: 01-
09-895564) által kért részletfizetési lehetőséghez. Amennyiben a Bérlő nem fizeti meg a 
tartozását, a bérleti szerződés felmondásra kerül, és peres úton érvényesítjük a 
követelésünket.   
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

429/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Klauzál utca 13. szám alatti, 34417/0/A/1 

hrsz-on és 34417/0/A/2 hrsz-on nyilvántartott nem lakás célú helyiségek bérlőjének 
részletfizetési kérelméről - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Repülő Puli 
Kft. (székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 13.; adószám: 14249868-2-42; 
cégjegyzékszám: 01-09-895564) által kért részletfizetési lehetőséghez. Amennyiben a 
Bérlő nem fizeti meg a tartozását, a bérleti szerződés felmondásra kerül, és peres úton 
érvényesítjük a követelésünket.   

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
6.   NAPIRENDI PONT 
 
- Testületi anyagok megtárgyalása - 
 
Benedek Zsolt:  
„Következő 6-os napirendi pontunk: Testületi ülés anyagok megtárgyalása.  
A testületi anyagok közül az 2., 3., 8., 9., 10., 11., 19-es tartozik a bizottság hatáskörébe. 
Az 2-essel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs kérdés, akkor 
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja az előterjesztést? 
Tartózkodik? Egy tartózkodással fogadta el a bizottság. ” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének /2015. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról” című 
előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21.” 
 

430/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Testületi anyagok megtárgyalása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (…) önkormányzati rendelete a Budapest 
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Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21. 
 

A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
„A 3-assal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs kérdés, akkor 
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja az előterjesztést? Ez 
egyhangú.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21.” 
 

431/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Testületi anyagok megtárgyalása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21. 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
„A 8-assal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs kérdés, akkor 
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja az előterjesztést? 
Szintén egyhangú.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában 
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álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21.” 
 

432/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Testületi anyagok megtárgyalása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” című 
előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21. 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
„A 9-essel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs kérdés, akkor 
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja az előterjesztést? Ez 
egyhangú.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatának 2014. december 31-i vagyonkimutatása” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21.” 
 

433/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Testületi anyagok megtárgyalása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatának 2014. december 31-i vagyonkimutatása” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21. 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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Benedek Zsolt:  
„A 10-essel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs kérdés, akkor 
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja az előterjesztést? Ez 
egyhangú.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatának Középtávú gazdasági programja (2015-2020)” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21.” 
 

434/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Testületi anyagok megtárgyalása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatának Középtávú gazdasági programja (2015-2020)” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21. 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
„A 11-essel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs kérdés, akkor 
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja az előterjesztést? 
Tartózkodik képviselő úr? Egy tartózkodás.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére az „Éves ellenőrzési jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési 
tevékenységről” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21.” 
 

435/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Testületi anyagok megtárgyalása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére az „Éves ellenőrzési jelentés a 2014. évi belső 
ellenőrzési tevékenységről” című előterjesztést. 
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Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21. 
 

A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
„A 19-essel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs kérdés, akkor 
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja az előterjesztést? 
Szintén egyhangú.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére a „EVIKVÁR Kft. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának 
meghatározása” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21.” 
 

436/2015.(04.21.) Sz. PKB határozat 
- Testületi anyagok megtárgyalása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére a „EVIKVÁR Kft. könyvvizsgálójának kinevezése, 
díjazásának meghatározása” című előterjesztést. 
 

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. április 21. 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
7.  NAPIRENDI PONT 
 
- Egyéb - 
 
Benedek Zsolt: 
„Áttérünk a 7-es napirendi pontra: Egyéb 
Egyéb alatt, észrevétel, kérdése bárkiben felmerült-e? Ha nincs ilyen, akkor áttérünk a zárt 
ülést keretében megtárgyalandó napirendi pontjainkra. Így akinek nincs jogosultsága zárt 
ülésen részt venni, vendégeinknek megköszönöm a figyelmet.” 
 
Az ülésről távozik: Fitosné Z. Zsuzsanna 
                                 Lantos Péter  
                                 Gyulai István 
                                 dr. Domokos Diána 
                                 Bőcz Judit 
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Kmf. 
  
  

   Benedek Zsolt                    Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2015. április 27. 
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NYÍLÁSZÁRÓ  FELÚJÍTÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
MAGÁNSZEMÉLYEK  RÉSZÉRE  

2015 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a társasházaknak nyújtható visszatérítendő 
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 
többször módosított 40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) biztosított 
jogkörében eljárva – pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő 1990. előtt 
épült társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban (továbbiakban: társasházak) 
külön tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemély lakástulajdonosok továbbá 
Önkormányzati tulajdonú lakások bérlői részére nyílászáró felújítási munkáinak 
támogatására. Jelen pályázati kiírás I., és a II. ütemre is vonatkozik.  
 

I. 

A pályázat célja: 

A pályázat elsődleges célja, hogy a lakások tulajdonosai az Erzsébetvárosban lévő, az épített 
környezet funkcióiból, használatából eredő káros környezeti hatásokat csillapítsa, különösen a 
zajártalmat a homlokzati ablakok utólagos hangszigetelésével. A pályázat másodlagos célja, 
hogy az ablakok hőszigetelő képességét növelje, ami által a pályázó energia költséget 
takaríthat meg. A pályázat harmadlagos célja az eredeti építészeti karakter védelme és 
megőrzése.  
 

II. 

Rendelkezésre álló pénzügyi keret 

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében vissza nem térítendő támogatás 
nyújtásának céljából: 

- nyílászárók felújítási munkáinak támogatására bruttó 25.000.000,- Ft,  
keret összeget különített el. (az összeg magába foglalja a TB és az SZJA járulékokat is) 

Ebből bruttó 15 millió Ft az I. ütemben, bruttó 10 millió Ft a II. ütemben kerül 
felhasználásra. 

III. 

Támogatás mértéke és módja 

Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni. A nyílászárók 
alatt értendők a zavaró zajhatásnak kitett homlokzatokon lévő ablakok, erkélyajtók, bejárati 
ajtók, ezek egybeépített változatai, üvegfalak stb.  
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága …/2015. (….) számú határozatával elfogadott 

Pályázati Kiírás 1. számú függeléke 

 

 
tájékoztatás az építési engedélyezési eljárás szükségességéről az ablak pályázat vonatkozásában 

 
belső oldali szárny hang-, 
hőszigetelése 

Egyedi műemlék 
esetén 
örökségvédelmi 
engedély szükséges 

MJT területen nem 
szükséges engedély 

Egyéb területen nem 
szükséges engedély 

ablak szerkezet cseréje Egyedi műemlék 
esetén 
örökségvédelmi 
engedély szükséges 

MJT területen 
örökségvédelmi 
bejelentés köteles 

Egyéb területen nem 
szükséges engedély 

 Az eljáró hatóság az egyedi műemlékek és a műemlék jelentőségű terület (MJT) esetében a Budapest 
Főváros Kormányhivatala V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi 
Osztálya. (műemléki referens: Czakóné Völgyes Cecília tel.:06-1-354-2950/223 mellék, email: 
volgyes.cecilia@bfkh.hu) 
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Pályázati Kiírás 1. számú melléklete 

J E L E N T K E Z É S I   A D A T L A P 
lakástulajdonos(ok) részére ablak felújítási pályázathoz 

 

A kérelemmel érintett ingatlan címe: 
………………………………….(közterület neve) 
…………………………(közterület megnevezése) 
……….(házszám) ………..(emelet) ……….(ajtó) 

Az albetét (lakás) helyrajzi száma: ………../…/…/… kapukód*: 

Az ingatlan nyilvántartásban 
tulajdonjoggal bíró kérelmező(k) neve**:  

A kérelmező(k) állandó lakcíme:  

Amennyiben eltérő a levelezési címe(k):  

A kérelmező(k) e-mail címe:  

A kérelmező(k) mobil telefonszáma, ha 
nincs vezetékes telefonszáma:  

Meghatalmazott (név, mobiltelefon szám, e-
mail cím, levelezési cím): 

 

Lakástulajdonos(k) adó azonosító jele   

A kérelmező(k) számlaszáma, amelyre az 
utalást kéri pozitív elbírálás esetén: 

……………….-………………….-……………… 

Számlaszám hiányában nyilatkozik, hogy 
pozitív elbírálás esetén a kifizetést az alábbi 
postacímre kéri: 

 

A kérelemmel érintett munka megnevezése:  

 

A kérelemmel érintett munka indoka:  

 
A Pályázatban az Önkormányzattól igényelt 
támogatás: 

……………………………………-Ft 

MINDEN MEZŐ KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ!NEM MEGFELELŐEN KITÖLTÖTT ŰRLAP A PÁLYÁZAT 
ELBÍRÁLÁSÁT BEFOLYÁSOLHATJA! 
* olyan formában kell megadni, hogy az Önkormányzat a pályázó távollétében is be tudjon jutni az 
épületbe (pl.: 12 kulcs 3456) 
** ha a lakásnak több tulajdonosa van, azt pótlapon kell benyújtani. 

Budapest, 2015.  ……………..…hó ….. nap  
……………………………………………………… 

Kérelmező(k) aláírása 
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2. számú melléklet a nyílászáró pályázathoz. 
N Y I L A T K O Z A T  

 
A lakásra vonatkozó adatok* 
címe  
A pályázatban szereplő nyílászárók  
Az önkormányzattól kért 
támogatás számszerű 
összegét (bruttó (ÁFÁ-val 
növelt) forintban 

 

a pályázatban szereplő 
nyílászárók száma: db 

 

A pályázatban szereplő nyílászárók jellemzőinek felsorolása egyenként: * 
a nyílászáró jele: (ha ábrát 
nyújtanak be e jelet kérjük 
ráírni) 

 

fajtája: (a megfelelő 
aláhúzandó) 

ablak/ bejárati ajtó/erkélyajtó/ erkélyajtó és ablak egybeépítve/ egyéb (pl. 
homlokzati üvegfal) 
 

elhelyezkedése (a 
megfelelő aláhúzandó) 

közterületre néző/belső udvarra néző/belső udvarra néző ahol a zajhatás 
zavarólag hat/közintézményre nyíló belső udvar (zajhatás miatt), egyéb 

a tervezett nyílászáró 
felújítás anyaga (a 
megfelelő aláhúzandó) 

fa/ műanyag/acél/alumínium/egyéb 

Felújítás módja:  külső szárny csere a tok megtartásával /üveg csere / belső szárny csere / fa 
felület felújítása, festése eredeti színben /hézagszigetelés/ 
egyéb: ………………….* 

 
egyszerű forma (téglalap) 
esetén névleges (nyílás) 
méret szélesség/ magasság 
cm 

szélesség: (cm)  magasság:(cm)  

összetett forma esetén a 
névleges méret egyedileg 
meghatározva (cm)  

 
 
 
 

 
*Megjegyzés: Ahány nyílászáróra pályáznak, annyi adatlapot töltsenek ki  
Budapest, 2015.  ………………        
            
        ……………………………………. 
             Kérelmező(k) aláírása 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött  
egyrészről: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
székhelye: 1073. Budapest, Erzsébet körút 6. 
törzskönyvi azonosító száma:735704 
KSH statisztikai számjele: 15735708-8411-321-01 
adóazonosító száma: 15735708-2-42, 
számlaszáma: 11784009-15507008-10030008 
képviselője: Vattamány Zsolt polgármester  
(a továbbiakban: Önkormányzat), 
  
másrészről:  
………………………. 
Budapest, VII. kerület, ……………….. alatti lakás (hrsz: ……………….) tulajdonosa, 
vagy Önkormányzati lakás bérlője  
postacíme: …………………………………………… 
A lakás tulajdonos vagy Önkormányzati lakás bérlője számlaszáma:…………………….. 
A lakás tulajdonos vagy Önkormányzati lakás bérlője adószáma:………………………… 
(a továbbiakban: kérelmező)  
(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
 

I. A támogatási szerződés tárgya 
1. 
A Felek megállapítják, hogy a Budapest, VII. kerület, ………………….. alatti lakás 
kérelmezője a többször módosított Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő- testületének a társasházaknak nyújtható visszatérítendő 
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 
40/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján kiírt 2015. 
évi nyílászáró felújítási pályázaton, legfeljebb .………………………….,- Forint, 
azaz ………………………Forint összegű vissza nem térítendő támogatást kapott az 
Önkormányzat Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának …………….. számú határozata 
alapján …………………… felújítása céljából. 
2. 
Az Önkormányzat fizeti meg a támogatást terhelő adókat és járulékokat a hatályos 
jogszabályok alapján. 

3. 
Az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt nyílászáró felújítási munkára 
használható fel. A pályázati anyag a szerződés mellékletét képezi és a Főépítészi Irodán 
található. 

4. 
A fentiekben megjelölt felújítási munkát a kérelmező szerződés megkötését követő egy éven 
belül köteles elvégeztetni. A nyílászáró felújítási munka elvégzését valamint a műszaki 
átadást követően a kérelmező köteles benyújtani a számlák másolatát ráírva „az eredetivel 
mindenben megegyező másolat” a kérelmező aláírásával ellátva, 2 példányban legkésőbb a 
szerződéskötéstől számított 395 napon belül. A határidők elmulasztása szerződésszegésnek 
minősül. 
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