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Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság augusztus 1-jei rendkívüli 
ülésén megjelent bizottság tagokat, alpolgármester urat, a 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? Kérdezem tehát, hogy ki az, 
aki elfogadja a napirendet? Elfogadta a bizottság a napirendjét.   
 
740/2016.(08.01.) 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.) Döntés a 2016. évi „A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak” pénzügyi 
keretében keletkezett különbözet felhasználásáról. 
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester 

2.) 2014. évi általános pályázattal kapcsolatos kérelem: 1072 Budapest, Klauzál tér 
13. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

3.) 2014. évi általános pályázattal kapcsolatos kérelem 1071 Budapest, Dembinszky 
u. 45. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

4.) 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Péterfy Sándor u. 47. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

5.) 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Dob u. 46/B 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

6.) 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Dembinszky u. 20. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

7.) 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Vörösmarty u. 19/a 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

8.) 2016 évi nyílászáró pályázat I. ütem 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
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9.) 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Rózsa u. 40/a 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

10.) Döntés a Rottenbiller u. 31. és 33. számú ingatlan hasznosításával kapcsolatos 
megállapodás megtárgyalásának lefolytatásáról 
Előterjesztő: Mészáros Zoltán Jegyzői Iroda vezetője 

11.) Bp. VII. Dob u. 50. szám alatti 34093/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 169 m2 
alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének bérleti szerződés módosítás iránti 
kérelme a bérleti díj tekintetében 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

12.) Bp. VII. Dob utca 20. szám alatti 34191/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 522 m2 
alapterületű utcai pincehelyiség egy részének versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

13.) 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 

14.) Bp. VII. Nyár u. 28. alatti 34282/1/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 112 m2 
alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének bérleti jogviszony időtartamának 
módosítása iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

15.) Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Kazinczy utca 51. szám alatti, 34158 
helyrajzi számon nyilvántartott 135 m2 alapterületű I. emeleti nem lakáscélú 
helyiség bérlőjének részletfizetési kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

16.) Tulajdonosi döntés nem lakáscélú helyiség bérleti jogának átadása tárgyában Bp 
VII. kerület Károly krt. 3/C.hrsz.: 34225/0/A/2 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

17.) Döntés a Budapest VII. kerület Kazinczy utca 49-51. szám alatti ingatlanon 
elvégzett felújítási munkák költségeinek elszámolása tárgyában az ERVA 
Nonprofit Zrt.-vel kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

18.) Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. Kisdiófa utca 12. szám alatti 
ingatlanon végzett felújítási munkálatokkal kapcsolatos elszámolás tárgyában 
kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

19.) Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. kerület, Dob u. 3. szám alatti 
ingatlanon elvégzett munkálatok költségeinek elszámolása tárgyában kötendő 
megállapodásról 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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20.) Egyéb 

 
Zárt ülés keretében: 

21.) Budapest VII. kerület 33969 helyrajzi számú Rottenbiller u. 54. sz. Társasház 
alapító okiratának módosítása. 
Előterjesztő: Szabó Sándor Roland irodavezető helyettes 

22.) Döntés elővásárlási jogról 
Előterjesztő: Szabó Sándor Roland irodavezető helyettes 

23.) Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 
tárgyában Budapest VII. ker. Wesselényi u. 8. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

24.) Tulajdonosi döntés nem lakáscélú helyiség bérleti jogának átadása tárgyában 
Budapest VII. kerület Wesselényi u. 47. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

25.) A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti 
vásárcsarnokban található üres üzlethelyiség bérbeadása a Kurucz Agro Kft. 
részére 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

26.) Tulajdonosi döntés Bakos Nikolett elleni perbeli igény érvényesítése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

27.) Tulajdonosi döntéslakások elidegenítése értékbecslés alapján, bérlők részére 
ügyében 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 
28.) Egyéb 

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

1. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés a 2016. évi „A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 

épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak” pénzügyi 
keretében keletkezett különbözet felhasználásáról – 

 
Benedek Zsolt: 
1-es napirendi pontunk: Döntés a 2016. évi „A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, 
és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak” pénzügyi keretében 
keletkezett különbözet felhasználásáról  
Az előterjesztője alpolgármester úr. Kérdezem, hogy kiegészíti, vagy indokolja-e az 
előterjesztést?  
Hutiray Gyula: 
Nem. Azon is meg vagyok lepődve, hogy én vagyok az előterjesztő. De tudok róla.  
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Benedek Zsolt: 
Napirendi vitát nyitok. Kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a 
napirend vitáját. A határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt 
támogatja? Úgy látom egyhangú.  
 
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 
pályázati pénzügyi keretében – a gazdasági tevékenységet végző cégek tulajdoni hányada 
arányában csökkentett támogatás miatt – keletkezett az 1. sz. mellékletben szereplő 
12.690.213.- Ft. összeget továbbra is a fent nevezett pályázatra benyújtott igények 
támogatására használja fel. 
 

Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal” 

 
741/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Döntés a 2016. évi „A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 

épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak” pénzügyi 
keretében keletkezett különbözet felhasználásáról – 

 
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 pályázati pénzügyi keretében – a gazdasági tevékenységet végző cégek 
tulajdoni hányada arányában csökkentett támogatás miatt – keletkezett az 1. sz. 
mellékletben szereplő 12.690.213.- Ft. összeget továbbra is a fent nevezett pályázatra 
benyújtott igények támogatására használja fel. 
 

Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

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

2. NAPIRENDI PONT 
 
- 2014. évi általános pályázattal kapcsolatos kérelem: 1072 Budapest, Klauzál tér 13.– 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2014. évi általános pályázattal kapcsolatos kérelem: 1072 
Budapest, Klauzál tér 13. 
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? Egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
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 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1072 Budapest kerület Klauzál tér 
13. szám alatti társasház 2014. évi felújítási pályázaton a PKB 805/2014.(07.21) számú 
határozata alapján kémények felújítására elnyert – bekerülési költség legfeljebb 50%-ának 
megfelelő, de maximum  1.000.000,- Ft összegű – visszatérítendő, kamatmentes támogatás 
elszámolását és önhibáján kívül határidőn túl benyújtott Főkétüsz nyilatkozatát befogadja, és 
nem tekinti szerződésszegésnek. 
 

Felelős: Lantos Péter főépítész 
Határidő: azonnal” 
 

742/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- 2014. évi általános pályázattal kapcsolatos kérelem: 1072 Budapest, Klauzál tér 13. - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1072 Budapest kerület 
Klauzál tér 13. szám alatti társasház 2014. évi felújítási pályázaton a PKB 
805/2014.(07.21) számú határozata alapján kémények felújítására elnyert – bekerülési 
költség legfeljebb 50%-ának megfelelő, de maximum  1.000.000,- Ft összegű – 
visszatérítendő, kamatmentes támogatás elszámolását és önhibáján kívül határidőn túl 
benyújtott Főkétüsz nyilatkozatát befogadja, és nem tekinti szerződésszegésnek. 
 

Felelős: Lantos Péter főépítész 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 
- 2014. évi általános pályázattal kapcsolatos kérelem  

1071 Budapest, Dembinszky u. 45.– 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2014. évi általános pályázattal kapcsolatos kérelem  
1071 Budapest, Dembinszky u. 45. 
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? Egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1071 Budapest kerület Dembinszky 
u. 45. szám alatti társasház 2014. évi felújítási pályázaton a PKB 805/2014.(07.21) számú 
határozata alapján 20 fm tetőjárda felújítására elnyert – bekerülési költség legfeljebb 50%-
ának megfelelő, de maximum  471.234,- Ft összegű – visszatérítendő, kamatmentes támogatás 
elszámolását és önhibáján kívül határidőn túl benyújtott Főkétüsz nyilatkozatát befogadja, és 
nem tekinti szerződésszegésnek. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
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743/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- 2014. évi általános pályázattal kapcsolatos kérelem  

1071 Budapest, Dembinszky u. 45.- 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1071 Budapest kerület 
Dembinszky u. 45. szám alatti társasház 2014. évi felújítási pályázaton a PKB 
805/2014.(07.21) számú határozata alapján 20 fm tetőjárda felújítására elnyert – 
bekerülési költség legfeljebb 50%-ának megfelelő, de maximum  471.234,- Ft összegű – 
visszatérítendő, kamatmentes támogatás elszámolását és önhibáján kívül határidőn túl 
benyújtott Főkétüsz nyilatkozatát befogadja, és nem tekinti szerződésszegésnek. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 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 Pályázata – 
Péterfy Sándor u. 47.– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Péterfy Sándor u. 47.  
Előterjesztője szintén jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? 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, Péterfy 
Sándor u. 47. szám alatti társasház gáz alap és felszálló vezetékek felújítási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az 
alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                    1.080 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   648 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                   432 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

744/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázata – 
Péterfy Sándor u. 47.– 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 1-jén, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Péterfy 
Sándor u. 47. szám alatti társasház gáz alap és felszálló vezetékek felújítási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában 
az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                     1.080 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   648 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                    432 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 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 Pályázata – 
Dob u. 46/B - 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Dob u. 46/B 
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? 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, Dob utca 
46/B. szám alatti társasház gáz csatlakozó vezeték kiváltási munkálatait visszatérítendő 
kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint 
támogatja: 
 
Összes támogatás                                                    425 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   255 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                   170 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

745/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázata – 
Dob u. 46/B – 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 1-jén, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Dob 
utca 46/B. szám alatti társasház gáz csatlakozó vezeték kiváltási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában 
az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                     425 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   255 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                    170 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
6. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázata – 
Dembinszky u. 20.– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Dembinszky u. 20. 
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? 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, Dembinszky 
u. 20. szám alatti társasház gáz alap és felszálló vezetékek felújítási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az 
alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                    1.005 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:  603 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  402 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

746/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázata – 
Dembinszky u. 20.– 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 1-jén, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, 
Dembinszky u. 20. szám alatti társasház gáz alap és felszálló vezetékek felújítási 
munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás 
formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                    1.005 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:  603 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  402 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

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

7. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázata – 
Vörösmarty u. 19/a – 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Vörösmarty u. 19/a  
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? 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, Vörösmarty 
u. 19/a szám alatti társasház gáz alapvezeték részleges, felszálló vezeték teljes kiváltásának 
munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás 
formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                    1.045 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   627 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                   418 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 
–  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

747/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázata – 
Vörösmarty u. 19/a 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 1-jén, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, 
Vörösmarty u. 19/a szám alatti társasház gáz alapvezeték részleges, felszálló vezeték 
teljes kiváltásának munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem 
térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                     1.045 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   627 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                    418 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
8. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016 évi nyílászáró pályázat I. ütem – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2016 évi nyílászáró pályázat I. ütem  
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat 1-es pontjáról kérdezem a bizottságot. 
Ki az, aki támogatja? A határozati javaslat 2-es pontjáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki 
támogatja? Mindkét esetben egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, a 2016. évi nyílászáró felújítási pályázati 
felhívásra (I. ütem) beérkezett pályázatok közül az 1. számú táblázatban szereplőket 
érvénytelennek nyilvánítja. 
 

1. számú táblázat 

Ssz. Közterület 
neve 

Házszá
m Emelet Ajtó Javasolt munka 

Javasolt 
támogatás 

(Ft) 
Indoklás 

1 Akácfa utca 59. 3. em. 5. 

1 db  bejárati 
ajtó felújítása, 1 
db  utcai ablak 

cseréje 

0 Ft Nem roncsolással bontható 
kötésben volt. 

2 Almássy tér 3. 4. em. 3. 
1 db  kétszárnyú 

bejárati ajtó 
cseréje 

0 Ft Nem roncsolással bontható 
kötésben volt. 

3 Dembinszky 
utca 45. 1. em. 19. 2 db  utcai ablak 

szárnycseréje 0 Ft Nem roncsolással bontható 
kötésben volt. 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
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4 Huszár utca 1. 3. em. 10. 
4 db  utcai ablak 

belső szárny 
felújítása 

0 Ft Nem roncsolással bontható 
kötésben volt. 

5 Peterdy utca 30. földszint 2. 1 db  bejárati 
ajtó cseréje 0 Ft Nem roncsolással bontható 

kötésben volt. 

6 Síp utca 16. 2. em. 10. 3 db  utcai ablak 
munkálatai  0 Ft Nem roncsolással bontható 

kötésben volt. 
 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

748/2016.(08.01) Sz. PKB határozat 
- 2016 évi nyílászáró pályázat I. ütem – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, a 2016. évi nyílászáró felújítási 
pályázati felhívásra (I. ütem) beérkezett pályázatok közül az 1. számú táblázatban 
szereplőket érvénytelennek nyilvánítja. 
 

1. számú táblázat 
 

Ssz. Közterület 
neve 

Házszá
m Emelet Ajtó Javasolt 

munka 

Javasolt 
támogatás 

(Ft) 
Indoklás 

1 Akácfa utca 59. 3. em. 5. 

1 db  bejárati 
ajtó felújítása, 

1 db  utcai 
ablak cseréje 

0 Ft 
Nem roncsolással 
bontható kötésben 

volt. 

2 Almássy tér 3. 4. em. 3. 

1 db  
kétszárnyú 

bejárati ajtó 
cseréje 

0 Ft 
Nem roncsolással 
bontható kötésben 

volt. 

3 Dembinszky 
utca 45. 1. em. 19. 

2 db  utcai 
ablak 

szárnycseréje 
0 Ft 

Nem roncsolással 
bontható kötésben 

volt. 
 

4 Huszár utca 1. 3. em. 10. 

4 db  utcai 
ablak belső 

szárny 
felújítása 

0 Ft 
Nem roncsolással 
bontható kötésben 

volt. 

5 Peterdy utca 30. földszi
nt 2. 1 db  bejárati 

ajtó cseréje 0 Ft 
Nem roncsolással 
bontható kötésben 

volt. 

6 Síp utca 16. 2. em. 10. 
3 db  utcai 

ablak 
munkálatai  

0 Ft 
Nem roncsolással 
bontható kötésben 

volt. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. évi nyílászáró felújítási 
pályázati felhívásra (I. ütem) beérkezett pályázatok közül a 2. számú táblázatban szereplő 
érvényes pályázatokat a megjelölt összeggel támogatja.  

 
2. számú táblázat 

Ssz. Közterület 
neve Házszám Emelet Ajtó Javasolt munka 

Javasolt 
támogatás 
(Ft) 

Indoklás 

1 Akácfa utca 38. 2. em. 28. 

4db  fa 
szerk.ablak,1db bej.fa 
ajtó belső oldali 
ablakszárny hő-,és 
hangszig.üvegezése 
és hézagzárása 

280.000.-  
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

2. Alsó erdősor 12. 4. em. 1. 
3db  Fa tetőablak 
cseréje 
 

150.000.- 
 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

3. Alsó erdősor 34. 3. em. 1. 

4db  utcai és 2db  
belső udvari ablak 
belső szárny cseréje 
fára,az eredetivel 
megegyezőre 

300.000.- 
 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

4. Barcsay utca 16. 1. em. 4. 

2db  belső udvari fa 
ablak és 1db  fa 
bejárati ajtó 
felújítása 

180.000.- 
 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

5. Csengery 
utca 7. 3. em. 12/A. 3db  udvari ablak 

felújítása 74.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 
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6. Cserhát utca 13. 1. em. 2. 

1db  bejárati ajtó 
eredetivel megegyező 
cseréje 
 

80.000.- 
 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

7. Damjanich 
utca 19. 2. em. 13. 

2db  utcai ablak 
eredetivel megegyező 
cseréje fára 

100.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

8. Damjanich 
utca 25/A. mfszt. 8. 

3db utcai,2db udvari 
ablak,1db bejárati 
ajtó eredetivel 
megegyező cseréje 
(fa) 

300.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

9. Damjanich 
utca 35. 1. em. 4/D. 

1db közterületre néző 
fa erkélyajtó 
belsőo.hang,hőszig,.2
db  közterületre néző 
fa ablak 
belsőo.ablakszárny 
hő és 
hangszig.,hézagpótl. 

180.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

10. Dohány utca 28. 1. em. 13. 
4db  Utcai ablak és 
1db utcai erkélyajtó 
felújítása 

280.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

11. Dózsa 
György út 64. 3. em. 28. 

1db belső udvarra 
néző fa ajtó belső 
oldali szárny hő,és 
hangszig.üvegezése, 
hézagzárása 

80.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

12. Erzsébet 
körút 19. 2. em. 29. 

4db utcai ablak 
szárny eredetivel 
megegy.cseréje 

200.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

13. Huszár utca 1. 1. em. 1/A. 6db utcai ablak belső 
szárny felújítása 300.000.- 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

14. Huszár utca 10. földszint 3. 
1db utcai ajtó 
eredetivel.megegy. 
felújítása 

80.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

15. István utca 17. 2. em. 24. 

1db udvar.bejárati 
ajtó,2db utcai ablak 
belső szárny 
felújítása 

180.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

16.  Izabella utca 35. 1. em. 13. 

3db udvari fa 
ablak,2db udvari fa 
ajtó 
eredetivel.megegy. 
cseréje 

300.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 
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17. Klauzál tér 16. 1. em. 8. 

1 db  egyszárnyas 
udvari ajtó eredetivel 
megegyező cseréje, 1 
db  kétszárnyú ajtó 
felújítása 

160.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

18. Marek József 
utca 30. 3. em. 51. 

1db udvari fa bejárati 
ajtó cseréje az 
eredetivel 
megegyezőre 

80.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

19. Nagy Diófa 
utca 5. 1. em. 1. 1 db  udvari bejárati 

ajtó felújítása 80.000 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

20. Nefelejcs 
utca 17. 2. em. 20. 

3db utcai ablak 
eredetivel megegyező 
cseréje fára 

150.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

21. Rákóczi út 60. 2. em. 32. 

5db belső udvari 
ablak,1db bejárati 
ajtó eredetivel 
megegyező cseréje 
fára 

235.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

22. Rottenbiller 
utca 7. 2. em. 1. 

6db (5utcai,1udvari) 
ablak belső oldali 
szárny felújítása 

300.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

23. Szövetség 
utca 39. 2. em. 23. 3db utcai ablak belső 

szárny felújítása 150.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

24. Thököly út 8. 2. em. 11. 

4db utcai ablak belső 
szárny felújítása,1db 
bejárati ajtó 
felújítása eredetivel 
megegyezően 

280.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

25. Thököly út 8. 3. em. 17. 1db bejárati ajtó 
felújítása 80.000.- 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

26. Wesselényi 
utca 47. 2. em. 17/A. 

2db közterületre néző 
ablak belső oldali 
ablakszárny hő-,és 
hangszig.üvegezése 
és hézagzárása 

100.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

Összesen: 4 679 000 Ft 
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Javasolt támogatás összesen (FT): 4 679 000 Ft  

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
749/2016.(08.01) Sz. PKB határozat 
- 2016 évi nyílászáró pályázat I. ütem – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. évi nyílászáró felújítási 
pályázati felhívásra (I. ütem) beérkezett pályázatok közül a 2. számú táblázatban 
szereplő érvényes pályázatokat a megjelölt összeggel támogatja.  

 
2. számú táblázat 

Ssz. Közterület 
neve Házszám Emelet Ajtó Javasolt munka 

Javasolt 
támogatás 

(Ft) 
Indoklás 

1 Akácfa utca 38. 2. em. 28. 

4db  fa 
szerk.ablak,1db 
bej.fa ajtó belső 

oldali ablakszárny 
hő-,és 

hangszig.üvegezése 
és hézagzárása 

280.000.-  
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

2. Alsó 
erdősor 12. 4. em. 1. 

3db  Fa tetőablak 
cseréje 

 

150.000.- 
 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

3. Alsó 
erdősor 34. 3. em. 1. 

4db  utcai és 2db  
belső udvari ablak 

belső szárny 
cseréje fára,az 

eredetivel 
megegyezőre 

300.000.- 
 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

4. Barcsay 
utca 16. 1. em. 4. 

2db  belső udvari 
fa ablak és 1db  fa 

bejárati ajtó 
felújítása 

180.000.- 
 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

5. Csengery 
utca 7. 3. em. 12/A. 3db  udvari ablak 

felújítása 74.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 
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6. Cserhát 
utca 13. 1. em. 2. 

1db  bejárati ajtó 
eredetivel 

megegyező cseréje 
 

80.000.- 
 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

7. Damjanich 
utca 19. 2. em. 13. 

2db  utcai ablak 
eredetivel 

megegyező cseréje 
fára 

100.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

8. Damjanich 
utca 25/A. mfszt. 8. 

3db utcai,2db 
udvari ablak,1db 
bejárati ajtó 
eredetivel 
megegyező cseréje 
(fa) 

300.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

9. Damjanich 
utca 35. 1. em. 4/D. 

1db közterületre 
néző fa erkélyajtó 

belsőo.hang,hőszig,
.2db  közterületre 

néző fa ablak 
belsőo.ablakszárny 

hő és 
hangszig.,hézagpót

l. 

180.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

10. Dohány 
utca 28. 1. em. 13. 

4db  Utcai ablak és 
1db utcai 
erkélyajtó 
felújítása 

280.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

11. Dózsa 
György út 64. 3. em. 28. 

1db belső udvarra 
néző fa ajtó belső 

oldali szárny hő,és 
hangszig.üvegezése

, hézagzárása 

80.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

12. Erzsébet 
körút 19. 2. em. 29. 

4db utcai ablak 
szárny eredetivel 
megegy.cseréje 

200.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

13. Huszár utca 1. 1. em. 1/A. 
6db utcai ablak 

belső szárny 
felújítása 

300.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

14. Huszár utca 10. földszin
t 3. 

1db utcai ajtó 
eredetivel.megegy. 

felújítása 
80.000.- 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

15. István utca 17. 2. em. 24. 

1db udvar.bejárati 
ajtó,2db utcai 

ablak belső szárny 
felújítása 

180.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 1-jén, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

16.  Izabella 
utca 35. 1. em. 13. 

3db udvari fa 
ablak,2db udvari 

fa ajtó 
eredetivel.megegy. 

cseréje 

300.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

17. Klauzál tér 16. 1. em. 8. 

1 db  egyszárnyas 
udvari ajtó 
eredetivel 

megegyező cseréje, 
1 db  kétszárnyú 

ajtó felújítása 

160.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

18. Marek 
József utca 30. 3. em. 51. 

1db udvari fa 
bejárati ajtó 

cseréje az 
eredetivel 

megegyezőre 

80.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

19. Nagy Diófa 
utca 5. 1. em. 1. 

1 db  udvari 
bejárati ajtó 

felújítása 
80.000 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

20. Nefelejcs 
utca 17. 2. em. 20. 

3db utcai ablak 
eredetivel 

megegyező cseréje 
fára 

150.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

21. Rákóczi út 60. 2. em. 32. 

5db belső udvari 
ablak,1db bejárati 

ajtó eredetivel 
megegyező cseréje 

fára 

235.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

22. Rottenbiller 
utca 7. 2. em. 1. 

6db 
(5utcai,1udvari) 

ablak belső oldali 
szárny felújítása 

300.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

23. Szövetség 
utca 39. 2. em. 23. 

3db utcai ablak 
belső szárny 

felújítása 
150.000.- 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

24. Thököly út 8. 2. em. 11. 

4db utcai ablak 
belső szárny 

felújítása,1db 
bejárati ajtó 

felújítása 
eredetivel 

megegyezően 

280.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 
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25. Thököly út 8. 3. em. 17. 1db bejárati ajtó 
felújítása 80.000.- 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

26. Wesselényi 
utca 47. 2. em. 17/A. 

2db közterületre 
néző ablak belső 

oldali ablakszárny 
hő-,és 

hangszig.üvegezése 
és hézagzárása 

100.000.- 
Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

Összesen: 4 679 000 Ft 
  

Javasolt támogatás összesen (FT): 4 679 000 Ft  
 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
9. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázata – 
Rózsa u. 40/a – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázata – Rózsa u. 40/a  
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? 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, Rózsa utca 
40/A. szám alatti társasház gáz alap és felszálló vezetékek felújítási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az 
alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                   1.310 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás: 786 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  524 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
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750/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- 2016. évi A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázata – 
Rózsa u. 40/a – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Rózsa 
utca 40/A. szám alatti társasház gáz alap és felszálló vezetékek felújítási munkálatait 
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában 
az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                    1.310 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:  786 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  524 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
10. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés a Rottenbiller u. 31. és 33. számú ingatlan hasznosításával kapcsolatos 

megállapodás megtárgyalásának lefolytatásáról – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés a Rottenbiller u. 31. és 33. számú ingatlan 
hasznosításával kapcsolatos megállapodás megtárgyalásának lefolytatásáról – 
Előterjesztője dr. Mészáros Zoltán, a Jegyzői iroda vezetője. Kérdezem, hogy kívánja-e 
kiegészíteni, indokolni az előterjesztést?  
dr. Mészáros Zoltán:  
Nem, köszönöm szépen.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat 
szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Tartózkodik? 1 tartózkodás.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem fogadja el a Someren Kft. által 
elkészített és az előterjesztés mellékleteként csatolt telekegyesítési megállapodást valamint a 
használati megosztásról szóló megállapodást, továbbá egyet ért azzal, hogy a Budapest 
Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata és a Someren Kft. telekalakítási 
tárgyalásokat folytassanak, amelyre felkéri dr. Bajkai István alpolgármestert. 
 

Felelős: dr. Bajkai Isván alpolgármester 
Határidő: azonnal” 
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751/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Döntés a Rottenbiller u. 31. és 33. számú ingatlan hasznosításával kapcsolatos 

megállapodás megtárgyalásának lefolytatásáról – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem fogadja el a Someren Kft. 
által elkészített és az előterjesztés mellékleteként csatolt telekegyesítési megállapodást 
valamint a használati megosztásról szóló megállapodást, továbbá egyet ért azzal, hogy a 
Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata és a Someren Kft. 
telekalakítási tárgyalásokat folytassanak, amelyre felkéri dr. Bajkai István 
alpolgármestert. 
 

Felelős: dr. Bajkai Isván alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
  
Kardos-Erdődi Zsolt, Gergely Katalin, dr. Rózsás Kinga távoznak az ülésről.  
 
11. NAPIRENDI PONT 
 
- Bp. VII. Dob u. 50. P-2 szám alatti 34093/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 169 m2 

alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének bérleti szerződés módosítás iránti 
kérelme a bérleti díj tekintetében – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Bp. VII. Dob u. 50. P-2 szám alatti 34093/0/A/2 hrsz.-on 
nyilvántartott 169 m2 alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének bérleti szerződés 
módosítás iránti kérelme a bérleti díj tekintetében  
Vezérigazgató úr terjesztette elő. Sallai úrnak lehet majd a kérdéseket feltenni, ha esetleg van. 
Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 
Sallai László:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován úré a szó.  
Moldován László:  
Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy mivel elég nagy a bérleti díj tartozás, amire 
részletfizetést kért, hogy mennyire látszik ez reálisnak, hogy még fogja tudni, így is fizetni?  
Benedek Zsolt: 
Rendezték a bérleti díj tartozást, én úgy tudom.  
Moldován László:  
Igen?  
Benedek Zsolt: 
Igen.  
Moldován László:  
Jó, köszönöm. 
Benedek Zsolt: 
További kérdés van-e? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem 
a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú, úgy látom.  
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Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
  
„A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Bp. VII. Dob u. 50. P-2 
sz. alatti 34093/0/A/2 hrsz.-ú 169 m2-es utcai pinceszinti nem lakáscélú helyiség bérleti 
szerződésmódosításhoz az alábbiak szerint: 
Bérlő neve: Indiai Étterem Kft. (adószám: 12016071-2-42; Cg. 01-09-367867; székhely: 
1074 Budapest, Dob u. 50.) 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
169 m2 utcai pincehelyiségre 760,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 128.440,- Ft/hó + ÁFA (9.120,- 
Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
A bérleti szerződés tartalma egyebekben változatlan marad. 
 
Amennyiben a bérlő a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 
módosítását nem írja alá, jelen határozat hatályát veszti. 
 

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

 
752/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Bp. VII. Dob u. 50. P-2 szám alatti 34093/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 169 m2 

alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének bérleti szerződés módosítás iránti 
kérelme a bérleti díj tekintetében – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Bp. VII. Dob u. 50. 
P-2 sz. alatti 34093/0/A/2 hrsz.-ú 169 m2-es utcai pinceszinti nem lakáscélú helyiség 
bérleti szerződésmódosításhoz az alábbiak szerint: 
Bérlő neve: Indiai Étterem Kft. (adószám: 12016071-2-42; Cg. 01-09-367867; székhely: 
1074 Budapest, Dob u. 50.) 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
169 m2 utcai pincehelyiségre 760,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 128.440,- Ft/hó + ÁFA (9.120,- 
Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével 
emelkedik. 
 
A bérleti szerződés tartalma egyebekben változatlan marad. 
 
Amennyiben a bérlő a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti 
szerződés módosítását nem írja alá, jelen határozat hatályát veszti. 
 

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

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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12. NAPIRENDI PONT 
 

Bp. VII. Dob utca 20. szám alatti 34191/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 522 m2 
alapterületű utcai pincehelyiség egy részének versenyeztetésen kívüli bérbeadása – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Bp. VII. Dob utca 20. szám alatti 34191/0/A/3 hrsz.-on 
nyilvántartott 522 m2 alapterületű utcai pincehelyiség egy részének versenyeztetésen kívüli 
bérbeadása 
Vezérigazgató úr terjesztette szintén elő. Sallai urat kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni? 
Sallai László:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) 
változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.  
 
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. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest 
VII. Dob utca 20. P1 szám alatti 34191/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 522 m2 alapterületű nem 
lakás céljára szolgáló utcai pincehelyiségből 210 m2 a Macesz Huszár Kft. (cégjegyzék 
száma: 01-09-175589; adószáma: 24653073-2-42; képv.: Popovits Dávid) részére 
határozatlan időre, raktározás céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az 
alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 1.536.192,- Ft (a 
csökkentő-növelő tényezők nélküli havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles 
megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
210 m2 utcai pincehelyiségre 960,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 201.600,- Ft/hó + ÁFA (11.520,- 
Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
Bérlő köteles a bérleti jogviszony kezdetétől számított 60 napon belül hitelesített 
mellékvízmérőt felszereltetni a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni bérbeadó felé; a 
mérő felszereléséig pedig víz- csatornadíj átalány fizetésére kötelezett.  
 
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 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 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” 

 
753/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Bp. VII. Dob utca 20.. szám alatti 34191/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 522 m2 

alapterületű utcai pincehelyiség egy részének versenyeztetésen kívüli bérbeadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. 
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy a Budapest VII. Dob utca 20. P1 szám alatti 34191/0/A/3 hrsz.-on 
nyilvántartott 522 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló utcai pincehelyiségből 210 
m2 a Macesz Huszár Kft. (cégjegyzék száma: 01-09-175589; adószáma: 24653073-2-42; 
képv.: Popovits Dávid) részére határozatlan időre, raktározás céljára, versenyeztetés 
mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 1.536.192,- Ft 
(a csökkentő-növelő tényezők nélküli havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget 
köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
210 m2 utcai pincehelyiségre 960,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 201.600,- Ft/hó + ÁFA (11.520,- 
Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével 
emelkedik. 
 
Bérlő köteles a bérleti jogviszony kezdetétől számított 60 napon belül hitelesített 
mellékvízmérőt felszereltetni a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni bérbeadó 
felé; a mérő felszereléséig pedig víz- csatornadíj átalány fizetésére kötelezett.  
 
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 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 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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
13. NAPIRENDI PONT 
 
- Bp. VII. Dob u. 6. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 18 m2 alapterületű 

udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Bp. VII. Dob u. 6. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on 
nyilvántartott 18 m2 alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli 
bérbeadása  
Kívánja-e az előterjesztő kiegészíteni? Nem kívánja. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a 
bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.  
 
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. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest 
VII. Dob u. 6. fsz. 1. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 18 m2 alapterületű 
udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség Kapronczayné Peterman Henriette 
(szem. ig. száma: 709088RA; szül. hely, idő.: Bp. VII. ker. 1965.08.06.; anyja neve: Baranyai 
Stefánia) részére határozott időre, raktározás céljára, versenyeztetés mellőzésével 
bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 131.674,- Ft (a 
csökkentő-növelő tényezők nélküli bruttó havi bérleti díj háromszorosa) összeget köteles 
megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti jogviszony időtartama: 6 hónap határozott idő 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
18 m2 udvari földszinti helyiségre 1.152,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 20.736,- Ft/hó + ÁFA 
(13.824,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével 
emelkedik. 
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Bérlő köteles a bérleti jogviszony kezdetétől számított 60 napon belül hitelesített 
mellékvízmérőt felszereltetni a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni bérbeadó felé; a 
mérő felszereléséig pedig víz- csatornadíj átalány fizetésére kötelezett.  
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági 
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, 
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen 
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által 
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem 
támasztható. 
 
A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői 
okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint 
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
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” 
 

754/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Bp. VII. Dob u. 6. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 18 m2 alapterületű 

udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. 
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy a Budapest VII. Dob u. 6. fsz. 1. szám alatti 34221/0/B/3 hrsz.-on 
nyilvántartott 18 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
Kapronczayné Peterman Henriette (szem. ig. száma: 709088RA; szül. hely, idő.: Bp. VII. 
ker. 1965.08.06.; anyja neve: Baranyai Stefánia) részére határozott időre, raktározás 
céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 131.674,- Ft 
(a csökkentő-növelő tényezők nélküli bruttó havi bérleti díj háromszorosa) összeget 
köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti jogviszony időtartama: 6 hónap határozott idő 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
18 m2 udvari földszinti helyiségre 1.152,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 20.736,- Ft/hó + ÁFA 
(13.824,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által megállapított infláció 
mértékével emelkedik. 
 
Bérlő köteles a bérleti jogviszony kezdetétől számított 60 napon belül hitelesített 
mellékvízmérőt felszereltetni a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni bérbeadó 
felé; a mérő felszereléséig pedig víz- csatornadíj átalány fizetésére kötelezett.  
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos 
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hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a 
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem 
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az 
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható. 
 
A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 
közjegyzői okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak 
teljesítéséért, valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
14. NAPIRENDI PONT 
 
- Bp. VII. Nyár u. 28. szám alatti 34282/1/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 112 m2 

alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének bérleti jogviszony időtartamának 
módosítása iránti kérelme – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Bp. VII. Nyár u. 28. szám alatti 34282/1/A/1 hrsz.-on 
nyilvántartott 112 m2 alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének bérleti jogviszony 
időtartamának módosítása iránti kérelme  
Kívánja-e az előterjesztő kiegészíteni? Nem kívánja. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a 
bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Bp. VII. Nyár u. 28. M-
1 sz. alatti 34282/1/A/1 hrsz.-ú 112 m2-es utcai pinceszinti nem lakáscélú helyiség bérleti 
jogviszony időtartamára vonatkozó szerződésmódosításhoz az alábbiak szerint: 
Bérlő neve: Együtt Európáért Alapítvány (adószám: 18194825-2-42; Cg. 01-01-0010271). 
 
Bérleti jogviszony időtartama: 5 év határozott idő 
A bérleti szerződés tartalma egyebekben változatlan marad. 
 
Amennyiben a bérlő a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a bérleti szerződés 
módosítását nem írja alá, jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: Határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 30 nap” 
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755/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 

- Bp. VII. Nyár u. 28. szám alatti 34282/1/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 112 m2 
alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének bérleti jogviszony időtartamának 
módosítása iránti kérelme - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Bp. VII. Nyár u. 
28. M-1 sz. alatti 34282/1/A/1 hrsz.-ú 112 m2-es utcai pinceszinti nem lakáscélú helyiség 
bérleti jogviszony időtartamára vonatkozó szerződésmódosításhoz az alábbiak szerint: 
Bérlő neve: Együtt Európáért Alapítvány (adószám: 18194825-2-42; Cg. 01-01-0010271). 
 
Bérleti jogviszony időtartama: 5 év határozott idő 
A bérleti szerződés tartalma egyebekben változatlan marad. 
 
Amennyiben a bérlő a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a bérleti 
szerződés módosítását nem írja alá, jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: Határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 30 nap 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
15. NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Kazinczy utca 51. szám alatti, 34158 

helyrajzi számon nyilvántartott 135 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség 
bérlőjének részletfizetési kérelméről – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Kazinczy utca 51. 
szám alatti, 34158 helyrajzi számon nyilvántartott 135 m2 alapterületű nem lakáscélú 
helyiség bérlőjének részletfizetési kérelméről 
Vezérigazgató úr terjesztette szintén elő. Kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni? 
Sallai László:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován úré a szó.  
Moldován László:  
Nekem van. 2015. VI. hóban jött létre a bérleti jogviszony. Tehát gyakorlatilag, közel 1 éve, 
és 1 év alatt majdnem 4 M Ft bérleti díj tartozást halmozott fel a cég. Tehát, ha jól számolom, 
gyakorlatilag 3 hónapot fizetett a 12-ből. Itt még inkább releváns szerintem a kérdésem, hogy 
mi a biztosíték arra, hogy részletfizetéssel ki tudja egyenlíteni, és plusz még a rendes bérleti 
díjat is tudja fizetni.  
Benedek Zsolt: 
Alapvetően, a bizottságnak az a politikája, vagy a döntési gyakorlata ezekben az ügyekben, 
már többször beszéltük bizottsági üléseken, hogy az első esélyt mindenkinek megadjuk arra, 
hogy kitörlessze az első tartozását, még ha az tetemes is. Ez tényleg, majdnem 4 M Ft, ha jól 
látom a cégnek az adatait. Ezen kívül a 2-es pontja a határozati javaslatnak, egy tartozást 
elismerő nyilatkozat, egy készfizető kezességről tesz tanúbizonyságot, ami egy kicsivel már 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 1-jén, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
tovább mutat, mint egy sima részletfizetési kérelem, amire úgyis meg szoktuk adni az első 
esélyt, hogy kifizesse. Nagyjából ennyit tudok róla elmondani.  
További kérdés van-e? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem 
a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„A.) változat: 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Fókusz Ma Kft. 
(adószám: 24684088-2-42; Cg. 01-09-283423; székhely: 1157 Budapest, Páskom park 34. 
10. em. 43.) részére, az általa bérelt Budapest VII. kerület Kazinczy utca 51. szám alatti, 
135 m2 alapterületű I. emleti helyiségre fennálló, összesen 3.768.390,- Ft hátralék 12 hónap 
részletben történő kiegyenlítéséhez, a következők szerint:  
az első hónap részlete 314.060,- Ft, majd a következő 11 hónap havonkénti részlete 
314.030,- Ft, mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül.  
 
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozat 1. alpontjában foglalt, 
tartozás 12 havi részletben történő kiegyenlítéséhez kizárólag abban az esetben járul hozzá, 
amennyiben a bérlő saját költségén közjegyzői okiratba foglalva tartozáselismerő 
nyilatkozatot tesz, egyúttal vállalva a fentiek szerinti tartozás megfizetését, továbbá ennek 
biztosítékaként a cég törvényes képviselője, készfizető kezességet vállal. 
 
Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem kerül 
aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 
 

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

 
756/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Kazinczy utca 51. szám alatti, 34158 

helyrajzi számon nyilvántartott 135 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség 
bérlőjének részletfizetési kérelméről – 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a 
Fókusz Ma Kft. (adószám: 24684088-2-42; Cg. 01-09-283423; székhely: 1157 
Budapest, Páskom park 34. 10. em. 43.) részére, az általa bérelt Budapest VII. kerület 
Kazinczy utca 51. szám alatti, 135 m2 alapterületű I. emleti helyiségre fennálló, 
összesen 3.768.390,- Ft hátralék 12 hónap részletben történő kiegyenlítéséhez, a 
következők szerint:  
az első hónap részlete 314.060,- Ft, majd a következő 11 hónap havonkénti részlete 
314.030,- Ft, mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül.  
 
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozat 1. 
alpontjában foglalt, tartozás 12 havi részletben történő kiegyenlítéséhez kizárólag 
abban az esetben járul hozzá, amennyiben a bérlő saját költségén közjegyzői okiratba 
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foglalva tartozáselismerő nyilatkozatot tesz, egyúttal vállalva a fentiek szerinti 
tartozás megfizetését, továbbá ennek biztosítékaként a cég törvényes képviselője, 
készfizető kezességet vállal. 
 
Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 
kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 
 

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

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
16. NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakáscélú helyiség bérleti jogának átadása tárgyában Bp, 

VII. kerület Károly krt. 3/C. hrsz.: 34225/0/A/2– 
 

Benedek Zsolt: Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakáscélú helyiség 
bérleti jogának átadása tárgyában Bp, VII. kerület Károly krt. 3/C. hrsz.: 34225/0/A/2 
Vezérigazgató úr terjesztette szintén elő. Kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni? 
Sallai László:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend 
vitáját.  A határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez 
egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a STÍLUS Szövetkezeti 
Kft. (székhely: 1074 Budapest, Hársfa u. 31., cégjegyzék szám: 01-09-076167, adószám: 
10536188-2-42, ügyvezető: Kovács László) által bérelt Budapest VII. Károly krt. 3/C. 
földszint U-2 szám alatti, 34225/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 47 m2 alapterületű utcai 
földszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának a MAMTAK Szolgáltató Kft. (székhely: 
1091 Budapest, Üllői út 115. A ép. I. 2., cégjegyzékszám: 01-09-282483,  adószám: 
25564725-2-43, ügyvezető: Nagy Ildikó Zsuzsanna, továbbiakban: Átvevő) részére, 
fodrászüzlet céljára, határozatlan időre történő átadásához az alábbi feltételekkel: 
 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a helyiséget bérleti díjhátralék nem 
terhelheti. 
 
A szerződés megkötését megelőzően a MAMTAK Szolgáltató Kft. óvadékként 415.443,- Ft (a 
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni az Önkormányzat részére. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége:  
2.320,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 109.040,- Ft/hó + ÁFA (27.840,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg 
évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
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A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági 
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, 
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen 
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által 
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem 
támasztható. 
 
A bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pont szerinti átláthatósági feltételeknek. 
 
A bérleti szerződés megkötését követően bérlő köteles - saját költségén kiállított - közjegyzői 
okiratban kötelezettséget vállalni a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint 
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérleti jog átvevője a hozzájárulás kézhezvételétől 
számított 45. napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

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

 
757/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakáscélú helyiség bérleti jogának átadása tárgyában Bp, 

VII. kerület Károly krt. 3/C. hrsz.: 34225/0/A/2– 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a STÍLUS 
Szövetkezeti Kft. (székhely: 1074 Budapest, Hársfa u. 31., cégjegyzék szám: 01-09-
076167, adószám: 10536188-2-42, ügyvezető: Kovács László) által bérelt Budapest VII. 
Károly krt. 3/C. földszint U-2 szám alatti, 34225/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 47 m2 
alapterületű utcai földszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának a MAMTAK 
Szolgáltató Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 115. A ép. I. 2., cégjegyzékszám: 01-
09-282483,  adószám: 25564725-2-43, ügyvezető: Nagy Ildikó Zsuzsanna, továbbiakban: 
Átvevő) részére, fodrászüzlet céljára, határozatlan időre történő átadásához az alábbi 
feltételekkel: 
 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a helyiséget bérleti díjhátralék nem 
terhelheti. 
 
A szerződés megkötését megelőzően a MAMTAK Szolgáltató Kft. óvadékként 415.443,- 
Ft (a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni az Önkormányzat 
részére. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége:  
2.320,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 109.040,- Ft/hó + ÁFA (27.840,- 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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A bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pont szerinti átláthatósági feltételeknek. 
 
A bérleti szerződés megkötését követően bérlő köteles - saját költségén kiállított - 
közjegyzői okiratban kötelezettséget vállalni a bérleti szerződésben foglaltak 
teljesítéséért, valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérleti jog átvevője a hozzájárulás kézhezvételétől 
számított 45. napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 
 

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

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
17. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés a Budapest VII. kerület Kazinczy utca 49-51. szám alatti ingatlanon elvégzett 

felújítási munkák költségeinek elszámolása tárgyában az ERVA Nonprofit Zrt.-vel 
kötendő megállapodásról – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés a Budapest VII. kerület Kazinczy utca 49-51. szám 
alatti ingatlanon elvégzett felújítási munkák költségeinek elszámolása tárgyában az ERVA 
Nonprofit Zrt.-vel kötendő megállapodásról 
Vezérigazgató úr terjesztette szintén elő. Kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni? 
Sallai László:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend 
vitáját.  A határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez 
egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2014. augusztus 6. 
napján a Budapest VII. Kazinczy utca 49-51. szám alatti ingatlanon végzendő felújítási 
munkák elvégzése tárgyában kötött bonyolítói szerződés alapján teljesített munkálatok 
költségeinek elszámolásáról szóló megállapodást, és felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapodást írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
758/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Döntés a Budapest VII. kerület Kazinczy utca 49-51. szám alatti ingatlanon elvégzett 

felújítási munkák költségeinek elszámolása tárgyában az ERVA Nonprofit Zrt.-vel 
kötendő megállapodásról – 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2014. augusztus 
6. napján a Budapest VII. Kazinczy utca 49-51. szám alatti ingatlanon végzendő 
felújítási munkák elvégzése tárgyában kötött bonyolítói szerződés alapján teljesített 
munkálatok költségeinek elszámolásáról szóló megállapodást, és felkéri a polgármestert, 
hogy a megállapodást írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
18. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. Kisdiófa utca 12. szám alatti 

ingatlanon végzett felújítási munkálatokkal kapcsolatos elszámolás tárgyában 
kötendő megállapodásról – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. Kisdiófa 
utca 12. szám alatti ingatlanon végzett felújítási munkálatokkal kapcsolatos elszámolás 
tárgyában kötendő megállapodásról 
Szintén vezérigazgató úr készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni? 
Sallai László:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend 
vitáját.  A határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez 
egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. január 14. 
napján a Budapest VII. Kisdiófa utca 12. szám alatti ingatlanon végzendő felújítási munkák 
elvégzése tárgyában kötött bonyolítói szerződés teljesítésével kapcsolatos elszámolásáról 
szóló megállapodást, és felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
759/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. Kisdiófa utca 12. szám alatti 

ingatlanon végzett felújítási munkálatokkal kapcsolatos elszámolás tárgyában 
kötendő megállapodásról – 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 1-jén, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. január 
14. napján a Budapest VII. Kisdiófa utca 12. szám alatti ingatlanon végzendő felújítási 
munkák elvégzése tárgyában kötött bonyolítói szerződés teljesítésével kapcsolatos 
elszámolásáról szóló megállapodást, és felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást 
írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
19. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. kerület, Dob u. 3. szám alatti 

ingatlanon elvégzett munkálatok költségeinek elszámolása tárgyában kötendő 
megállapodásról – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. kerület, 
Dob u. 3. szám alatti ingatlanon elvégzett munkálatok költségeinek elszámolása tárgyában 
kötendő megállapodásról 
Szintén vezérigazgató úr készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni? 
Sallai László:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) 
változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. július 24. napján 
a Budapest VII. Dob utca 3. szám alatti ingatlanon végzendő kéményfelújítási munkák 
elvégzése tárgyában kötött bonyolítói szerződés alapján teljesített munkálatok bruttó 
4.495.578.-Ft összegű elszámolásáról szóló megállapodást, és felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapodást írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

760/2016.(08.01.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII. kerület, Dob u. 3. szám alatti 

ingatlanon elvégzett munkálatok költségeinek elszámolása tárgyában kötendő 
megállapodásról – 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 1-jén, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. július 24. 
napján a Budapest VII. Dob utca 3. szám alatti ingatlanon végzendő kéményfelújítási 
munkák elvégzése tárgyában kötött bonyolítói szerződés alapján teljesített munkálatok 
bruttó 4.495.578.-Ft összegű elszámolásáról szóló megállapodást, és felkéri a 
polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
20. NAPIRENDI PONT 
  
- Egyéb – 

 
Benedek Zsolt: 
20-as napirendi pontunk: Egyéb.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs további kérdés egyéb alatt, 
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. augusztus 3. 
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