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14 óra 25 percig Benedek Zsolt a Bizottság elnöke egyéb akadályoztatás miatt nem 
érkezett meg, ezért Sólyom Bence helyettesítő elnök vezeti le az ülést. 
dr. Kispál Tibor bizottsági tag a jelenléti ívet aláírta, az ülés megkezdése előtt távozott, 
így a szavazatot leadó képviselők száma 5 fő. 
 
Sólyom Bence: 
Jó napot kívánok mindenkinek. Rendhagyó szerepkörben addig, amíg Benedek úr meg nem 
érkezik. Megkezdenénk a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság május 11-ei, rendkívüli 
ülését. A napirendet mindenki kézhez kapta, és arra kérem, hogy szavazzuk meg a napirendet.  
Aki elfogadja? Kispál képviselő úr? 
/Többen mondják, hogy Kispál képviselő úrnak el kellett mennie./ 
Sólyom Bence: 
Bocsánat, még egyszer. Ki az, aki elfogadja? Egyhangú, köszönöm szépen.  
 
406/2016.(05.11.) 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, a 
módosítás szerinti napirendi pontokat tárgyalja: 
 
11.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
 

2.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Klauzál tér 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
 

3.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Dohány u. 57 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
 

4.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Thököly út 25. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
 

5.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Murányi u. 22. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
 

6.) 2016. évi Általános Társasház Felújítási Pályázat I. ütemének elbírálása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
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7.) Tájékoztatás zárt megfigyelő rendszer telepítése tárgyában tett tulajdonosi 

nyilatkozatról 
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető 

8.) Tájékoztatás pályázaton való indulás tárgyában tett tulajdonosi nyilatkozatról 
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető 

9.) Bp. VII. Dembinszky u. 21. földszint U-3. szám alatti 33321/0/A/5 hrsz.-on 
nyilvántartott 65 m2 alapterületű helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

10.) Bp. VII. Dob utca 87. földszint Ü-6. szám alatti 33873/0/A/6 hrsz.-on 
nyilvántartott 63 m2 alapterületű udvari helyiség versenyeztetésen kívüli 
bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

11.) Egyéb 

 
Zárt ülés keretében: 

12.) 2015. évi nyílászáró pályázattal kapcsolatos kérelem–1072 Budapest Rákóczi út 
22. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

13.) Budapest VII. kerület Izabella u. 4. sz. társasházban lévő 33770/0/A/11 helyrajzi 
számú közös tulajdonban lévő egyéb helyiség elidegenítése 
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető 

14.) Elővásárlási jog gyakorlásáról Király utca 15. 
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető 
 

15.) Lakásingatlanra vonatkozó elővásárlási jog Dob u. 5 
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető 

16.) Budapest VII. kerület Jobbágy utca 5-7-9. T. GARÁZS szám alatti 32922/0/A/58 
hrsz.-on nyilvántartott teremgarázsban lévő 12-es számú gépkocsi beálló+tároló 
bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

17.) Bp. VII. Munkás u. 13. tetőszint 29. szám alatti 33536/0/A/29 hrsz.-on 
nyilvántartott 10 m2 alapterületű emeleti helyiség versenyeztetésen kívüli 
bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 
18.)   Egyéb 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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1. NAPIRENDI PONT 
 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról 

szóló beszámolók elfogadása – 
 
Sólyom Bence: 
Első napirendi pontunk: A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 
havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása 
Előterjesztője elnök úr. Napirendi vitát megnyitom, hozzászóló hiányában lezárom. 
Ügyrendiben javasolnám, hogy a négy határozati javaslatról egyszerre szavazzunk. Aki 
elfogadja? Aki elfogadja, a szakértői beszámolókat emelje fel a kezét. Egyhangúan elfogadta 
a bizottság. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1. napirendi pont 1-4. határozati 
javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének elfogadásával.” 
 
407/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról 

szóló beszámolók elfogadása  
 Ügyrendi indítvány 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1. napirendi pont 1-4. 
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének 
elfogadásával. 
 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Szombatiné Kovács Margit szakértő 2016. április havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
408/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról 

szóló beszámolók elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Szombatiné Kovács Margit szakértő 2016. április havi munkájáról 
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szóló beszámolóját.   
 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2016. április havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
409/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról 

szóló beszámolók elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2016. április havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Perity László szakértő 2016. április havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
410/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról 

szóló beszámolók elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Perity László szakértő 2016. április havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
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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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2016. április havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
411/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról 

szóló beszámolók elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2016. április havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
2. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Klauzál tér 3. 

 
Sólyom Bence: 
Második napirendi pontunk: 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázat támogatása Budapest VII. ker. Klauzál tér 3. 
Előterjesztő szintén elnök úr. Napirendi vitát megnyitom, hozzászóló hiányában lezárom. Aki 
a határozati javaslatot elfogadja, kérem, tegye fel a kezét. Egyhangú. 
 
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, Klauzál tér 
3. szám alatti társasház üzemzavaros gáz-csatlakozó vezeték részleges kiváltási, tömörré 
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tételi, szabványosítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem 
térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                   800 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:    480 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  320 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
412/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Klauzál tér 3. 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, 
Klauzál tér 3. szám alatti társasház üzemzavaros gáz-csatlakozó vezeték részleges 
kiváltási, tömörré tételi, szabványosítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes 
támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                    800 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:    480 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  320 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Dohány u. 57 

 
Sólyom Bence: 
Harmadik napirendi pontunk: 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázat támogatása Budapest VII. ker. Dohány u. 57. 
Napirendi vitát nyitok, hozzászóló hiányában lezárom. Aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kérem, tegye fel a kezét.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Dohány u. 
57. szám alatti társasház 40-43, 46. számú kéménycsoportok felújítási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az 
alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás   1.510 eFt, az alábbiak szerint: 
 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás: 906 eFt 
– vissza nem térítendő támogatás:   604 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz kettő év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
413/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Dohány u. 57– 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Dohány 
u. 57. szám alatti társasház 40-43, 46. számú kéménycsoportok felújítási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában 
az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás   1.510 eFt, az alábbiak szerint: 
 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás: 906 eFt 
– vissza nem térítendő támogatás:   604 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz kettő év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
4. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Thököly út 25. 

 
Sólyom Bence: 
Negyedik napirendi pontunk: 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázat támogatása Budapest VII. ker. Thököly út 25. 
Módosító indítvány érkezett. Kérdés, hozzáfűznivaló a módosító indítvánnyal kapcsolatban 
van-e? Nincs. Aki a módosító indítványt elfogadja, kérem, szavazza meg. Egyhangú, 
köszönöm.  



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. május 11-én, 14.25 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Thököly u. 
25. szám alatti társasház elektromos hálózat felújítási munkálatait a benyújtott számlák 
összegének 50%-ával, de legfeljebb visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem 
térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás  4.570,- eFt, az alábbiak szerint: 
 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   2.742,- eFt 
– vissza nem térítendő támogatás:   1.828,- eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje   4, azaz négy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
414/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Thököly út 25. 

 Módosító indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Thököly u. 
25. szám alatti társasház elektromos hálózat felújítási munkálatait a benyújtott számlák 
összegének 50%-ával, de legfeljebb visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem 
térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás  4.570,- eFt, az alábbiak szerint: 
 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   2.742,- eFt 
– vissza nem térítendő támogatás:   1.828,- eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje   4, azaz négy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
  
5. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Murányi u. 22. 

 
Sólyom Bence: 
Ötödik napirendi pontunk: 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. május 11-én, 14.25 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Pályázat támogatása Budapest VII. ker. Murányi u. 22. 
Napirendi vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Aki egyetért a határozati javaslattal, 
kérem, tegye fel a kezét. Egyhangú.  
 
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, Murányi u. 
22. szám alatti társasház kéményseprő-járda felújítási munkálatait visszatérítendő 
kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint 
támogatja: 
 
Összes támogatás                                                   830 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:    498 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  332 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
415/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Murányi u. 22.  

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, 
Murányi u. 22. szám alatti társasház kéményseprő-járda felújítási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában 
az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                   830 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:    498 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  332 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
  
6. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi Általános Társasház Felújítási Pályázat I. ütemének elbírálása 

 
Sólyom Bence: 
Hatodik napirendi pontunk: 2016. évi Általános Társasház Felújítási Pályázat I. ütemének 
elbírálása  
Aki az első határozati javaslattal egyetért, kérem, tegye fel a kezét. Egyhangú. Aki a második 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. május 11-én, 14.25 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
határozati javaslattal egyetért, kérem, tegye fel a kezét. Szintén egyhangú. Aki a harmadik 
határozati javaslattal egyetért. Németh úr? Egyhangú. Aki a módosító indítvány határozati 
javaslatával egyetért, kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy társasházaknak nyújtható felújítási 
támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 
eljárva a 2016. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütemében benyújtott pályázatok 
közül az 119/2016.(02.15.) sz. PKB határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásnak nem 
megfelelő pályázatokat a jelen határozat mellékletét képező 1. számú melléklet szerint 
érvénytelennek nyilvánítja, és támogatásban nem részesíti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
416/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi Általános Társasház Felújítási Pályázat I. ütemének elbírálása  
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy társasházaknak nyújtható 
felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 
biztosított jogkörében eljárva a 2016. évi általános társasház felújítási pályázat I. 
ütemében benyújtott pályázatok közül az 119/2016.(02.15.) sz. PKB határozatokkal 
elfogadott Pályázati Kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a jelen határozat mellékletét 
képező 1. számú melléklet szerint érvénytelennek nyilvánítja, és támogatásban nem 
részesíti. 
 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 7/2016. (II.18.) számú 
önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva a 2016. évi általános társasház 
felújítási pályázat I. ütemében benyújtott pályázatok közül az 119/2016.(02.15.) sz. PKB 
határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő pályázatokat a jelen határozat 
mellékletét képező 2. számú melléklet szerint érvényesnek nyilvánítja és a 2. számú 
mellékletben meghatározott visszatérítendő kamatmentes támogatásban részesíti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
417/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi Általános Társasház Felújítási Pályázat I. ütemének elbírálása  
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. május 11-én, 14.25 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 7/2016. (II.18.) számú 
önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva a 2016. évi általános társasház 
felújítási pályázat I. ütemében benyújtott pályázatok közül az 119/2016.(02.15.) sz. PKB 
határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő pályázatokat a jelen határozat 
mellékletét képező 2. számú melléklet szerint érvényesnek nyilvánítja és a 2. számú 
mellékletben meghatározott visszatérítendő kamatmentes támogatásban részesíti. 
 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 7/2016. (II.18.) számú 
önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva a 2016. évi általános társasház 
felújítási pályázat I. ütemében benyújtott pályázatok közül az 119/2016.(02.15.) sz. PKB 
határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő pályázatok közül a jelen határozat 
mellékletét képező 3. számú mellékletben felsoroltakat forráshiány miatt nem támogatja.  

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
418/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi Általános Társasház Felújítási Pályázat I. ütemének elbírálása  
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 7/2016. (II.18.) számú 
önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva a 2016. évi általános társasház 
felújítási pályázat I. ütemében benyújtott pályázatok közül az 119/2016.(02.15.) sz. PKB 
határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő pályázatok közül a jelen 
határozat mellékletét képező 3. számú mellékletben felsoroltakat forráshiány miatt nem 
támogatja.  

 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. évi a társasházak teherhordó 
épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak 
Társasház Felújítási Pályázati kiírásra beadott pályázatok támogatását irányelvként 50%-ban 
maximalizálja, ezt meghaladó támogatást csak megfelelően alátámasztott esetekben nyújt. 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. május 11-én, 14.25 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal” 
 
419/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- 2016. évi Általános Társasház Felújítási Pályázat I. ütemének elbírálása  
- Módosító inditvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. évi a társasházak 
teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló 
javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázati kiírásra beadott pályázatok 
támogatását irányelvként 50%-ban maximalizálja, ezt meghaladó támogatást csak 
megfelelően alátámasztott esetekben nyújt. 
 

Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
7. NAPIRENDI PONT 
 
- Tájékoztatás zárt megfigyelő rendszer telepítése tárgyában tett tulajdonosi 

nyilatkozatról 
 

Sólyom Bence: 
hetedik napirendi pontunk: Tájékoztatás zárt megfigyelő rendszer telepítése tárgyában tett 
tulajdonosi nyilatkozatról  
Mészáros úr? 
Mészáros Zoltán:  
Nem kívánom kiegészíteni. 
Sólyom Bence:  
Irodavezető úr nem kívánja kiegészíteni. Hozzászólás van-e? Nincs, köszönöm. 
 
A Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette. 
  
8. NAPIRENDI PONT 
 
- Tájékoztatás pályázaton való indulás tárgyában tett tulajdonosi nyilatkozatról 
 
Sólyom Bence: 
Tájékoztatás pályázaton való indulás tárgyában tett tulajdonosi nyilatkozatról 
Irodavezető úr kívánja-e kiegészíteni? 
Mészáros Zoltán:  
Nem kívánom kiegészíteni. 
Sólyom Bence: 
Hozzászólás van-e? 
 
A Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. május 11-én, 14.25 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
9. NAPIRENDI PONT 
 
- Bp. VII. Dembinszky u. 21. földszint U-3. szám alatti 33321/0/A/5 hrsz.-on 

nyilvántartott 65 m2 alapterületű helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
 

Sólyom Bence: 
Bp. VII. Dembinszky u. 21. földszint U-3. szám alatti 33321/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 65 
m2 alapterületű helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása  
Előterjesztő Csomor Sándor vezérigazgató úr. Kívánja-e kiegészíteni? 
dr. Csomor Sándor: 
Csak egy mondat a jegyzőkönyv számára. Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy 
személyesen ismerem az ügyvezetőt, de ez természetesen az objektivitásomat nem 
befolyásolja. 
Sólyom Bence: 
Köszönöm szépen. A napirendi vitát megnyitom, hozzászóló híján lezárom. Aki a határozati 
javaslat A.) változatát elfogadja, kérem, tegye fel a kezét. Egyhangú. Köszönöm szépen. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati 
rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest 
VII. Dembinszky u. 21. földszint U-3. szám alatti 33321/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 65 m2 
alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség a G57 GRILL CATERING 
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: G57 GRILL CATERING Kft., székhely: 1081 
Bp. Rákóczi út 57.fsz.., cégj.sz.: 01-09-271839, adószám: 25380749-2-42, ügyvezető: Peregi 
Péter) részére határozatlan időre, raktározási tevékenység céljára, versenyeztetés 
mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 166.421,- Ft (a 
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
65 m2 udvari földszinti helyiségre 672,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 43.680,- Ft/hó + ÁFA (8.064,- 
Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági 
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, 
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen 
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által 
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem 
támasztható. 
 
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági 
feltételeknek.  
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ülésének jegyzőkönyve 
 
A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői 
okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint 
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig 
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

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

 
420/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- Bp. VII. Dembinszky u. 21. földszint U-3. szám alatti 33321/0/A/5 hrsz.-on 

nyilvántartott 65 m2 alapterületű helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. 
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy a Budapest VII. Dembinszky u. 21. földszint U-3. szám alatti 33321/0/A/5 
hrsz.-on nyilvántartott 65 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség a G57 GRILL CATERING Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: G57 
GRILL CATERING Kft., székhely: 1081 Bp. Rákóczi út 57.fsz.., cégj.sz.: 01-09-271839, 
adószám: 25380749-2-42, ügyvezető: Peregi Péter) részére határozatlan időre, 
raktározási tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az 
alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 166.421,- Ft 
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
65 m2 udvari földszinti helyiségre 672,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 43.680,- Ft/hó + ÁFA 
(8.064,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció 
mértékével emelkedik. 
 
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos 
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a 
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem 
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az 
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható. 
 
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági 
feltételeknek.  
 
A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 
közjegyzői okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak 
teljesítéséért, valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
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Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. 
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

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

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
10. NAPIRENDI PONT 
 
- Bp. VII. Dob utca 87. földszint Ü-6. szám alatti 33873/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott 63 

m2 alapterületű udvari helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
 

Sólyom Bence: 
 Bp. VII. Dob utca 87. földszint Ü-6. szám alatti 33873/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott 63 m2 
alapterületű udvari helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
Előterjesztő dr. Csomor Sándor vezérigazgató úr. Kívánja-e kiegészíteni?  
dr. Csomor Sándor:  
Nem köszönöm. 
Sólyom Bence: 
Köszönöm szépen. A napirendi vitát megnyitom, hozzászóló híján lezárom. Aki a határozati 
javaslat A.) változatával egyetért, kérem, tegye fel a kezét. Egyhangú köszönöm szépen.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati 
rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest 
VII. Dob utca 87. földszint Ü-6. szám alatti 33873/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott 63 m2 
alapterületű nem lakás céljára szolgáló udvari helyiség az AMISHAUS Kft. (cégjegyzék 
száma: 01-09-564706; székhely: 1185 Budapest, Szerencse u. 10/b.; adószám: 12201985-2-
43; képv.: Baksa János) részére határozatlan időre, raktározás céljára, versenyeztetés 
mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 218.907,- Ft (a 
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
63 m2 udvari helyiségre 912,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 57.456,- Ft/hó + ÁFA (10.944,- Ft/m2/év 
+ ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági 
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, 
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen 
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által 
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem 
támasztható. 
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Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági 
feltételeknek.  
 
A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői 
okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint 
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig 
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

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

 
421/2016. (05.11.) sz. PKB határozat 
- Bp. VII. Dob utca 87. földszint Ü-6. szám alatti 33873/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott 63 

m2 alapterületű udvari helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. 
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy a Budapest VII. Dob utca 87. földszint Ü-6. szám alatti 33873/0/A/6 hrsz.-on 
nyilvántartott 63 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló udvari helyiség az 
AMISHAUS Kft. (cégjegyzék száma: 01-09-564706; székhely: 1185 Budapest, Szerencse 
u. 10/b.; adószám: 12201985-2-43; képv.: Baksa János) részére határozatlan időre, 
raktározás céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek 
mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 218.907,- Ft 
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
63 m2 udvari helyiségre 912,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 57.456,- Ft/hó + ÁFA (10.944,- 
Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével 
emelkedik. 
 
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos 
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a 
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem 
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az 
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható. 
 
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági 
feltételeknek.  
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A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 
közjegyzői okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak 
teljesítéséért, valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. 
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

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

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

 
Sólyom Bence: 
Egyebek napirendi pontban van-e valakinek hozzászólása, hozzáfűznivalója? Nincs, akkor 
zárt ülést rendelek el. Kérem, hogy hagyja el a termet, aki nem jogosult részt venni. Úgy 
látom nincs ilyen. 
 
 
 
Az ülésről távozik:  
 
                                  

Kmf. 
  
  
 

         Sólyom Bence                  Tímár László 
a bizottság helyettes elnöke               bizottsági tag 

 
 
 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2016. május 13. 
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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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2016. ÉVI ÁLTALÁNOS TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
(továbbiakban: Önkormányzat)  Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban 
Bizottság) pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő 1990. előtt épült 
társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak számára általános felújítási 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 kamat mentes támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás 
I. ütemben:37,5 millió forint.  
II. ütemben:37,5 millió forint.  

II. 
Támogatás mértéke és módja  

1.) A pályázók kizárólag az Önkormányzat közigazgatási területén lévő 1990. előtt épült 
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 csak az alábbi munkákra lehet :  
a társasház egyéb nem teherhordó épületszerkezeteire vonatkozó általános felújítási 
munkák (továbbiakban általános felújítási munka), ami a társasházak teherhordó 
épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító 
munkáinak pályázati kiírásában nem szerepel. A támogatás odaítélésénél figyelembe 
veendő fontossági sorrend: 
1. közterületet érintő leromlott műszaki állapot megszüntetését célzó felújítás. (Pl. eresz, 

csapadékvíz elvezető csatorna stb.) 
2. közterületet nem érintő, telekhatáron belüli leromlott műszaki állapot megszüntetését 

célzó felújítás. 
a) az épület közösségi tereit érintő munkák, (Pl. függőfolyosó, lépcsőház, stb.) 
b) külön tulajdoni hányadokat érintő munkák (Pl. egy – egy tulajdoni hányadot érintő 
leromlott állapotú zárófödém. stb.) 

3.   épületgépészeti felújítások (a társasházi fűtést tápláló kazánok, közösségi liftek 
felújítása stb.)  

4. tető közterületre néző felületei 
a) ütemezett tető felújítási munkáinak folytatása, 
b) A tető korhadt elemeinek cseréje (pl. deszkázat pótlása, léccsere stb.), 
c) bádogos szerkezetek javítása, cseréje, 
d) a héjalás átrakása, cseréje, 
e) lapos tető szigetelési rendszerének javítása, cseréje, 

5. tető belső udvarra néző felületei 
a) ütemezett tető felújítási munkáinak folytatása 
b) A tető korhadt elemeinek cseréje (pl. deszkázat pótlása, léccsere stb.) 
c) bádogos szerkezetek javítása, cseréje 
d) a héjalás átrakása, cseréje 
e) lapos tető szigetelési rendszerének javítása, cseréje 

6. utcai homlokzat felújítása (csak II. ütemben pályázható) 
7. belső homlokzat felújítása (csak II. ütemben pályázható) 
8. belső közösségi terek festése, javítása (kapualj, lépcsőház) (csak II. ütemben pályázható  
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

V AGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 

Tel: 462-3254   E-mail: vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu 
 
 

 

Iktatószám: KI/23564/2016/III 
Ügyintéző: dr. Juhász Éva 
Tel / Fax: 462-3286 
E-mail:  juhasz.eva@erzsebetvaros.hu 
 
 
Vattamány Zsolt 
Polgármester úr részére 
 
Helyben 

Tárgy:  zárt megfigyelő rendszer telepítése   
 
Melléklet: Szavazólap, felhívás írásbeli 

szavazásra 
  

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A 1078 Budapest VII. kerület, István u. 20. szám alatti társasház közös képviseletét ellátó 
Váradi Richárd írásbeli szavazás tárgyában felhívást küldött Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata, mint tulajdonostárs részére. A szavazás tárgya egy zárt 
megfigyelő rendszer telepítése, tekintettel arra, hogy a társasház életében egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy megrongálják az épület berendezéseit, nem rendeltetésszerűen tárolják a 
hulladékot, valamint a lépcsőházba piszkítanak. A 2015. évben történt igényfelmérés, valamint 
a legutóbbi közgyűlés alapján a lakóközösség támogatja a zárt megfigyelő rendszer telepítését. 
A legfeljebb kettő hétig tárolt felvételeket kizárólag bizonyítási eljárásban lehetne felhasználni 
hatósági, vagy törvényességi felhívás esetében. A felvételekhez kizárólag a közös képviselő, és 
a kamerát beépítő/üzemeltető férhet hozzá. A javaslat alapján három darab kamera kerülne 
elhelyezésre. Az egyik a kaputelefon központban, egy-egy pedig az előtérben, ami a bejáratot 
és a felvonót figyeli meg.  
 
Kérem, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviseletében a 
11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet 21. § (3c) bekezdésére tekintettel és arra, hogy az 
írásbeli szavazat leadásának határideje 2016. április 30. 17 óra, a csatolt szavazólapot aláírni 
szíveskedjék. Az előadottakra tekintettel javasolom a támogató szavazat leadását. 
 
  
Budapest, 2016. április 27. 
 

 
Köszönettel: 

 
 

Dr. Mészáros Zoltán  
mb. irodavezető 
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

V AGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 

Tel: 462-3254   E-mail: vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu 
 
 

 

Iktatószám: KI/24435/2016/III 
Ügyintéző: dr. Juhász Éva 
Tel / Fax: 462-3286 
E-mail:  juhasz.eva@erzsebetvaros.hu 
 
 
Vattamány Zsolt 
Polgármester úr részére 
 
Helyben 

Tárgy:  indulás növényesítési pályázaton 
 
Melléklet: Szavazólap, felhívás írásbeli 

szavazásra 
  

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A 1078 Budapest VII. kerület, Murányi u. 51. szám alatti társasház közös képviseletét ellátó 
Flamingó Kft. írásbeli szavazás tárgyában felhívást küldött Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata, mint tulajdonostárs részére. A szavazás tárgya a növényesítési 
pályázaton való indulás, amelynek feltétele, hogy az összes tulajdoni hányad szerinti több mint 
50 %-os szavazataránnyal fogadja el a határozatot. A tervezett növényesítési munkálatok 
várható összes bekerülési költsége kb. 200.000 Ft. A társasház önrésze: kb. 100.000 Ft. Az 
igényelt támogatás: kb. 100.000 Ft. A közgyűlés úgy döntött, hogy nem vállal a támogatást 
igénybe vevő többlet önrészt. 
 
Kérem, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviseletében a 
11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet 21. § (3c) bekezdésére tekintettel és arra, hogy az 
írásbeli szavazat leadásának határideje 2016. április 28. éjfél, a csatolt szavazólapot aláírni 
szíveskedjék. Javasolom a támogató szavazat leadását. 
 
  
Budapest, 2016. április 27. 
 

 
Köszönettel: 

 
 

Dr. Mészáros Zoltán  
mb. irodavezető 
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