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Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság március 24-ei, rendkívüli 
nyílt ülésén megjelent bizottság tagokat, hivatal dolgozóit, és mindenkit, aki a helyszínen 
követi figyelemmel a munkánkat. Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. A 
kiküldött meghívóval együtt kézhez vehették a napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban észrevétele valakinek van-e? Ha nincs észrevétel, akkor kérdezem, hogy ki 
az, aki elfogadja a napirendet? Egyhangú, köszönöm szépen.  
dr. Mészáros Zoltán:  
Egy pillanat a szavazás előtt. 
dr. Horváth Attila:  
A 15-ös számú napirendi pontot a Döntés végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásról 
szeretnénk mellőzni. 
Benedek Zsolt: 
Jó, ezt meg lehet tenni bármikor. Ettől függetlenül elfogadtuk a napirendet. De nincs 
jelentősége.  
dr. Mészáros Zoltán:  
Jó, majd akkor visszavonjuk.  
 
218/2016.(03.24.) 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.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázat támogatása: Budapest VII. kerület Hársfa utca 41.  
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

2.) Budapest VII. kerület Alsó Erdősor utca Dohány utca – Rákóczi út közötti 
szakasz felújítása tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

3.) Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata területén 
lévő, de Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló várakozóhelyek 
parkolás-üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában kötött szerződés 
átruházásának jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

4.) Célbefizetéssel kapcsolatos döntés a Budapest VII. kerület  
-  Szövetség utca 30/B. sz. (33727 hrsz.) társasház 
-  Izabella utca 6. sz. (33769 hrsz.) társasház 

 részére 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 
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5.) Bp. VII. Damjanich u. 14. szám alatti 33515/0/A/21 hrsz.-on nyilvántartott 19 
m2 alapterületű emeleti helyiség bérlőjének cserehelyiség iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

6.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentése 
tárgyában 
Bp. Király u. 21. hrsz.: 34164/0/A/5 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

7.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentése 
tárgyában 
Bp. Nefelejcs u. 39. hrsz.: 33282 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

8.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének 
bérleti díjba történő beszámítása tárgyában 
Bp. VII. Rumbach S.u.10. hrsz.: 34217/2/A/11 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

9.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításának idejére 
adható bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. VII. Síp u. 13. hrsz.: 34501/0/A/3  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

10.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításának idejére 
adható bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. VII. Wesselényi u. 61. hrsz.: 33724/0/A/8  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

11.) Egyéb 

Zárt ülés keretében: 

12.) Bp. VII. Dob u. 6. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 18 m2 
alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

13.) 2014. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatást nyert munka határidejének 
hosszabbítása: 

- Budapest VII. Rózsa u. 9/A 
- Budapest VII. Wesselényi u. 65. 

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
 
14.) Tájékoztatás polgári peres eljárás során tett tulajdonosi nyilatkozatról  

Előterjesztő: Dr. Horváth Attila mb. irodavezető –helyettes 
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15.) Döntés végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásról 
Előterjesztő: Dr. Horváth Attila mb. irodavezető –helyettes 

16.) Bp. VII. Cserhát u. 20. szám alatti 33213/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott 13 m2 
alapterületű udvari, földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

17.) Bp. VII. Nyár u. 34. szám alatti 34290/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 20 m2 
alapterületű udvari pincehelyiség bérlőjének tevékenység módosítás iránti 
kérelme  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

18.) Egyéb 

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

Németh Gábor:  
Annyit szabadna kérnem, hogy a 6-os napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk?  
Benedek Zsolt: 
Mi ennek az oka?  
Németh Gábor:  
Pont a zárt ülésen szeretném elmondani.  
dr. Mészáros Zoltán:  
Lehet rá javaslatot tenni, csak minősített többséggel kell szavazni.  
Benedek Zsolt: 
Nem indokolja semmi. Mindegy, és ráadásul leszavaztattam a napirendet.  
dr. Mészáros Zoltán:  
De az adott napirendi pontnál is szavazhatunk róla, mert akkor úgy kell írni a jegyzőkönyvet, 
váltva, nyílt és zárt ülés. Nem csak az, hogy ki lehet itt, hanem az elhangzottak is zárt ülés 
jegyzőkönyvében legyenek.  
Németh Gábor:  
Igen. Lehet, hogy elhangzana olyan, ami nem feltétlenül nyilvános.  
Benedek Zsolt: 
Pillanat türelmet kérek, csak ránézek az előterjesztésre. Őszintén nem látok ebbe sok indokot 
erre, ilyet már tárgyaltunk elég sokat. De ettől függetlenül tárgyalhatjuk ezt zárt ülésen. Most 
felteszem inkább szavazásra, és akkor nem kell szerencsétlenkedni vele. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja, hogy zárt ülésen tárgyaljuk a 6-ost?  Tárgyalhatjuk zárt ülésen. Akkor 
annyi, hogy előre ugrik a 13-as elé a 6-os.  
 
219/2016.(03.24.) Sz. PKB határozat 
- A napirendi pontok elfogadása  
- Ügyrendi indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 6-os napirendi pontot / Bp. 
VII. Dob u. 6. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 18 m2 alapterületű udvari 
földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása/ zárt ülés keretében tárgyalja. 
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

1. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása: Budapest VII. kerület Hársfa utca 41. – 

 
Benedek Zsolt: 
Első napirendi pontunk: 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázat támogatása: Budapest VII. kerület Hársfa utca 41. 
Jómagam vagyok az előterjesztő. Indokolni nem kívánom.  Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját. Kérdezem, hogy a 
határozati javaslat szövegével, ki az, aki egyet ért? 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 Budapest VII. kerület, Hársfa u. 
41. szám alatti társasház tetőjárda építési munkálatait visszatérítendő kamatmentes 
támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás 928.907,- Ft, az alábbiak szerint: 
– visszatérítendő kamatmentes támogatás: 557.344,- Ft. 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 
– vissza nem térítendő támogatás: 371.563,- Ft. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
220/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása: Budapest VII. kerület Hársfa utca 41. - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Hársfa 
u. 41. szám alatti társasház tetőjárda építési munkálatait visszatérítendő kamatmentes 
támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás 928.907,- Ft, az alábbiak szerint: 
–  visszatérítendő kamatmentes támogatás: 557.344,- Ft. 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 
– vissza nem térítendő támogatás: 371.563,- Ft. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
2. NAPIRENDI PONT 
 
- Budapest VII. kerület Alsó Erdősor utca Dohány utca – Rákóczi út közötti szakasz 

felújítása tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Budapest VII. kerület Alsó Erdősor utca Dohány utca – 
Rákóczi út közötti szakasz felújítása tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának 
jóváhagyása  
Az előterjesztője, dr. Máté Katalin, a Városgazdálkodási iroda vezetője. Kérdezem, hogy 
kívánja-e kiegészíteni, indokolni az előterjesztést? 
dr. Máté Katalin: 
Köszönöm, nem.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend 
vitáját. A határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Itt név szerint kell szavazni.  
Sólyom képviselő urat kérdezem.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Molnár képviselő urat? 
Molnár István: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. Így áttérhetünk a következő napirendi pontra.  
 
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 Alsó 
Erdősor utca Dohány utca – Rákóczi út közötti szakasz felújítása tárgyú vállalkozási 
szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
221/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Budapest VII. kerület Alsó Erdősor utca Dohány utca – Rákóczi út közötti szakasz 
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felújítása tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Alsó 
Erdősor utca Dohány utca – Rákóczi út közötti szakasz felújítása tárgyú vállalkozási 
szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
Molnár István: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata területén lévő, 

de Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló várakozóhelyek parkolás-
üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában kötött szerződés átruházásának 
jóváhagyásáról– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata területén lévő, de Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 
várakozóhelyek parkolás-üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában kötött szerződés 
átruházásának jóváhagyásáról 
Az előterjesztője, dr. Máté Katalin, a Városgazdálkodási iroda vezetője. Kérdezem, hogy 
kívánja-e kiegészíteni, indokolni az előterjesztést? 
dr. Máté Katalin:  
Köszönöm szépen, nem. 
Benedek Zsolt: 
Napirenden van-e kérdés? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a 
bizottságot. Ki az, aki támogatja? Egyhangúan támogatja a bizottság. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy szerződés-
átruházás útján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
helyébe a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság lépjen a Budapest Főváros 
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött, a VII. kerületi Önkormányzat területén 
lévő, de Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló várakozóhelyek parkolás-
üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó Feladat-ellátási Megállapodásban. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
222/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata területén lévő, 

de Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló várakozóhelyek parkolás-
üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában kötött szerződés átruházásának 
jóváhagyásáról–  

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy szerződés-
átruházás útján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság helyébe a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
lépjen a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött, a VII. 
kerületi Önkormányzat területén lévő, de Budapest Főváros Önkormányzata 
tulajdonában álló várakozóhelyek parkolás-üzemeltetési feladatainak ellátására 
vonatkozó Feladat-ellátási Megállapodásban. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
4. NAPIRENDI PONT 
 
- Célbefizetéssel kapcsolatos döntés a Budapest VII. kerület  
-  Szövetség utca 30/B. sz. (33727 hrsz.) társasház 
-  Izabella utca 6. sz. (33769 hrsz.) társasház 

részére – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Célbefizetéssel kapcsolatos döntés a Budapest VII. kerület  
-  Szövetség utca 30/B. sz. (33727 hrsz.) társasház 
-  Izabella utca 6. sz. (33769 hrsz.) társasház 

részére 
Szintén, dr. Máté Katalin, a Városgazdálkodási iroda vezetője készített az előterjesztést. 
Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni, indokolni az előterjesztést? 
dr. Máté Katalin:  
Köszönöm szépen, nem. 
Benedek Zsolt: 
Napirenden van-e kérdés? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat 1-es pontjáról a 
kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? A 2-est ki az, aki támogatja? Egyhangú, úgy 
látom. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a Budapest VII. ker. 33727 
hrsz-ú Szövetség utca 30/B. sz. társasházban fennálló 27,97% tulajdoni hányadára tekintettel 
a Budapest VII. ker. 33727 hrsz-ú Szövetség utca 30/B. sz. társasház részére, függőeresz 
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csatorna bádogos szerkezetének javítási munkáinak finanszírozása érdekében  az „5302 
Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi közgyűlés határozata alapján 
célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 263.774 Ft célbefizetés kerüljön átutalásra.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
223/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Célbefizetéssel kapcsolatos döntés a Budapest VII. kerület  
-  Szövetség utca 30/B. sz. (33727 hrsz.) társasház részére 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a Budapest VII. ker. 
33727 hrsz-ú Szövetség utca 30/B. sz. társasházban fennálló 27,97% tulajdoni 
hányadára tekintettel a Budapest VII. ker. 33727 hrsz-ú Szövetség utca 30/B. sz. 
társasház részére, függőeresz csatorna bádogos szerkezetének javítási munkáinak 
finanszírozása érdekében  az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a 
„Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 
263.774 Ft célbefizetés kerüljön átutalásra.  

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a Budapest VII. ker. 33769 
hrsz-ú Izabella utca 6. sz. társasházban fennálló 12,10% tulajdoni hányadára tekintettel a 
Budapest VII. ker. 33769 hrsz-ú Izabella utca 6. sz. társasház részére belső homlokzat, 
kapualj aljzatának rendbe hozása, lépcsőház felújítás finanszírozása érdekében az „5302 
Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi közgyűlés határozata alapján 
célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 395.766 Ft célbefizetés kerüljön átutalásra.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
224/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Célbefizetéssel kapcsolatos döntés a Budapest VII. kerület  
-  Izabella utca 6. sz. (33769 hrsz.) társasház részére 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a Budapest VII. ker. 
33769 hrsz-ú Izabella utca 6. sz. társasházban fennálló 12,10% tulajdoni hányadára 
tekintettel a Budapest VII. ker. 33769 hrsz-ú Izabella utca 6. sz. társasház részére belső 
homlokzat, kapualj aljzatának rendbe hozása, lépcsőház felújítás finanszírozása 
érdekében az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi 
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közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 395.766 Ft 
célbefizetés kerüljön átutalásra.  

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 
- Bp. VII. Damjanich u. 14. szám alatti 33515/0/A/21 hrsz.-on nyilvántartott 19 m2 

alapterületű emeleti helyiség bérlőjének cserehelyiség iránti kérelme – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Bp. VII. Damjanich u. 14. szám alatti 33515/0/A/21 hrsz.-on 
nyilvántartott 19 m2 alapterületű emeleti helyiség bérlőjének cserehelyiség iránti kérelme 
Csomor Sándor az ERVA vezérigazgatója készítette az előterjesztést. Napirenden van-e 
kérdés? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját, és a határozati javaslat A.) 
változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? Egyhangúan támogatja a bizottság. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati 
rendelet 57. §. (3) bek. c.) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Cigaretta Másképp Kft. 
(székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 19. fszt.; adószám: 25124147-2-43; Cg. 01-09-
201185) részére a Bp. VII. Damjanich u. 14. sz. alatti, 33515/0/A/21 helyrajzi számon 
nyilvántartott 19 m2 alapterületű nem lakás célú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés 
megszüntetéshez, valamint cserehelyiségként határozatlan időre bérbeadásra kerüljön a 
Budapest VII. Marek J. u. 40. sz. alatti, 33341/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 29 m2 alapterületű 
utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség irodai és irattározási tevékenység céljára 
az alábbi feltételek mellett: 
 
A bérleti szerződés megkötéséig az Önkormányzat részére óvadékként 123.749,- Ft (a havi 
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeg megfizetésére kötelezi a bérlőt. 
 
A bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 32.480,- Ft/m2/hó+ÁFA (13.440,- Ft/m2/év+ÁFA), mely összeg 
évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
A bérlő kifejezetten vállalja, hogy a közüzemi mérőórákra vonatkozó szerződéseket a saját 
nevére átíratja és a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé megfizeti. 
 
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági 
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, 
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen 
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által 
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem 
támasztható. 
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A Cigaretta Másképp Kft. a Bp. VII. Damjanich u. 14. szám alatti 33515/0/A/21 helyrajzi 
számon nyilvántartott helyiséget az új bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül 
kiürítve a bérbeadó részére átadja.  
 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői 
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint a 
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági 
feltételeknek. 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő, a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig 
nem köti meg, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételét követő 45 nap” 

 
225/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Bp. VII. Damjanich u. 14. szám alatti 33515/0/A/21 hrsz.-on nyilvántartott 19 m2 

alapterületű emeleti helyiség bérlőjének cserehelyiség iránti kérelme –  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 12/2012.(III.26.) sz. 
önkormányzati rendelet 57. §. (3) bek. c.) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 
Cigaretta Másképp Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 19. fszt.; adószám: 
25124147-2-43; Cg. 01-09-201185) részére a Bp. VII. Damjanich u. 14. sz. alatti, 
33515/0/A/21 helyrajzi számon nyilvántartott 19 m2 alapterületű nem lakás célú 
helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéshez, valamint cserehelyiségként 
határozatlan időre bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Marek J. u. 40. sz. alatti, 
33341/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 29 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség irodai és irattározási tevékenység céljára az alábbi feltételek mellett: 
 
A bérleti szerződés megkötéséig az Önkormányzat részére óvadékként 123.749,- Ft (a 
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeg megfizetésére kötelezi a bérlőt. 
 
A bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 32.480,- Ft/m2/hó+ÁFA (13.440,- Ft/m2/év+ÁFA), mely 
összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
A bérlő kifejezetten vállalja, hogy a közüzemi mérőórákra vonatkozó szerződéseket a 
saját nevére átíratja és a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé megfizeti. 
 
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos 
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a 
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem 
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járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az 
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható. 
 
A Cigaretta Másképp Kft. a Bp. VII. Damjanich u. 14. szám alatti 33515/0/A/21 
helyrajzi számon nyilvántartott helyiséget az új bérleti szerződés megkötését követő 8 
napon belül kiürítve a bérbeadó részére átadja.  
 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 
közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, 
valamint a bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági 
feltételeknek. 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő, a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. 
napig nem köti meg, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételét követő 45 nap 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
  
6. NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentése 

tárgyában 
Bp. Király u. 21. hrsz.: 34164/0/A/5– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk lett volna az ominózus 6-os, de akkor azt majd zárt ülésen. 
Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. Király u. 21. hrsz.: 34164/0/A/5 
Szintén vezérigazgató úr készítette. Napirenden van-e kérdés? Ha nincs kérdés, akkor a 
határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? Egyhangúan 
támogatja a bizottság. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Király u. 
21. szám alatti, 34164/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 133 m2 alapterületű helyiség bérlőjének, a 
Denttinger Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak ( rövidített név: 
Denttinger Kft., (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 190., cégjegyzékszám: 13-09-076245, 
adószám:12288458-2-13, ügyvezető: dr. Kettinger Samy) a 12/2012.(III.26.) számú 
önkormányzati rendelet 63. § (2) bek. b) pontja alapján a bérleti díja 50 %-kal csökkentésre 
kerüljön az alábbiak szerint: 
Az 50 %-os bérleti díj csökkentés 2016. március 01-től 2016. május 31-ig utólag kerüljön 
jóváírásra a bérlő részére, illetve a határozathozatalt követő hónaptól a bérleti díjba 
beszámításra kerüljön. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozathozatalt követő hónaptól” 

 
226/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentése 

tárgyában 
Bp. Király u. 21. hrsz.: 34164/0/A/5– 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Király 
u. 21. szám alatti, 34164/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 133 m2 alapterületű helyiség 
bérlőjének, a Denttinger Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
( rövidített név: Denttinger Kft., (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 190., 
cégjegyzékszám: 13-09-076245, adószám:12288458-2-13, ügyvezető: dr. Kettinger Samy) 
a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelet 63. § (2) bek. b) pontja alapján a 
bérleti díja 50 %-kal csökkentésre kerüljön az alábbiak szerint: 
Az 50 %-os bérleti díj csökkentés 2016. március 01-től 2016. május 31-ig utólag kerüljön 
jóváírásra a bérlő részére, illetve a határozathozatalt követő hónaptól a bérleti díjba 
beszámításra kerüljön. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozathozatalt követő hónaptól 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
dr. Csomor Sándor megérkezik a bizottsági ülésre.  
 
dr. Máté Katalin távozik az ülésről. 
 
7. NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentése 

tárgyában 
Bp. Nefelejcs u. 39. hrsz.: 33282– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. Nefelejcs u. 39. hrsz.: 33282 
Vezérigazgató úr indokol-e?  
dr. Csomor Sándor:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat A.) 
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? Ez egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A.) változat: 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Nefelejcs u. 
39. szám alatti, 33282 hrsz.-on nyilvántartott 118,45 m2 utcai földszinti, 150,3 m2 alagsori 
rész, 69,85 m2 udvari földszinti alapterületű helyiség együttes bérlőjének, a Myrai Vallási 
Közhasznú Egyesületnek (szervezet nyilv.tart.sz.: 01-02-0000159, székhely: 1146 Budapest, 
Thököly utca 44. Képviseli: Balla Kálmán elnök, adóazonosító száma:18172306-1-42, 
bírósági bejegyző végzés száma: 0100/Pk.60787/2000)  a 12/2012.(III.26.) számú 
önkormányzati rendelet 63. § (2) bek. d) pontja alapján a bérleti díja 50 %-kal csökkentésre 
kerüljön az alábbiak szerint: 
Az 50 %-os bérleti díj csökkentés 2016. január 8-tól 2019. január 7-ig utólag kerüljön 
jóváírásra a bérlő részére, illetve a határozathozatalt követő hónaptól a bérleti díjba 
beszámításra kerüljön. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozathozatalt követő hónaptól” 

 
227/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentése 

tárgyában 
Bp. Nefelejcs u. 39. hrsz.: 33282–  

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. 
Nefelejcs u. 39. szám alatti, 33282 hrsz.-on nyilvántartott 118,45 m2 utcai földszinti, 
150,3 m2 alagsori rész, 69,85 m2 udvari földszinti alapterületű helyiség együttes 
bérlőjének, a Myrai Vallási Közhasznú Egyesületnek (szervezet nyilv.tart.sz.: 01-02-
0000159, székhely: 1146 Budapest, Thököly utca 44. Képviseli: Balla Kálmán elnök, 
adóazonosító száma:18172306-1-42, bírósági bejegyző végzés száma: 
0100/Pk.60787/2000)  a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelet 63. § (2) bek. d) 
pontja alapján a bérleti díja 50 %-kal csökkentésre kerüljön az alábbiak szerint: 
Az 50 %-os bérleti díj csökkentés 2016. január 8-tól 2019. január 7-ig utólag kerüljön 
jóváírásra a bérlő részére, illetve a határozathozatalt követő hónaptól a bérleti díjba 
beszámításra kerüljön. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozathozatalt követő hónaptól 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
8. NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti 

díjba történő beszámítása tárgyában 
Bp. VII. Rumbach S.u.10. hrsz.: 34217/2/A/11– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség 
felújítási költségének bérleti díjba történő beszámítása tárgyában 
Bp. VII. Rumbach S.u.10. hrsz.: 34217/2/A/11 
Vezérigazgató úr indokol-e?  
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dr. Csomor Sándor:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat A.) 
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? Egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A.) változat 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 144/2015.(III.25.) számú 
határozatának 15.) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Rumbach S. u 10. 
szám alatti 34217/2/A/11 hrsz.-on nyilvántartott 31 m2 alapterületű udvari földszinti nem 
lakáscélú helyiség bérlője, Szemere Ákos (lakcím: 1117 Budapest, Fehérvári út 225., 
született: 1976.03.20.,anyja neve: Ludányi Ágnes, szem.ig.sz.: 355929AA) által a helyiség 
felújítására fordított, bérbeadó által elfogadott  bruttó 550.487,-Ft összegű felújítási költség a 
bérlő által fizetendő bérleti díjba utólag beszámításra kerüljön a következők szerint: 
a fennálló hátralékra beszámításra kerül bruttó 46.689,-Ft, míg a fennmaradó 503.798,-Ft 
felújítási költség a bérleti díj 50 %-a erejéig. 
 
    Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
    Határidő: határozathozatalt követő hónaptól” 
 
228/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti 

díjba történő beszámítása tárgyában 
Bp. VII. Rumbach S.u.10. hrsz.: 34217/2/A/11–  

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 144/2015.(III.25.) számú 
határozatának 15.) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Rumbach S. 
u 10. szám alatti 34217/2/A/11 hrsz.-on nyilvántartott 31 m2 alapterületű udvari 
földszinti nem lakáscélú helyiség bérlője, Szemere Ákos (lakcím: 1117 Budapest, 
Fehérvári út 225., született: 1976.03.20.,anyja neve: Ludányi Ágnes, szem.ig.sz.: 
355929AA) által a helyiség felújítására fordított, bérbeadó által elfogadott  bruttó 
550.487,-Ft összegű felújítási költség a bérlő által fizetendő bérleti díjba utólag 
beszámításra kerüljön a következők szerint: 
a fennálló hátralékra beszámításra kerül bruttó 46.689,-Ft, míg a fennmaradó 503.798,-
Ft felújítási költség a bérleti díj 50 %-a erejéig. 
 
    Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
    Határidő: határozathozatalt követő hónaptól 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
9. NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításának idejére adható 

bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. VII. Síp u. 13. hrsz.: 34501/0/A/3 – 
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Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség 
felújításának idejére adható bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. VII. Síp u. 13. hrsz.: 34501/0/A/3  
Vezérigazgató úr indokol-e?  
dr. Csomor Sándor:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat A.) 
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? Ez egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A.) változat 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelet 
63. § (2) b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Síp u. 13. szám alatti, 
34501/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott, 53 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakáscélú 
helyiség bérlője Székely Zoltán egyéni vállalkozó (adószáma: 40783785-1-41, vállalkozói ig. 
száma: ES-511743) a helyiség felújításának idejére, 2015.08.06-tól 2016.01.30-ig terjedő 
időszakra (6 hónap) utólagosan 50%-os bérleti díj csökkentést kapjon. 
A csökkentés a határozathozatalt követő hónaptól kezdődjön. 
     

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: Határozathozatalt követő hónaptól” 

 
229/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításának idejére adható 

bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. VII. Síp u. 13. hrsz.: 34501/0/A/3 –  

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati 
rendelet 63. § (2) b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Síp u. 13. 
szám alatti, 34501/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott, 53 m2 alapterületű udvari földszinti 
nem lakáscélú helyiség bérlője Székely Zoltán egyéni vállalkozó (adószáma: 40783785-1-
41, vállalkozói ig. száma: ES-511743) a helyiség felújításának idejére, 2015.08.06-tól 
2016.01.30-ig terjedő időszakra (6 hónap) utólagosan 50%-os bérleti díj csökkentést 
kapjon. 
A csökkentés a határozathozatalt követő hónaptól kezdődjön. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: Határozathozatalt követő hónaptól 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
10. NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításának idejére adható 

bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. VII. Wesselényi u. 61. hrsz.: 33724/0/A/8 – 
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Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség 
felújításának idejére adható bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. VII. Wesselényi u. 61. hrsz.: 33724/0/A/8  
Vezérigazgató úr indokol-e?  
dr. Csomor Sándor:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat A.) 
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? Ez egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A.) változat 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelet 
63. § (2) b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Wesselényi u. 61. szám 
alatti, 33724/0/A/8 hrsz.-on nyilvántartott, 87 m2 alapterületű + 54 m2-es galériával 
rendelkező utcai, földszinti nem lakáscélú helyiség bérlője, a Szuperlemez Kft. (székhely: 
1149 Budapest, Egressy út 67/A.; cégjegyzékszám: 01-09-712584; adószám: 13593731-2-42; 
ügyvezető: Kovács Tamás) a helyiség felújításának idejére, 2016.01.06-tól 2016.03.06-ig 
terjedő időszakra (2 hónap) utólagosan 50%-os bérleti díj csökkentést kapjon. 
A csökkentés a határozathozatalt követő hónaptól kezdődjön. 
     

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: Határozathozatalt követő hónaptól” 

 
230/2016. (03.24.) sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításának idejére adható 

bérleti díj csökkentése tárgyában 
Bp. VII. Wesselényi u. 61. hrsz.: 33724/0/A/8 –  

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati 
rendelet 63. § (2) b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Wesselényi 
u. 61. szám alatti, 33724/0/A/8 hrsz.-on nyilvántartott, 87 m2 alapterületű + 54 m2-es 
galériával rendelkező utcai, földszinti nem lakáscélú helyiség bérlője, a Szuperlemez Kft. 
(székhely: 1149 Budapest, Egressy út 67/A.; cégjegyzékszám: 01-09-712584; adószám: 
13593731-2-42; ügyvezető: Kovács Tamás) a helyiség felújításának idejére, 2016.01.06-
tól 2016.03.06-ig terjedő időszakra (2 hónap) utólagosan 50%-os bérleti díj csökkentést 
kapjon. 
A csökkentés a határozathozatalt követő hónaptól kezdődjön. 
     

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: Határozathozatalt követő hónaptól 
 

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

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Egyéb.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Németh képviselő úré a szó. 
Németh Gábor:  
Köszönöm szépen. Vezérigazgató úrhoz lenne a kérdésem, most hogy megérkezett. Így 
előzetesen a 6-os napirendi pontot zárt ülés keretében, fogjuk tárgyalni. A Kisdiófa u. 14 sz. 
alatti telekkel kapcsolatban rengeteg lakó felhívott. Ma ki is mentem a Kisdiófa u. 12-be, és 
onnan benéztem, és csináltam néhány fényképet, és tényleg szörnyű állapotok vannak. Múlt 
bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy esetleg utána néz vezérigazgató úr, hogy lehetne-e 
valamit tenni. Tudom, hogy lerakatként működik. A karácsonyfától kezdve a fürdőkádig, 
hatalmas nagy szemétkupac van még mindig. És szeretném kérni, hogy valamilyen intézkedés 
történjen, mert szörnyű, amit ott lát az ember.  
dr. Csomor Sándor:  
Képviselő úr, jól tud fényképezni. A konténert, azt nem fényképezte le. Gyakorlatilag én is 
megnéztem, és még az Hutiray alpolgármester úr is velem volt, és intézkedtem, hogy kezdjék 
elhordani a cuccokat. Ki is derítettem, hogy alapvetően mi a probléma. Egyrészt, a nekünk 
dolgozó karbantartó cég hordja fekete zsákokba az építési törmeléket. Elég komoly oktávba 
felhívtam a figyelmét, hogy pucolja el. Jövő péntekre már nem lesz ott semmi.  
Az a nagyobb probléma, hogy a kerületben az állampolgároknak sajátos viszonya van a 
fémekhez, és időnként a szeméthez is. Biztos vagyok benne, hogy nem a karbantartó cég vitte 
oda a karácsonyfát. Nem akarom azt mondani, amit én különben tudok, hogy időnként abból a 
házból dobálják le a szemetet, mert bizonyára, karácsonyfát, mosógépet, matracokat, nem mi 
viszünk oda. Érdekes módon, pont a tetején van. De senkit nem akarok semmivel vádolni. Be 
fogom kamerázni különben. Kipucoljuk, és bekamerázzuk. Valószínűleg, ha a képviselő 
testület úgy dönt, akkor az EVIKINT fogja használni, ilyen zöldhulladék lerakatként. Teljes 
mértékben ki fogjuk söprűzni, és ha jól tudom polgármester úr szándékát, akkor az EVIKINT-
nek fogja odaadni, ameddig nincs hasznosítva.  
Tényleg az a helyzet, mert megnéztem a képviselő úr Facebook bejegyzését ma, nem 
szoktam, de felhívták rá a figyelmemet. Nem akarok ízetlenkedni képviselő úr, de 
legközelebb azt fogjuk látni, hogy dobálja fel a szemetet a kocsira. Várjuk szeretettel, mert 
építi a Csányi 5-öt, meg a graffitit lepucolja.  
 
Többen beszélnek egyszerre, így nem lehet érteni a szöveget.  
 
Németh Gábor:  
Örülnék neki, ha több képviselő követné ezt a példát.  
dr. Csomor Sándor:  
Elnézést a poénért. Képviselő úr aktív. Ezt látom a Facebook-on is. Sajnálom, mert tudtam 
volna tájékoztatni erről, és nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de természetesen mindenkinek 
szíve joga, hogy hogyan kommunikál. Arra kérem képviselő úr, hogy jövő hét utáni hétfőn is 
menjen ki, és legyen kedves fényképezze le, hogy milyen állapotok lesznek. Azt gondolom, 
hogy mi is hibáztunk annyiban, hogy hagytuk, hogy annyi építési törmelék legyen ott, ami 
már túl sok. Semmi olyan, a közegészségügyre veszélyes anyagok nincsenek. Nincsenek 
ételmaradékok, amitől a patkányok elszaporodhatnának, legalább is mi nem viszünk oda.  
De tényleg az a probléma, és kipróbálhatjuk, hogy tegyünk ki fél m3 szemetet a kerületbe, és 
fogadjunk, hogy 48 órán belül, 3m3 lesz belőle. Mivel nem tudjuk, a szemetet, a hulladékot, 
hol gyűjteni, ezért voltunk kénytelenek Fóton kibérelni, egy területet arra, hogy ott gyűjtsük 
össze egy 30 m3-s konténerben az utcán összesöpört szemetet. Gyakorlatilag az a baj, hogy ha 
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kitennénk bárhova, egyrészt, a szomszéd lakók elkezdenek őrjöngeni, és joggal, mert ez egy 
zárt sorú beépítés, és még a Százház utcában sem viselnék le. Másrészt azonnal tele lesz 
mindennel.  
Csak kis színesként mondanám, hogy miután kimentem, és gyanús volt, hogy valaki 
megszerezte a kulcsot, mert rengeteg háztartási szemét volt, és a mosógéptől a hűtőszekrényig 
minden oda volt dobálva, meg egy csomó matrac. Lecseréltettem a zárat. Kis színes, hogy 
leverték a lakatot is. Elég szomorú ez, és üzenem azoknak az aktív állampolgároknak, akik ezt 
csinálják, hogy be kell kamerázunk egy telket ahhoz, hogy ne szemeteljék tele.  
Hozzáteszem, hogy ezt csinálták a Kisdiófa 4-ben is, onnan is mikor elhordtuk a fát, és a 
kockakövet, el kellett hordani jó néhány teherautó szemetet is, amit nem mi vittünk oda. El 
sem tudom képzelni, hogy hogyan viszik oda, de bárhol a kerületben, meg tudom mutatni, 
szívesen beszámolok róla, hogy mennyi illegális hulladékot hordunk el. Vannak olyan 
beszögellések a kerületben, amit így ismerünk, ezek a piszkos pontok, ez a 3m2-es 
beszögellés, vagy a Csányi utca, vagy a Kisdiófa utca, tele van. Utána meg turkálhatunk a 
pizzás papírokba, hogy honnan hozták? Elég szomorú. Azzal együtt, hogy volt egy kis 
negligencia a karbantartó cég vezetője részéről, hogy túl sokat vitt oda. Miután már úgyis sok 
volt, most már mindegy, és odahordta a fél környék is. Higgye el, otthonról a karácsonyfát, 
nem ide hozom.  
Németh Gábor:  
Köszönöm szépen. Ez megnyugtató válasz volt. Akkor gyakorlatilag jövő héten ki lesz ürítve. 
Köszönöm a meghívást természetesen elmegyek.   
dr. Csomor Sándor:  
Elmegyünk együtt. Megnézzük. Csinálunk egy fotót is.  
Németh Gábor:  
Köszönöm szépen. 
Benedek Zsolt: 
Ha nincs további kérdés, akkor áttérünk a zárt ülés keretében megtárgyalandó napirendi 
pontjainkra.  
 
 
Az ülésről távozik: - 
                                  

Kmf. 
  
  
 

   Benedek Zsolt                    Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2016. április 4. 
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Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 

 

K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. február 15-én, 16.30 órakor 

tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

115/2016.(02.15.) 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.) A 2016. évi társasház-felújítási pályázat kiírása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

2.) Célbefizetés a Budapest VII. kerület Rózsa utca 33. számú társasház ( 
hrsz:33964) részére  
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

3.) Testületi anyagok megtárgyalása 

4.) Egyéb 

Zárt ülés keretében: 

5.) Testületi anyagok megtárgyalása 

6.) Egyéb 

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

116/2016.(02.15.) Sz. PKB határozat 
- A 2016. évi társasház-felújítási pályázat kiírása  
- Módosító indítvány - 

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2016. február 15-i rendkívüli ülésének 

1. napirendi pontjához 

Tisztelt Bizottság! 

Javaslom a társasházi pályázatok kiírásánál a KÖZÖS KÉPVISELŐI NYILATKOZAT 
(2. számú melléklet) teljes elhagyását mindkét pályázati típusnál. Ennek megfelelően 
javaslom a pályázati kiírásból mindenhonnan törölni az utóvéd harcot folytató, „de 
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2016. ÉVI A TÁRSASHÁZAK TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ÉS 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREINEK RENDELTETÉSÉT GÁTLÓ JAVÍTÓ 
MUNKÁINAK TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
(továbbiakban: Önkormányzat)  Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbaikban 
Bizottság) pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházak és 
lakásfenntartó szövetkezeti házak számára  a társasházak többségi tulajdon hányadát érintő 
teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító 
munkáinak támogatására a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló  7/2016. 
(II.18.) számú önkormányzati rendelet alapján (továbbiakban: ÖR). 

I. 
Rendelkezésre álló pénzügyi keret 

A visszatérítendő kamatmentes támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 54 millió 
Ft. A vissza nem térítendő támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 36 millió Ft.  

II. 
Támogatás mértéke és módja  

1.) A pályázók kizárólag az Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak és 
lakásfenntartó szövetkezeti házak (továbbiakban: társasházak) lehetnek. Amennyiben a 
társasházban gazdasági tevékenységet folytató cég/ek tulajdonjoggal bír/nak, úgy  – a közös 
képviselő nyilatkozata alapján (2. számú melléklet) – a megítélt támogatásból a tulajdoni 
hányadra jutó összeg levonásra kerül.  

2.) Pályázatot benyújtani az alábbi dokumentumokkal alátámasztott munkákra lehet:  
A társasházak többségi tulajdon hányadát érintő teherhordó épületszerkezeteinek és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló, és a rendeltetését és folyamatos 
üzemelését veszélyeztető (pl. gázszolgáltatásból kizárás) javító munkák (továbbiakban: 
rendeltetést gátló javító munkák):  
1. építésügyi hatóság, építésfelügyelet által kiadott hatósági kötelezés vagy egyéb 

hatósági döntésben foglalt kötelezettség: életveszélyes műszaki állapot megszüntetését 
célzó felújítás. (Pl. erkély, közterületet veszélyeztető homlokzati elem, függőfolyosó, 
födém, fedélszék, tetőszerkezet, lépcsőkar, stb.) 

2.   közmű szolgáltató által kiadott a közművekre vonatkozó szakvélemény vagy a 
szolgáltatás leállításáról szóló dokumentum alapján a közmű szolgáltatásból kizárás 
esetén vagy közvetlen életveszélyt megelőző épületgépészeti felújítások, (pl.: gáz-, 
villanyvezetékek stb.)  

3.  kémény ellenőrzésével megbízott szerv által kiadott, a kéményekre és azok tartozékaira 
vonatkozó szakvélemény vagy a kémény használaot kívül helyezéséről szóló 
dokumentummal alátámasztott kémény és kéményseprőjárda felújítása (kémény 
zárófödém feletti része kivéve kéménybélelés).  

4. ágazati kamarák által szakértőként bejegyzett jogosultsággal rendelkező szakember 
által készített szakvéleménnyel alátámasztott munkák (tartószerkezeti, faanyagvédelmi 
szakvélemények stb.) 

3.) A pályázott munkát alátámasztó szakvélemény kibocsátójának a munkák elvégzését 
követően, azok szakszerűségét igazolnia kell.  

4.) Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni, kivétel: 
gázszolgáltatásból való kizárást, ideiglenes segédszerkezetek elhelyezését teherhordó 
szerkezet megtámasztására. Kémények és kéményseprőjárdák egymással összefüggő 
munkáit egy pályázati anyagban is be lehet nyújtani. Egy társasház több felújítási munkára 
is pályázhat, munkánként önálló pályázati anyagot külön-külön kell benyújtani. 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható  

felújítási támogatásról  
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a kerületi épületállomány épület-, és 
gépészeti szerkezeteinek leromlott műszaki állapotának megszüntetése, megelőzése és állagának 
javítása, továbbá a biztonságos közmű ellátás pályázat útján történő támogatása érdekében 
következőket rendeli el: 
 

1. Bevezető rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 
(továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő társasházakra és lakásfenntartó 
szövetkezeti házakra (továbbiakban: társasházak).  

 
2. § 

Az Önkormányzat pályázat útján támogatást (továbbiakban társasházi pályázat) nyújt a 
társasházak részére az alábbi munkák elvégzése céljából: 

a) A társasházak többségi tulajdon hányadát érintő teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló, és a rendeltetését és folyamatos üzemelését 
veszélyeztető (pl. gázszolgáltatásból kizárás) javító munkák (továbbiakban: rendeltetést gátló 
javító munkák), 

b) egyéb nem teherhordó épületszerkezetre vonatkozó általános felújítási munkák (továbbiakban 
általános felújítási munka). 

2. A társasházi pályázat tartalma, feltételei 
 

3. §. 
 

(1) A társasházi pályázati kiírást –a mindenkor hatályos költségvetés elfogadását követően, a 
költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig– minden év március 30-ig ki kell 
írni. 
 

(2) A társasházi pályázatot a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A teljes pályázati 
anyagot az önkormányzat honlapján közzé kell tenni az elfogadást követő 3 napon belül. 
A társasházi pályázat lényeges tartalmi elemeit az önkormányzat hivatalos lapjának 
következő számában meg kell jelentetni.  
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Vállalkozási szerződés 
1. számú módosítása 

 
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: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím:     2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
Képviseli:    Nagy Gábor Lajos 
Levelezési cím: .   2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 
Számlaszáma:   11710002-20128249 
Számlázási cím:   2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
Adószáma:    10452556-2-44 
Statisztikai jelzőszáma:  10452556-4221-113-13 
Cégbíróság:    Pest Környéki Törvényszék 
Cégjegyzék száma:   13-09-079473 
mint Vállalkozó 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 

 A felek rögzítik, hogy 2016. január 5. napján vállalkozási szerződést kötöttek Budapest VII. 
kerület, Alsó Erdősor utca Dohány utca – Rákóczi út közötti szakasz felújítására a szükséges 
tervezési feladatokkal együtt (továbbiakban vállalkozási szerződés). 
 

 A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi ok miatt: 
 
A tervezési munkák során megállapítást nyert, hogy a műszaki tartalomban eredetileg 
meghatározott nagykockakő növénykazettákba történő cserje telepítés helyett, a meglévő 
közműhelyzet lehetővé teszi szabadgyökerű fák telepítését. Ez a vállalkozási szerződés műszaki 
tartalmának módosítását jelenti az 1. számú mellékletnek megfelelően, mellyel a műszaki 
szakértő is egyetért. A vállalkozási díjat a módosítás ugyan nem érinti, tekintettel arra, hogy a 
két telepítési megoldás költsége közötti különbözet minimális, melyet a vállalkozó magára 
vállal, azonban a tételes költségvetést igen. 
 
Jelen „Vállalkozási szerződés 1.számú módosítása” okirat 1.sz. mellékletét képezi a módosított 
költségvetés. 
 
A módosított költségvetés továbbá a vállalkozási szerződés mellékletét képezi akként, hogy az 
a vállalkozó ajánlatában szereplő tételes költségvetéssel együtt kezelendő.  



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. március 24-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
513/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat: 
- Együttműködési megállapodás a Myrai Vallási Közhasznú Egyesülettel - 
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy határozott idejű, 3 évre szóló együttműködési megállapodást köt a Myrai 
Vallási Közhasznú Egyesülettel, mely alapján az Egyesület vállalja, hogy hajléktalan 
személyek részére 40 fő befogadására alkalmas éjjeli menedékhelyet és 20 fő befogadásra 
alkalmas átmeneti szállást működtet, tevékenységét a szociális szolgáltatásra vonatkozó külön 
jogszabályok és szakmai követelmények alapján végzi, melyről minden tárgyévet követő év 
január 31. napjáig írásos beszámolót készít. 
Felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda 

vezetője 
 

 


