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Benedek Zsolt: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mai ülésén
bizottság tagjait, hivatal munkatársait, és mindenkit, aki a helyszínen követi figyelemmel a
munkánkat. Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Kiküldött meghívóval kézhez
vehették napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban észrevétele
bárkinek van-e? Ha nincs, akkor kérdezem, hogy a... Bocsánat! Vezérigazgató úr tájékoztatott
arról, hogy a (háttérzaj miatt nem érthető szövegrész) visszavonja. E nélkül teszem föl a
kérdést… 16-os, bérlő halála utáni folytatás. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a
napirendet? Elfogadja.
392/2018. (05.14.) 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.)

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság feladat ellátási
szerződésének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.)

Döntés a turisztikailag frekventált Belső-Erzsébetváros területén határozott idejű civil
járőrszolgálat felállítására, biztonsági, vagyonvédelmi és rendezvénybiztosítói
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

3.)

Beszerzési eljárást lezáró döntés
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

4.)

Döntés az Informatikai eszközök, kellékanyagok és szoftverek szállítása tárgyú
közbeszerzési eljárás I. részajánlata tekintetében
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.)

ingatlanok értékkülönbözet nélküli cseréje
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

6.)

Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése
tárgyában
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

7.)

Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlője a POLI-TEXRevue
Szolgáltató Kft. által beadott részletfizetési kérelem elbírálásának ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója
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8.)

Döntés a lakásingatlanok bérbeadása versenyeztetési eljárás keretében költségelvű
bérleti díjjal, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel pályázat
előkészítésének tárgyában
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

9.)

Egyéb
Előterjesztő: - --

Zárt ülés keretében:
10.)

Kártérítési igény elbírálásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

11.)

Döntés elővásárlási jogról
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

12.)

Írásbeli szavazás a VII. ker. Dohány u. 16-18. sz. Társasházban lévő lakástulajdon
műszaki megosztását követő alapító okirat módosításról
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

13.)

A Bp. VII. ker. Akácfa u. 42-48. alatt található vásárcsarnok üzlethelyiségek, raktárak
bérbeadása
Előterjesztő: Ferenczy László Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője

14.)

Társasházak célbefizetési előírása
Előterjesztő: Zsoldis József Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. ügyvezetője

15.)

Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony helyreállitás ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

16.)

Tulajdonosi döntés bérlő halála után a bérleti jogviszony folytatása tárgyában
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

17.)

Tulajdonosi döntés bérlő részletfizetési kérelme ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

18.)

Tulajdonosi döntés bérlő halála után a bérleti jogviszony folytatása tárgyában
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

19.)

Tulajdonosi döntés bérleti szerződés módosítására lakás bővítés miatt
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

20.)

Tulajdonosi döntés HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért
Alapítvány krízistámogatáshoz nyilatkozat kiadása tárgyában
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Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója
21.)

Tulajdonosi döntés lakásba való befogadásáról
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

22.)

Tulajdonosi döntés lakások bérlők részére történő elidegenítése ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

23.)

Bérleti jogviszony folytatása bérlő halála után
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

24.)

Tulajdonosi döntés használó részletfizetési kérelme ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

25.)

Tulajdonosi döntés bérleti szerződések hosszabbítása ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

26.)

Szolgálati jelleg törlése
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

27.)

Újabb határozott idejű bérleti jogviszony létesítése
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

28.)

Lakásingatlanok bérbeadása versenyeztetési eljárás keretében költségelvű bérleti
díjjal, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel pályázat
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

29.)

Tulajdonosi döntés lakások bérbeadására rendkívüli élethelyzet alapján,
versenyeztetési eljárás mellőzésével
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

30.)

Egyéb
Előterjesztő: -- --

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
1. NAPIRENDI PONT
- Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság feladat
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ellátási szerződésének módosításaBenedek Zsolt: Első napirendi pontunk Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság feladat ellátási szerződésének módosítása. Polgármester úr az
előterjesztője, indokolni nem kívánom. Naprendi vitát nyitok. Ha nincs kérdés, akkor a
javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Tartózkodás, nem
szavazat? Két tartózkodás.
393/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság feladat ellátási
szerződésének módosításaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul az Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. feladat ellátási szerződésének módosításához, kiegészítéséhez azzal a
rendelkezéssel, hogy az Önkormányzat az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. feladat
ellátásának kezdeti időpontjától a Kft. részére havi nettó 1,5 millió forint feladat ellátási díjat
megfizet.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – irodavezető - Vagyongazdálkodási Iroda
Ferenczy László ügyvezető - Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető - Pénzügyi Iroda
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
2. NAPIRENDI PONT
- Döntés a turisztikailag frekventált Belső-Erzsébetváros területén határozott
idejű civil járőrszolgálat felállítására, biztonsági, vagyonvédelmi és
rendezvénybiztosítói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésének engedélyezésérőlBenedek Zsolt: Következő napirendi pontunk Döntés a turisztikailag frekventált BelsőErzsébetváros területén határozott idejű civil járőrszolgálat felállítására, biztonsági,
vagyonvédelmi és rendezvénybiztosítói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésének engedélyezéséről. Az előterjesztést Csüllög Szilvia Márta Hatósági és
Ügyfélszolgálati Iroda vezetője készítette. Kérdezem irodavezető asszonyt, kívánja-e
indokolni, kiegészíteni?
Csüllög Szilvia Márta: Köszönöm elnök úr, nem kívánom.
Benedek Zsolt: Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Két kérdés. Kispál képviselő úr
és Moldován képviselő (nem érthető szövegrész).
Dr. Kispál Tibor: Köszönöm szépen. Kérdésem az az volna, hogy tulajdonképpen mire
lesznek felhatalmazva ezek az emberek? Tehát, hogy milyen feladatot kell, hogy ellássanak?
Másik meg, hogy miből fogjuk kifizetni ezt a költséget, mert ugye ezt sokszor elmondtam
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már itt is, meg a testületi ülésen is, hogy nekünk csak kiadásaink vannak jóformán azzal,
hogy buli negyed van a kerületben, mint egy 80 milliónyi bevételünk és akkor ezzel szemben
több száz milliós kiadás, plusz még ezt is be kellene vállalni? Nekünk kellene bevállalni,
mikor valószínűleg, hogy az ő jogkörük, intézkedési jogkörük az nem egyelő a rendőrségével
és kérdezem én, hogy akkor most ez hogy fog működni és ezt most miből fogjuk fizetni? Vane remény arra, hogy ezt azok fizessék ki, akik a fővárosnál aztán majd szétosztják a
bevételeket. Ne csak a saját költségvetésünk terhére menjen ez. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt: Moldován képviselő úré a szó.
Moldován László: Részben én azt akarom kérdezni, hogy amikor itt megszavaztuk a döntést,
hogy múlt évhez hasonlóan magas színvonalon biztosítja a közbiztonságot, ez tényleg jó
lenne, de hát a probléma, hogy ezt nem sikerült biztosítani már évek óta. Az egyik. A másik
kérdésem az volna, ha jól emlékszem tavaly is ez a civil járőr szolgálat működött. A lakók
visszajelzése alapján az égvilágon semmit nem csináltak, tehát részben ugyan az a kérdésem,
mint Kispál képviselő úrnak, hogy mire van jogosítványuk, mert arra szerintem nem kellene
fizetni 16 és fél millió forintot, hogy ott álldogálnak és mellettük állva pedig a drogot árulják
a dílerek és ők nem csinálnak semmit. Tehát jó lenne ezt tudni, hogy mire van jogosítványuk.
Másik konkréten a Valton Security-t akarja megbízni az önkormányzat. Hát a Valton
Securityről én például, mint liget védőnek az jut eszembe erről a cégről, hogy a bejelentett
rendezvényünkre kijöttek, tehát (nem érthető szövegrész) közterületen tartózkodva egy nőt
leütöttek, egy másik liget védőt hátulról fejbe rúgtak. Hogy ezt a céget én nem nagyon
szeretném itt az önkormányzat közelében látni (nem érthető szövegrész).
Benedek Zsolt: Veres képviselő úr!
Veres Zoltán: Köszönöm. Én először is annak szeretnék hangot adni, hogy szerintem
üdvözölni kell minden kezdeményezést, ami a Belső Erzsébetvárosi helyzetet kívánja
orvosolni, vagy javítani. Igazából nekem a kérdésem arra vonatkozik, hogy a turisztikai
szezon az jól van megjelölve, de emlékeim szerint nem csak a hét második felére és az utolsó
4 napra terveztük, hogy ez a szolgáltatás létrejöjjön, hanem a teljes hétre vonatkozóan, hiszen
a nyári időszakban én azt tapasztaltam és úgy szoktam látni, hogy a hét első felében is nagyon
nagy a forgatag. Tehát jó lenne, hogyha ezt a szolgáltatást ki lehetne nyújtani a turisztikai
főszezonra. (Nem érthető szövegrész.) Várható-e?
Benedek Zsolt: (Nem érthető szövegrész.)
Csüllög Szilvia Márta: Köszönöm elnök úr! Megpróbálok minden kérdésre válaszolni,
illetve, azon részére, ami a szakirodai (nem érthető szövegrész) érinti. Sajnos most nincs itt az
ERI igazgatója Somogyi Csaba, akinek a z együttműködésével készült még az ajánlat tételi
felhívás, amit én úgy tudom, hogy mellékeltünk az előterjesztéshez. Most esetleg mondom,
nagyon szívesen átküldöm nektek ezt az ajánlattételi javaslatot. Ebben található meg azok az
elvégzendő feladatok, amik szinte nagyon hasonlóan a tavalyi évhez kerültek meghatározásra.
Azok is pont az ERI vezetőjével egyeztetve, mert az ő munkatársaival együtt dolgoztak a civil
járőrszolgálat résztvevői, tagjai. Az ő munkájukat segítve, támogatva és az ő kérésük, illetve
az (nem érthető szövegrész) egyeztetés során döntöttük el (nem érthető szövegrész) és ez
nagyon hasonló, mint az előző évben volt. Kiegészítve olyanokkal, amik pl. pont az ERI
vezetőjének az irányítását és felügyeletét emeltük ebbe bele, hogy ez hangsúlyosabb legyen,
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felmerültek a kérdésekben is, nem jogosultak önállóan úgy intézkedni, mint egy hatósági
jogkörrel felruházott közterület felügyelő, de nyilván az ő munkájukat (nem érthető
szövegrész), ennek a részleteiről én nem tudok jobban beszámolni. De nyilván akár egy
következő alkalommal igazgató úr el tudja mondani, hogy pontosan hogy nézett ki a szolgálat
szervezés és pontosan miből áll az ő és a civil járőrszolgálat feladata. A fedezetet illetően az
szerepel is az előterjesztésben (nem érthető szövegrész) ’18-as (nem érthető szövegrész)
döntésben. Az időszakit illetően pedig szintén az ERI Kft-vel történt az egyeztetés. Az ő
megerősített járőrszolgálatuk szintén ebben az időszakban, talán ők egy héttel előbb már, ezen
a héten már elkezdték a járőrtevékenységet. Tehát ők hamarabb kezdték, csütörtök, péntek,
szombat éjszakai időszakra, tehát ehhez igazodóan civil járőr szolgálat és (nem érthető
szövegrész), illetve (nem érthető szövegrész).
Moldován László: (Nem érthető szövegrész.) nagyon szívesen meghallgatnám, hogy ő
hogyan értékeli az előző évi munkáját a járőr szolgálatnak (nem érthető szövegrész) nem
történt semmi… 17 millió forintot idén is kifizessünk nulla teljesítményre, biztos, hogy nem
támogatnám. A Valton Securityvel kapcsolatos kérdésre nem kaptam választ (nem érthető
szövegrész). Látom, hogy legalacsonyabb árajánlatot adta, de azért itt felmerültek aggályok
(nem érthető szövegrész).
Csüllög Szilvia Márta: (Nem érthető szövegrész). Az ő nevében én nem..
Moldován László: Persze, csak a döntés az most lesz és utána mondjuk egy hét múlva
meghallgatjuk az igazgató urat, már bármit mondhat, a döntést nem fogja befolyásolni.
Benedek Zsolt: További kérdés van-e? Kispál képviselő úr.
Dr. Kispál Tibor: Köszönöm szépen. Tehát nem vitázva arról, hogy szükséges-e a közterületi
biztonságot növelni, mert hiszen ez önmagától, tehát hogy mondjam? Ez teljesen természetes
dolog. Itt én számomra a problémát az jelenti, hogy ezt az összeget én sokkal nagyobb
támogatással adnám oda a rendőrségnek, mert az ő hatáskörüket meg a rendészeti
igazgatóságnak a hatáskörét ismerem. Körülhatárolt (…). Itt az ő feladatukat, akiket most
szeretne megbízni a kerület 17 millióért, az övékét nem ismerem. És azt láttam viszont a
gyakorlatban, hogy nem tudnak mit tenni a deviáns viselkedéssel. Tehát nincs hatókörük.
Ugyanakkor meg azt látom, meg azt tapasztalom is, hogy abban a pillanatban, amikor az utca
szélén álló Kazinczy és a Wesselényi szélén álló jelzőemberek, mint egy afrikai szavannás
állat élővilágban jelzi, hogy jön a sas, vagy jön a rendőr, abban a pillanatban hitelen rend lesz
a Kazinczy utcában és akkor legalább egy órán keresztül normális körülmények uralkodnak,
mert a rendőrök is addig ott tartózkodnak. Tehát a jelenlétük, egy rendőrautónak a
megjelenése az varázsütésre nagy eredményeket tud produkálni. Tehát én tényleg mondom,
szívesebben adnám oda ezt a 17 milliót a mi rendőreinknek. Itt a 17. kerületben plusz
munkabérnek, vagy mit tudom én minek, ez már a vezetőknek a dolga lenne ugye ilyenről
beszélni, mert én azt látom, hogy az ő munkájuknak az eredménye, az ő munkájuk
hatékonyabb, eredményesebb, mint egy biztonsági szolgálaté. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt: Veres képviselő úr:
Veres Zoltán: Kispál úrnak a szavaira szeretnék reagálni annyival, hogy azért ne menjünk el
szó nélkül (…) a rendőrséget és polgárőrséget is támogatjuk. Másrészről azt gondolom, hogy
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a biztonsági szolgálatoknak a jelenléte az már önmagában is erősíti a biztonságot, hiszen
sokszor elég az ott lévő szórakozókra rászólni, illetve maga a látványuk is segíthet abban,
hogy fokozódjék a biztonság. És, hogyha csak bizonyos számú cselekményeket meg tudunk
előzni ezáltal, úgy gondolom, hogy ezt a forrást már megéri.
Benedek Zsolt: Köszönöm szépen. Timár képviselő úr.
Timár László: (Nem érthető szövegrész.) szeretnék Veres képviselő úr hozzászólásához
hozzászólni, azt megerősíteni. Ne felejtsük azért az elmúlt években mennyi küzdelmünk volt,
hogy a rendőrséget erősíthessük és az ilyen kvázi felszólalások azzal kapcsolatban, hogy
szükséges a rendőrséget erősíteni, miért szükséges… Akkor ezt átverekedtük. A rendőrségnek
nagyon sok támogatást nyújtottunk nem kis ellenszélben. Most üdvözlöm azt, hogy a
járőrszolgálatot is támogatjuk (nem érthető szövegrész) ne felejtsük el, hogy 2010-ben
honnan indult el a rendőrség támogatása. Két Suzukiról indultunk annak idején 2010-ben.
Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt: Lezárom a napirend vitáját. Határozati javaslat szövegéről kérdezem a
bizottságot, támogatja-e? Tartózkodik, egy, nem szavazat 2.
394/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Döntés a turisztikailag frekventált Belső-Erzsébetváros területén határozott idejű civil
járőrszolgálat felállítására, biztonsági, vagyonvédelmi és rendezvénybiztosítói feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésének engedélyezésérőlBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a turisztikailag
frekventált Belső-Erzsébetváros területén civil járőrszolgálat biztosítására, biztonsági,
vagyonvédelmi és rendezvénybiztosítói feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötést a
VALTON-SEC Kft.-vel (székhely: 1124 Budapest, Hegyalja út 109., cégjegyzékszám: 01 09
365399, adószám: 10977956-2-43, képviseli: Varga Lajos ügyvezető), 2018. május 31.
napjától 2018. szeptember 30. napjáig tartó időszakra, mindösszesen nettó 16.027.200 Ft +
ÁFA (bruttó 20.354.544 Ft) összeg erejéig, a költségvetés 5707 során rendelkezésre álló
bruttó 22 millió forint terhére.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:

azonnal

Végrehajtásért felelős: Csüllög Szilvia Márta – irodavezető –
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető - Pénzügyi Iroda
A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
3. NAPIRENDI PONT
- Beszerzési eljárást lezáró döntésBenedek Zsolt: (Nem érthető szövegrész.) következő napirendi pontra Beszerzési eljárást
lezáró döntés. Előterjesztést Dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási iroda vezetője készítette.
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Kérdezem, hogy kívánja-e az iroda indokolni, vagy kiegészíteni?
Dr. Domokos Diána: Nem, köszönjük.
Benedek Zsolt: Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati
javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Tartózkodik? Kettő
tartózkodás.
395/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Beszerzési eljárást lezáró döntésBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest VII. kerület, Százház utcai kutyafuttató felújítására
vonatkozóan az Oppidum Kft.-vel (székhely: 1173 Budapest, Pesti út 2., cégjegyzékszám: 0109-075725, adószám: 10542011-2-42, képviseli: Aparicio Zoltán ügyvezető) köt szerződést
mindösszesen legfeljebb 13.670.565,- Ft + áfa (bruttó 17.361.618,- Ft) összeg erejéig, a 6901
Erzsébet Terv fejlesztési program cím terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető - Pénzügyi Iroda
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
4. NAPIRENDI PONT
- Döntés az Informatikai eszközök, kellékanyagok és szoftverek szállítása
tárgyú közbeszerzési eljárás I. részajánlata tekintetébenBenedek Zsolt: Döntés az Informatikai eszközök, kellékanyagok és szoftverek szállítása
tárgyú közbeszerzési eljárás I. részajánlata tekintetében. Szintén Dr. Máté Katalin a
Városgazdálkodási iroda vezetője készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy indokolják-e?
Dr. Domokos Diána: Nem, köszönjük.
Benedek Zsolt: Napirenden van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor a
névszerinti szavazás fog következni. Határozati javaslatok egyes pontjáról kérdezem Timár
képviselő urat.
Timár László: Igen.
Benedek Zsolt: Sólyom képviselő urat.
Sólyom Bence: Igen.
Benedek Zsolt: Veres képviselő urat.
Veres Zoltán: Igen.
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Benedek Zsolt: Kispál képviselő urat.
Dr. Kispál Tibor: Igen.
Benedek Zsolt: Németh képviselő urat.
Németh Gábor: Igen.
Benedek Zsolt: Molnár képviselő urat.
Molnár István: Igen.
Benedek Zsolt: Jómagam szintén igennel.
396/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Döntés az Informatikai eszközök, kellékanyagok és szoftverek szállítása tárgyú
közbeszerzési eljárás I. részajánlata tekintetében-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az „Informatikai eszközök,
kellékanyagok és szoftverek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során az I. részajánlat
tekintetében a PC Trade Systems Kft., valamint az IMG Solution Kft. ajánlatát érvényesnek,
az ALBACOMP RI Kft., a NÁDOR Rendszerház Kft., a Woss Kft., a Green Office Solution
Kft., a SIS Informatika Kft., a RUN-IT Informatikai és Befektetési Kft., az EXICOM
RENDSZERHÁZ Kft., valamint a Freedom-Tech Informatika Kft. ajánlatát érvénytelennek
nyilvánítja.

Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető - Pénzügyi Iroda
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Benedek Zsolt: Kettes pontról kérdezem Timár képviselő urat.
Timár László: Igen.
Benedek Zsolt: Sólyom képviselő urat.
Sólyom Bence: Igen.
Benedek Zsolt: Veres képviselő urat.
Veres Zoltán: Igen.
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Benedek Zsolt: Kispál képviselő urat.
Dr. Kispál Tibor: Igen.
Benedek Zsolt: Németh képviselő urat.
Németh Gábor: Igen.
Benedek Zsolt: Molnár képviselő urat.
Molnár István: Igen.
Benedek Zsolt: Jómagam szintén igennel.
397/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Döntés az Informatikai eszközök, kellékanyagok és szoftverek szállítása tárgyú
közbeszerzési eljárás I. részajánlata tekintetébenBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az „Informatikai eszközök,
kellékanyagok és szoftverek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás I. részét eredményessé
nyilvánítja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető - Pénzügyi Iroda
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Benedek Zsolt: Javaslat hármas pontjáról kérdezem Timár képviselő urat.
Timár László: Igen.
Benedek Zsolt: Sólyom képviselő urat.
Sólyom Bence: Igen.
Benedek Zsolt: Veres képviselő urat.
Veres Zoltán: Igen.
Benedek Zsolt: Kispál képviselő urat.
Dr. Kispál Tibor: Igen.
Benedek Zsolt: Németh képviselő urat.
Németh Gábor: Igen.
Benedek Zsolt: Molnár képviselő urat.
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Molnár István: Igen.
Benedek Zsolt: Jómagam szintén igennel.
398/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Döntés az Informatikai eszközök, kellékanyagok és szoftverek szállítása tárgyú
közbeszerzési eljárás I. részajánlata tekintetébenBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az „Informatikai eszközök,
kellékanyagok és szoftverek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás I. részének nyertesévé
az IMG Solution Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) ajánlattevőt nyilvánítja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető - Pénzügyi Iroda
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Benedek Zsolt: Javaslatok négyes pontjáról kérdezem Timár képviselő urat.
Timár László: Igen.
Benedek Zsolt: Sólyom képviselő urat.
Sólyom Bence: Igen.
Benedek Zsolt: Veres képviselő urat.
Veres Zoltán: Igen.
Benedek Zsolt: Kispál képviselő urat.
Dr. Kispál Tibor: Igen.
Benedek Zsolt: Németh képviselő urat.
Németh Gábor: Igen.
Benedek Zsolt: Molnár képviselő urat.
Molnár István: Igen.
Benedek Zsolt: Jómagam szintén igennel.
399/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Döntés az Informatikai eszközök, kellékanyagok és szoftverek szállítása tárgyú
közbeszerzési eljárás I. részajánlata tekintetébenBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy „Informatikai eszközök,
kellékanyagok és szoftverek szállítása” tárgyú közbeszerzésre I. részére vonatkozó
szerződés végleges szövegét elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető - Pénzügyi Iroda
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
5. NAPIRENDI PONT
- Ingatlanok értékkülönbözet nélküli cseréjeBenedek Zsolt: Áttérünk a következő napirendi pontunk megtárgyalására. Ingatlanok
értékkülönbözet nélküli cseréje a következő előterjesztésünk. Rozsnoki Erzsébet megbízott
irodavezető asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e indokolni?
Rozsnoki Erzsébet: Köszönöm, nem.
Benedek Zsolt: Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Nincs, akkor a javaslat
szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.
400/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Ingatlanok értékkülönbözet nélküli cseréjeBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy megerősíti a Gazdasági Bizottság
1538/2006.(11.22.) sz. határozatában foglaltakat. Hozzájárul a Budapest VII. ker. Károly krt.
3/A. sz. alatti 34522/0/A/13 hrsz-ú ingatlan jogi sorsának rendezéséhez, Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Pákay és Társa Kft. jogutódja, a Paraben
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közötti értékkülönbözet nélküli ingatlan csereszerződés
megkötéséhez.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – irodavezető - Vagyongazdálkodási Iroda
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
6. NAPIRENDI PONT
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő
elidegenítése tárgyában-
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Benedek Zsolt: Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő
elidegenítése tárgyában. Vezérigazgató úr indokol-e?
Olajos János: Nem.
Benedek Zsolt: Van-e napirenden kérdés az előterjesztéshez? Nincs, akkor a javaslat „A”
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.
401/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése
tárgyábanBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 33480/0/A/1 helyrajzi számú,
természetben a Bp. VII. ker. Damjanich utca 44. pince-fszt. 1. szám alatti, az ingatlannyilvántartás adatai szerint 100 m2 alapterületű, utcai bejáratú, valamint udvari pince, „pincefszt. 1.” megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 219/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre
kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője, az Csanód Kft.
(cégjegyzékszám: 01-09-944295, székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 15. I. em. 12/a.,
adószám: 22909354-2-42, ügyvezető: Bordás Éva) részére.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága az ingatlan eredeti állapotának megfelelő forgalmi
értéket 17.100.000,- Ft-ban, az ingatlan vételárát a forgalmi érték 80%-ában, azaz
13.680.000,- Ft-ban állapítja meg.
Vevő a vételárat a 18/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. §-ában rögzítettek szerint
tartozik megfizetni az eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
számára.
A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési kötelezettség
nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az Önkormányzat felé.
Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy a szervezet megfelel a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti
átláthatósági feltételeknek.
Abban az esetben, ha a bérlő az ajánlati kötöttség ideje alatt tett eladási ajánlatot elfogadó
nyilatkozatának eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül nem köti meg az adásvételi
szerződést, akkor jelen határozat hatályát veszti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Bizottság kötelezi bérlőt
az ajánlati kötöttség lejártát követő 60 napon belül hitelesített mellékvízmérő felszereltetésére
a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni bérbeadó felé; valamint a mérő felszereléséig
víz- csatornadíj átalányt köteles fizetni bérlő.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap
Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató
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Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt.
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
7. NAPIRENDI PONT
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlője a POLITEXRevue Szolgáltató Kft. által beadott részletfizetési kérelem elbírálásának
ügyébenBenedek Zsolt: Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlője a POLITEXRevue Szolgáltató Kft. által beadott részletfizetési kérelem elbírálásának ügyében.
Vezérigazgató úr indokol-e?
Olajos János: Nem kívánok.
Benedek Zsolt: Napirenden kérdés van-e? Nincs, akkor a javaslat egyes pontjának „A”
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Egyhangú.
402/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlője a POLI-TEXRevue
Szolgáltató Kft. által beadott részletfizetési kérelem elbírálásának ügyében1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul a POLI-TEX Revue Szolgáltató Kft. (székhely: 1074 Budapest, Szövetség
39. 1.emelet 1.; adószám: 10963719-2-42; Cg.:01-09-364012 ; képv.: Ernst András) részére,
az általa bérelt Budapest VII. kerület Szövetség 43. szám alatti Budapest, VII. kerület
utcai pince 33726/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott 48 m2 iroda/raktár tevékenység
helyiségekre fennálló, összesen 395.618,- Ft hátralék 12 havi részletben történő
kiegyenlítéséhez, a következő szerint:
-

Az első 11 havi részlet, havonta 33.000,- Ft, az utólsó 12. havi részlet 32.618,- Ft.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 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
Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató
Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt.
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
8. NAPIRENDI PONT
- Döntés a lakásingatlanok bérbeadása versenyeztetési eljárás keretében
költségelvű bérleti díjjal, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi
kötelezettséggel pályázat előkészítésének tárgyábanBenedek Zsolt: Döntés a lakásingatlanok bérbeadása versenyeztetési eljárás keretében
költségelvű bérleti díjjal, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel
pályázat előkészítésének tárgyában. Vezérigazgató úr indokol-e?
Olajos János: Nem kívánok.
Benedek Zsolt: Napirenden van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor a
javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Egyhangú.
403/2018. (05.14.) sz. PKB határozat
- Döntés a lakásingatlanok bérbeadása versenyeztetési eljárás keretében költségelvű
bérleti díjjal, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel pályázat
előkészítésének tárgyábanBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, hogy a költségelvű lakáspályázat
kiírásához az alábbi, üres önkormányzati tulajdonú lakások kerüljenek kijelölésre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bethlen G. u. 6. fszt.5.
Hernád u. 26. 1.em.17.
Hernád u. 45. III.em.8.
Garay u. 50. I.em.7.
Király u. 21. I.em.24.
Péterfy S. u. 41. III.em.32.
Péterfy S. u. 29. fszt. 1.
Rózsa u. 8. IV.em.38.

1 szoba, komfortos, 45 m2
1 szoba, komfortos, 48 m2
1,5 szoba, komfortos, 43 m2
1 szoba, komfortos, 36 m2
1 szoba, komfortos, 44 m2
2 szoba, félkomfortos, 46 m2
2 szoba, komfortos 69 m2
1 szoba, komfortos, 40 m2

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási
Nonprofit Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2018. július 30.

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató
Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt.
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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9. NAPIRENDI PONT
- EgyébBenedek Zsolt: Jaj, bocsánat, igen, áttérünk az egyéb napirendi pontunkra. Egyéb alatt
bárkinek kérdése van-e? Nincs, akkor áttérünk a zárt ülés keretében megtárgyalandó napirendi
pontjainkra.
Budapest, 2018. május 25.
Benedek Zsolt s.k.
a bizottság elnöke
Sápi Kitti s.k.
jegyzőkönyvvezető
A jegyzőkönyv
2018.május 25.

elkészült:

