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Borka-Szász Tamás:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2020. július 20-án 11:00-kor
tartandó rendkívüli ülésén. A Bizottság tagjai közül Kertész Tamás Tibor jelezte nekem, hogy
egy pár percet fog késni, de csatlakozik a bizottsági üléshez, a többi tag pedig jelen van, így
határozatképesek vagyunk.
Megküldtük a napirendet, hogy a mai napon milyen anyagokat tárgyalnánk. Kérdezem, hogy
a napirenddel kapcsolatban van-e esetleg bárkinek kérdése vagy észrevétele? Nem látok ilyen
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jelzést a rendszerben. Úgyhogy kérem, hogy most a napirendről szavazzanak a testületi….
bizottsági tagok, most. Köszönöm.
Köszönöm. 6 igennel, egyhangúlag elfogadtuk.
194/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- A napirendi pontok elfogadása Javasolt napirendi pontok:
1.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása
Előterjesztő: - -

2.)

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke

3.)

Hozzájárulás társasház szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához
Előterjesztő: Nagy Nóra irodavezető

4.)

Közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatala
Előterjesztő: dr. Nagy Erika irodavezető

5.)

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és a Digital Board Network Kft. közötti per,
18.P.20.907/2019/43. sz. ítélet
Előterjesztő: Rókay Attila Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője

6.)

Egyéb
Előterjesztő: - -

Zárt ülés keretében:
7.)

2019. évi nyílászáró pályázat I. ütemhatáridejének hosszabbítása – Bethlen Gábor u.
8. III. em. 17A.
Előterjesztő: Sólyom Benedek irodavezető

8.)

2020. évi társasház felújítási pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Sólyom Benedek irodavezető

9.)

Tulajdonosi döntés bérlő állampolgárok közötti cserekérelmek ügyében
Előterjesztő: Dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója

10.)

Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony rendezés ügyében
Előterjesztő: Dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója

11.)

Tulajdonosi döntés bérleti szerződés felmondása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója
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12.)

Tulajdonosi döntés bérlő halála után a bérleti jogviszony folytatása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója

13.)

Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség albérletbe adásának tárgyában
(Dohány utca 26.Ü-1.)
Előterjesztő: Dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója

14.)

Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli
bérbeadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója

15.)

Tulajdonosi döntés, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átadása
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója

16.)

Tulajdonosi döntés az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatra
alkalmassá tételére kiírt Pályázat I. e
Előterjesztő: Dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója

17.)

Egyéb
Előterjesztő: - -

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ülése a7. – 17. pontok kivételével nyilvános,
melyre Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom.
A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) elfogadták.
1. NAPIRENDI PONT
- Testületi előterjesztések megtárgyalásaBorka-Szász Tamás:
Akkor a nyílt ülés első napirendi pontjára térnénk rá. Testületi ülések megtárgyalása. 5 darab
testületi anyag van, amelynél a PKB véleményét kérik. Van-e ezekkel kapcsolatban bármilyen
kérdés vagy észrevétel? Nem látok ilyet. Akkor egyesével fogunk menni az előterjesztéseken
és akkor szavazunk.
Először az 1-es számú, a listában az 1-es, mely a… Erzsébetváros Önkormányzatát megillető
tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet módosítása. Ki az, aki ezt megtárgyalásra javasolja? Kérem,
hogy szavazzunk most! 6 igennel egyhangúlag.
195/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi
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jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása-

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
egyhangúan tárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára.

Borka-Szász Tamás:
Kérdezem, hogy ugyanezt az előterjesztést ki az, aki elfogadásra javasolja a Testületnek?
Kérem, hogy most szavazzanak! 6 igennel, egyhangúlag elfogadtuk.
196/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi
jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításaA fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
egyhangúan elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára.
Borka-Szász Tamás:
A listában a 2-es előterjesztésre térnénk rá. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete
építményadóról szóló 12/1996. számú rendeletének a módosítása.
Ki az, aki ezt
megtárgyalásra javasolja a Testületnek? Kérem, hogy most szavazzanak! 6 igennel,
egyhangúlag elfogadtuk.

197/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete
építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.) számú rendeletének módosításaA fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
egyhangúan megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára.

Borka-Szász Tamás:
Kérem, most abban döntsünk, hogy ki az, aki elfogadásra javasolja ezt a Testületnek? Kérem,
szavazzanak! 6 igennel egyhangúlag támogattuk.

198/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
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- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete
építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.) számú rendeletének módosításaA fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
egyhangúan elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára.
Borka-Szász Tamás:
A listában a 3-as számú előterjesztés következik, amely Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására és új tagok
megválasztására vonatkozik. Ki az, aki ezt megtárgyalásra alkalmasnak tartja? Kérem, hogy
szavazzunk! 5 igennel, 1 tartózkodással elfogadtuk.
199/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában
álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására és új tagok
megválasztásáraA fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)
megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára.
Borka-Szász Tamás:
Ki az, aki ezt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek? Kérem, hogy most szavazzanak!
5 igen és 1 tartózkodással megszavaztuk.
200/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában
álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására és új tagok
megválasztására-

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)
elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára.

Borka-Szász Tamás:
A listában a 4-es számú anyag következik, amely a 371/2019.és a 23/2020. számú
határozatainak végrehajtásával összefüggésben szükségessé vált határidő módosítások
elfogadására vonatkozik. Ki az, aki megtárgyalásra alkalmasnak tartja ezt az anyagot? Kérem,
hogy most szavazzunk! 6 igennel, egyhangúlag támogatta a Bizottság.

201/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
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- Javaslat a Képviselő-testület 371/2019.(XII.12.), valamint a 23/2020. (I.23.) számú
határozatainak végrehajtásával összefüggésben szükségessé vált határidő módosítások
elfogadásáraA fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
egyhangúan megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára.
Borka-Szász Tamás:
Kérem most arról döntsünk, hogy elfogadásra javasoljuk-e a Testületnek? Most szavazzanak!
5 igennel, 1 tartózkodással elfogadta és támogatta a Bizottság.
202/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Javaslat a Képviselő-testület 371/2019.(XII.12.), valamint a 23/2020. (I.23.) számú
határozatainak végrehajtásával összefüggésben szükségessé vált határidő módosítások
elfogadásáraA fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)
elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára.
Borka-Szász Tamás:
És végül, de nem utolsó sorban…. kiolvasni alig bírom. GZR-T-Ö-2016-os kódszámú
pályázati felhívásra benyújtott, …..blablablabla…..kiépített 5 db elektromos töltőállomás
használatának díjfizetőssé tételéről szól a javaslat. Szerintem mindenki be tudta azonosítani
melyik anyagról beszélek. Ki az, aki ezt megtárgyalásra javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek? Kérem, most szavazzunk! Ezt 6 igennel támogatta a Bizottság egyhangúlag.

203/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Döntés GZR-T-Ö-2016 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, GZR –T-Ö-20160067 azonosító számú projekt keretében kiépített 5 db elektromos töltőállomás
használatának díjfizetőssé tételéről-

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
egyhangúan megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára.

Borka-Szász Tamás:
És akkor mondjuk véleményt abban, hogy elfogadásra is javasoljuk-e a Testületnek. Kérem,
hogy most szavazzanak! 5 igen és 1 tartózkodással támogatta a Bizottság. Ezzel ezt a
napirendet lezártuk.

204/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
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- Döntés GZR-T-Ö-2016 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, GZR –T-Ö-20160067 azonosító számú projekt keretében kiépített 5 db elektromos töltőállomás
használatának díjfizetőssé tételérőlA fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)
elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára.
Melléklet:
- Testületi anyagok véleményezése

2. NAPIRENDI PONT
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ügyrendjének módosítása Borka-Szász Tamás:
A nyílt ülés 2-es számú napirendje következik. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
ügyrendjének módosítása. Kicsit önmagunkkal fogunk most foglalkozni. Elöljáróban hadd
mondjam, hogy a Jegyzői Iroda és több munkatárs is észrevételezte, hogy az ügyrendünkben
sajnos jogi pontatlanságok, vagy rég elavult hivatkozások találhatók az anyagban. Ezeknek
egy frissítése, aktualizálása történt meg. Egyéb érdemi módosítás az anyagban – mármint az
ügyrendünket illetően – nem történt. Ettől függetlenül kérdezem a bevezető után, hogy van-e
valakinek kérdése vagy észrevétele ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban? Nem látok ilyet.
Akkor szavazásra bocsátom. 1 darab határozati javaslat van, kérem a Tisztelt Bizottságot,
hogy most szavazzunk! Köszönöm. 6 igennel, egyhangúlag támogattuk. Ezzel saját
magunkon az operációt elvégeztük sikeresen. Napirendet lezártuk.
205/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ügyrendjének módosításaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja a 1293/2014. (11.11.)
számú határozatával elfogadott, többször módosított Ügyrendjét és a határozati javaslat
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet 2020. július 21-ei hatállyal
elfogadja.
Felelős:
Niedermüller Péter polgármester
Határidő:
azonnal
Végrehajtásért felelős: Borka-Szász Tamás - a Bizottság elnöke
A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) elfogadták
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Melléklet:
 Ügyrend
3. NAPIRENDI PONT
-Hozzájárulás társasház szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáhozBorka-Szász Tamás:
3-as számú napirendi pont következik. Hozzájárulás társasház szervezeti és működési
szabályzatának elfogadásához. Van-e a kiküldött anyaghoz esetleg bárkinek kérdése vagy
észrevétele? Nem érzékelek ilyesmit. Köszönöm. Szavazásra kerülne a sor. 1 darab határozati
javaslat van az előterjesztésben, kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, hogy most szavazzanak
erről! 6 igennel egyhangúlag a Bizottság támogatta a határozati javaslatot. Ezzel a napirendi
pontot lezártuk.
206/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Hozzájárulás társasház szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáhozBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt,
1. hogy az Önkormányzat 2898/10000 tulajdoni hányadának képviseletében a 34451
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VII. kerület, Nyár u. 14.
szám alatti Társasház 2020. július 29. napján tartandó közgyűlése elé terjesztett
szervezeti-és működési szabályzatának elfogadásához hozzájárul,
2. az Önkormányzat képviseletében eljáró meghatalmazott a 7. napirendi pontra az
„IGEN” szavazatát adja le.
Felelős:
Niedermüller Péter polgármester
Határidő:
azonnal
Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető
A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) elfogadták.
Mellélet:
- Nyár u. 14. meghívó + SzMSz tervezet
4. NAPIRENDI PONT
-Közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalaBorka-Szász Tamás:
4-es számú napirendi pont következik. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala.
Ugye abba a nem várt és nem jó helyzetbe kerültünk, hogy kiírásra került egy közbeszerzési
eljárás. Két ajánlat érkezett, mindkettőt érvénytelenné kellett nyilvánítani és ebből
következően nem lehet sajnos az előterjesztésben más javaslat, minthogy az egész
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közbeszerzési eljárást eredménytelenné kellene nyilvánítanunk és nyilván egy új eljárás
keretében kerülne kiválasztásra az irodaépület takarító cége. Felhívom a Tisztelt Bizottsági
Tagok figyelmét, hogy majd a végén név szerinti szavazást kell tennünk a kérdésben a
közbeszerzési előírása szerint. De ezt megelőzően van-e valakinek kérdése, észrevétele ebben
az ügyben? Bónus Éva képviselő asszonyé a szó, parancsoljon!
Bónus Éva:
Köszönöm szépen! Nekem kérdésem és hozzáfűzni valóm is lenne ehhez az anyaghoz. Az
egyik technikai kérdésem, hogy közbeszerzéseknél nagyon örülnék, hogyha maga a
dokumentum, a közbeszerzési dokumentum is ott szerepelne és nem az EKR-ből kellene azt
megkeresni, hogy igazából mit is takar a takarítás ebben az esetben. Illetve a kérdésem arra
vonatkozik, hogy most ha érvénytelen….vagy eredménytelen lesz a közbeszerzés, akkor ki
fogja csinálni a takarítást, illetve ami a testületi anyagban is szerepel, ott az óvodák
takarításáról is van szó, hogy arra indult-e közbeszerzés. Köszönöm.
Borka-Szász Tamás:
Köszönöm szépen. Én Nagy Erika irodavezető asszonyt felkérném, hogyha tud helyben
reagáljon. A mikrofonba legyen szíves, ez nagyon fontos.
dr. Nagy Erika:
Köszönöm szépen. A technikai észrevételt köszönjük, és akkor a jövőben ennek megfelelően
fogunk eljárni. A takarítás közbeszerzési eljárás vagy sikeres lefolytatásáig az Önkormányzat
fog szerződést kötni az Erzsébetváros Kft-vel és ugyanez vonatkozik az óvodai karbantartásra
is. Tehát amíg sikerre nem visszük ezeket a közbeszerzési eljárásokat, addig az Önkormányzat
és az Erzsébetváros Kft. szerződése alapján ugye a Képviselő-testület döntése nyomán
ellátódik a feladat, illetve ellátásra kerül. Köszönöm.
Borka-Szász Tamás:
Köszönöm szépen. Van-e esetleg további kérdés Képviselő Asszonytól vagy bárkitől? Ha
nincs, akkor ezt a napirendi vitát most lezárjuk, és akkor én próbálom itt az anyagban
beazonosítani…..kettő darab határozati javaslat van, és ugye akkor, ahogy mondtam Önöknek
a jegyzőkönyv kedvéért név szerint fogok megszólítani minden jelenlévő bizottsági tagot és
akkor így rögzítik a kollégák a szavazás eredményét. Tehát az 1-es számú határozati
javaslatról fogunk most név szerint szavazni. akkor így sorba mennék, jó? És kérdezem a
Veres Zoltán képviselő Urat.
Veres Zoltán:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
Sztipich Úr?
Sztipich Gábor:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
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Bónus Éva?
Bónus Éva:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
Molnár István Úr?
Molnár István:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
Szűcs Úr?
Szűcs Zoltán:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
És Borka-Szász Tamás is igen. Tehát a jelenlévő 6 bizottsági tag mindegyike név szerint
igennel szavazott ebben a kérdésben.
207/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság ajánlatok
érvényessége, érvénytelensége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Takarítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás során a Fénysziget Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 27. fszt. 1.),
valamint az S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt. (székhely: 9600 Sárvár,
Batthyány u. 63.) ajánlatait a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelenné
nyilvánítja.
Felelős:
Niedermüller Péter polgármester
Határidő:
azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Erik irodavezető
Borka-Szász Tamás
Bónus Éva
Molnár István
Sztipich Gábor
Szűcs Zoltán
Veres Zoltán

igen
igen
igen
igen
igen
igen

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan név szerinti szavazásban (6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadták.
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Borka-Szász Tamás:
Akkor áttérnénk a 2-es számú határozati javaslatra és akkor itt is egy kört tennék. Akkor
megyek sorba. Veres képviselő úr szavazatát kérem.
Veres Zoltán:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
Sztipich Úr?
Sztipich Gábor:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
Bónus Éva?
Bónus Éva:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
Molnár István Úr?
Molnár István:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
Szűcs Úr?
Szűcs Zoltán:
Igen.
Borka-Szász Tamás:
És Borka-Szász Tamás elnök úr is igennel szavaz. Tehát bizottság jelenlévő tagjai mind
igennel szavaztak név szerint ebben a határozati javaslati szavazásban is. Ezzel a napirendi
pontot akkor le is tudjuk zárni. A szükséges döntéseket meghoztuk. És akkor feltételezem,
hogy az irodavezető az új eljárást hamarosan újra kiírják. Köszönöm szépen. Akkor a 4-es
számú napirendi pontot lezártuk.
208/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás
eredménytelensége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „A Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő által „Takarítási szolgáltatás
nyújtása” tárgyú” közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján
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eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős:
Niedermüller Péter polgármester
Határidő:
azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy Erik irodavezető
Borka-Szász Tamás
Bónus Éva
Molnár István
Sztipich Gábor
Szűcs Zoltán
Veres Zoltán

igen
igen
igen
igen
igen
igen

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan név szerinti szavazásban (6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadták.
Mellékletek:
- Bírálati táblázat_takarítási szolgáltatás nyújtása_ Fénysziget Kft.
- Bírálati táblázat_takarítási szolgáltatás nyújtása: S- Group
- BB jkv. takarítás
(Kertész Tamás megérkezett az ülésterembe.)
Borka-Szász Tamás:
Akkor megvárjuk, míg Kertész Tamás is helyet foglal.
Kertész Tamás:
Elnézést.
Borka-Szász Tamás:
Semmi gond Tamás, parancsolj.
Jó, a jegyzőkönyv kedvéért a Bizottság 7 fővel folytatja a munkáját ettől a perctől kezdve.

5. NAPIRENDI PONT
-Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és a Digital Board Network Kft. közötti per,
18.P.20.907/2019/43. sz. ítélet-

Borka-Szász Tamás:
Rátérnénk az 5-ös számú napirendi pontra. Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és a Digital
Broad Network közötti per. Ennek a számát nem olvasnám föl és az ítélet kapcsán jött egy
előterjesztés elénk. Hát nem egy szép téma. Szeretném megkérdezni a Tisztelt Bizottságot,
hogy van-e esetleg bárkinek kérdése vagy észrevétele ezzel a dologgal kapcsolatban? Elég
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kacifántos a történet, de szerintem egész jól leírták az előterjesztők, egész részletesen, hogy
mi történ ebben az egész ügyletben és a bírósági eljárás is mi és hogy végződött így. Ettől
függetlenül bárkiben merülhet föl kérdés vagy észrevétel. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy
van-e erre igény bárki részéről? Nem látok ilyet. Akkor ez…. sajnos csak bizottsági tagok
szólhatnak hozzá, külső szakértők nem. De köszönjük az igyekezetet. Jó. Hát akkor lezárom a
napirendi vitát. Bizottsági elnökként én nem akarom átfogóan értékelni ezt az előterjesztést,
de a leírt téma alapján az látszik, itt egyértelműen kár érte az Önkormányzatot, mert egy nem
100%-osan elvégzett munkáért kellett kifizetni 100%-ot. És ráadásul itt egy korábbi
perindítási hibák és mulasztások alapján nem is lehetett ennek a pernek sajnos nagyon más
végeredménye. Ettől függetlenül van két határozati javaslat. A 2-es számú határozati
javaslatot külön a figyelmébe a ajánlom a biztossági tagoknak. Én úgy gondolom, hogy ez
nagyon fontos, hogy alaposan kivizsgálásra kerüljön, hogy van-e esetleg bármilyen jogi vagy
pénzügyi lehetőség arra, hogy itt, akik ebben mulasztottak azok viseljék is ennek a
következményét, legalább anyagilag és ne az Erzsébetvárosi adófizetők állják a teljes cehet’
ebben a kérdésben. Úgyhogy szavazással megyünk sorban. Az 1-es számú határozati
javaslatról kérek most szavazást. Kérem, szavazzanak! Ezt 7 igennel, egyhangúlag támogatta
a bizottság.

209/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és a Digital Board Network Kft. közötti per,
18.P.20.907/2019/43. sz. ítélet1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága egyetért azzal, hogy az Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. felperes és a Digital Board Networks Kft. alperes közötti, kötbér
megfizetése iránti, a Budai Központi Kerületi Bíróság előtti 18.P.20907/2019/43. sz. perben
született ítélet ellen az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. felperes ne nyújtson be
fellebbezést.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága egyetért azzal, hogy az Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. felperes és a Digital Board Network Kft. alperes közötti, kötbér
megfizetése iránti, a Budai Központi Kerületi Bíróság előtti 18.P.20907/2019/43. sz. perben
született ítélet teljesítése tárgyában az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. felperes kísérelje
meg egyezségi megállapodás megkötését, melynek eredménytelensége esetén az ítélet
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
felperes az ítélet rendelkező részében foglalt fizetési kötelezettségének eleget tesz.
Felelős:
Niedermüller Péter polgármester
Határidő:
azonnal
Végrehajtásért felelős: Rókay Attila - Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője
A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) elfogadták.
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Borka-Szász Tamás:
2-es számú határozati javaslatról kérem, hogy szavazzanak most. 7 igennel, egyhangúlag
támogatta a bizottság. Köszönöm szépen. A napirendi pontot ezzel lezártuk.

210/2020. (VII.20.) sz. PKB határozat
- Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és a Digital Board Network Kft. közötti per,
18.P.20.907/2019/43. sz. ítéletBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy
1.
felkéri az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, Rókay Attilát és a
Társaság jogi képviselőjét, dr. Gáldi Nóra ügyvédet arra, hogy 60 napon belül vizsgálják meg
az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. korábbi ügyvezetőjének, Ferenczy Lászlónak és a
Társaság korábbi jogi képviselőjének, dr. Zudor Mónika ügyvédnek az Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft.-t a Budai Központi Kerületi Bíróság 18.P.20907/2019/43. sz. ítélete
alapján terhelő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos kártérítési kötelezettségét, annak
érvényesítésének lehetőségét.
2.
a vizsgálat eredményét terjessze a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága elé
további döntéshozatal céljából.

Felelős:
Niedermüller Péter polgármester
Határidő:
a határozat meghozatalától számított 60 nap
Végrehajtásért felelős: Rókay Attila - Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője
A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással) elfogadták.

Mellékletek:
- Budai Központi Kerületi Bíróság 18.P.20907/2019/43. sz. ítélete
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Kft. közötti, 2017. szeptember 12. napján kelt megbízási szerződés
- A Digital Board Networks Kft. és az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. közötti,
2017. október 27. napján kelt megbízási szerződés
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6. NAPIRENDI PONT
-EgyébBorka-Szász Tamás:
A nyílt ülés „Egyebeknél” tartunk. Van-e bármelyik bizottsági tagnak jegyzőkönyvben
rögzítendő kérdése vagy észrevétele az „Egyebekben”? Nem látok ilyen jelzést. Akkor a nyílt
ülést ezennel lezártuk. Kérem a tisztelt vendégeket, hogy akkor a zárt ülés kereteit
támogassuk meg. És az első két előterjesztésnél a Főépítész Iroda képviselője maradjon bent.

Kmf.
Borka-Szász Tamás s.k.
a bizottság elnöke

Bónus Éva s.k.
bizottsági tag

Vajda Eszter
jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyv elkészülte: 2020.július 21.
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