
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

K I V O N A T

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én, 16.30 órakor

tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

236/2016.(04.11.) Sz. PKB határozat
- A napirendi pontok elfogadása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:

1.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi

munkájáról szóló beszámolók elfogadása

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

2.) Döntés a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2016. évi munkatervéről

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

3.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási

Pályázat támogatása: Budapest VII. kerület Szövetség u. 30/B.

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

4.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási

Pályázat támogatása: Budapest VII. kerület Nagydiófa u. 16.

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

5.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási

Pályázat támogatása: Budapest VII. kerület Nefelejcs u. 27-29.

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

6.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási

Pályázat támogatása: Budapest VII. kerület Izabella u. 29.

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

7.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási

Pályázat támogatása: Budapest VII. kerület Dob utca 61

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

8.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti
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rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási

Pályázat támogatása: Budapest VII. kerület Alsóerdősor u. 12.

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

9.) Budapest VII. ker., Kis Diófa u. 3. sz. társasház által kiírt írásbeli szavazás a

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról

Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán Vagyongazdálkodási Iroda - mb. irodavezető

10.) Döntés az Erzsébetvárosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító

okiratának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán Vagyongazdálkodási Iroda - mb. irodavezető

11.) A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII kerületi kapitányság vezénylési körébe

tartozó rendőrök túlszolgálatának finanszírozása tárgyában kötött

megállapodás módosításának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

12.) Az Önkormányzat üdülőinek karbantartására vonatkozó szerződés módosítása

(Evikint Kft.)

Előterjesztő: Szabó György Üzemeltetési Iroda vezetője

13.) Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Dob utca 6. szám alatti, 34221/0/B/1

helyrajzi számon nyilvántartott 61 m2 alapterületű nem lakáscélú utcai

földszinti helyiség bérlőjének részletfizetési kérelméről

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

14.) Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

15.) Bp. VII. Dob utca 20. szám alatti 34191/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 81 m2

alapterületű utcai pincehelyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

16.) Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Károly krt. 5. szám alatti,

34219/0/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott 20 m2 alapterületű nem lakáscélú

udvari földszinti helyiség bérlőjének részletfizetési kérelméről

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

17.) Bp. VII. Klauzál tér 7. szám alatti 34301/0/A/0 hrsz.-on nyilvántartott 37 m2

alapterületű utcai pincehelyiség bérlőjének tevékenység módosítás iránti

kérelme

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

18.) Bp. VII. Klauzál tér. 7. szám alatti 34301/0/A/0 hrsz.-on nyilvántartott 47 m2

alapterületű utcai pincehelyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása
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Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

19.) Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiségben bérlőtársi jogviszony létesítése

tárgyában – Budapest VII. kerület Nefelejcs u. 42. 33286/0/A/5 hrsz.

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

20.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének

bérleti díjba történő beszámítása tárgyában

Bp. VII. Rákóczi út 80. hrsz.: 33550/0/A/1

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

21.) Tulajdonosi döntés a Szmoking Bt. (Cg. 01-06-219986) részletfizetési kérelméről

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

22.) Testületi anyagok megtárgyalása

23.) Egyéb

Zárt ülés keretében:

24.) Egyezségi ajánlat polgári peres eljárás során

Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán Vagyongazdálkodási Iroda - mb. irodavezető

25.) Tájékoztatás végrehajtási eljárás során tett tulajdonosi nyilatkozatról

Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán Vagyongazdálkodási Iroda - mb. irodavezető

26.) Tájékoztatás végrehajtási eljárás során tett tulajdonosi nyilatkozatról

MARYBEL Kft.

Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán Vagyongazdálkodási Iroda - mb. irodavezető

27.) Tájékoztatás polgári peres eljárás során tett tulajdonosi nyilatkozatról

Vrindávan Bt.

Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán Vagyongazdálkodási Iroda - mb. irodavezető

28.) Bp. VII. Dózsa Gy. út 44. szám alatti 33233/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott 24 m2

alapterületű udvari, földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

29.) Bp. VII. Izabella u. 11. szám alatti 33846/0/A/13 hrsz.-on nyilvántartott 58 m2

alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

30.) Budapest VII. Király u. 21. sz. 34164/0/A/23 hrsz. alatti 19 m2 alapterületű

udvari földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

31.) Állampolgárok közötti cserekérelmek

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
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32.) Bérleti jogviszony folytatás bérlő halála után / Bérbeadói döntés használók

részletfizetési kérelméről

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

33.) Bérleti jogviszony folytatások bérlők halála után

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

34.) Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése cserelakás egy

idejű bérbeadásával - Bp. VII. Király u. 25., Bp. VII. Verseny u. 22-24

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

35.) Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

36.) Bérlőtársi jogviszony létesítése házastársak között

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

37.) Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

38.) Jogcím nélküli használó bérbeadási kérelme

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

39.) Jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezése egyedi mérlegelés alapján

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

40.) Közös tulajdon megszüntetése

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

41.) Bérbeadói döntés használók részletfizetési kérelméről

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

42.) Rendkívüli élethelyzet alapján bérbe adott lakáson fennálló bérleti szerződés

meghosszabbítása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

43.) Tulajdonosi döntés tartási szerződés tárgyában

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

44.) Tulajdonosi döntés albérletbe adási kérelem tárgyában

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

45.) A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti

vásárcsarnokban található üres üzlethelyiségek bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója



K I V O N A T
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

46.) Egyéb

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

elfogadta.

237/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról

szóló beszámolók elfogadása
Ügyrendi indítvány -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1. napirendi pont 1-4.
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének
elfogadásával.

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

238/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról

szóló beszámolók elfogadása -

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

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

239/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról

szóló beszámolók elfogadása -

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

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

240/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról

szóló beszámolók elfogadása -

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

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

241/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról

szóló beszámolók elfogadása -

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

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

242/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Döntés a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2016. évi munkatervéről –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. január 15-től - 2016.
december 20-ig terjedő időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező
munkatervet elfogadja.

Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

243/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat
támogatása: Budapest VII. kerület Szövetség u. 30/B. –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület,
Szövetség u. 30/B. szám alatti társasház a gáz alapvezetékek felújítási munkálatait
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában
az alábbiak szerint támogatja:

Összes támogatás 2.510 eFt, az alábbiak szerint:

- visszatérítendő kamatmentes támogatás: 1.506 eFt

- vissza nem térítendő támogatás: 1.004 eFt

- A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Lantos Péter –főépítész – Főépítész iroda

Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi iroda

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

244/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat
támogatása: Budapest VII. kerület Nagydiófa u. 16. –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület,
Nagydiófa u. 16. szám alatti társasház két emelet függőfolyosó részleges javítási
munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás
formájában az alábbiak szerint támogatja:

Összes támogatás 3.675 eFt, az alábbiak szerint:

- visszatérítendő kamatmentes támogatás: 2.205 eFt

- vissza nem térítendő támogatás: 1.470 eFt

- A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Lantos Péter –főépítész – Főépítész iroda

Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi iroda
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ülésének jegyzőkönyvéből

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

245/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat
támogatása: Budapest VII. kerület Nefelejcs u. 27-29. –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület,
Nefelejcs u. 27-29. szám alatti társasház körfolyosók részleges javítási munkálatait
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában
az alábbiak szerint támogatja:

Összes támogatás 2.600 eFt, az alábbiak szerint:

- visszatérítendő kamatmentes támogatás: 1.560 eFt

- vissza nem térítendő támogatás: 1.040 eFt

- A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Lantos Péter –főépítész – Főépítész iroda

Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi iroda

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

246/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat
támogatása: Budapest VII. kerület Izabella u. 29.–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület,
Izabella u. 29. szám alatti társasház elektromos felújítás II. ütemének munkálatait
visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában
az alábbiak szerint támogatja:
Összes támogatás 2.970 eFt, az alábbiak szerint:

- visszatérítendő kamatmentes támogatás: 1.782 eFt

- vissza nem térítendő támogatás: 1.188 eFt

- A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Lantos Péter –főépítész – Főépítész iroda



K I V O N A T
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi iroda

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

247/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat
támogatása: Budapest VII. kerület Dob utca 61–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Dob u.
61. 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                                                   2.346 eFt, az alábbiak szerint:

- visszatérítendő kamatmentes támogatás: 1.408 eFt.

- vissza nem térítendő támogatás:                  938 eFt

- A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz kettő év

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Lantos Péter –főépítész – Főépítész iroda

Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi iroda

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

248/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat
támogatása: Budapest VII. kerület Alsóerdősor u. 12.–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület,
Alsóerdősor u. 12. szám alatti társasház tetőjárda felújítási munkálatait visszatérítendő
kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak
szerint támogatja:

Összes támogatás 1.365 eFt, az alábbiak szerint:

- visszatérítendő kamatmentes támogatás: 819 eFt

- vissza nem térítendő támogatás: 546 eFt

- A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz két év

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Lantos Péter –főépítész – Főépítész iroda



K I V O N A T
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi iroda

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

249/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Budapest VII. ker., Kis Diófa u. 3. sz. társasház által kiírt írásbeli szavazás a

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 34124
helyrajzi számú, természetben Kis Diófa u. 3. számú társasház által a Szervezeti és
Működési Szabályzat tárgyában kiírt írásbeli szavazáson „nem” szavazatát adja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: dr. Mészáros Zoltán – mb. irodavető – Vagyongazdálkodási

iroda

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

250/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Döntés az Erzsébetvárosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító

okiratának jóváhagyásáról –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja az Erzsébetvárosi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: dr. Mészáros Zoltán – mb. irodavető – Vagyongazdálkodási

iroda

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

251/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII kerületi kapitányság vezénylési körébe

tartozó rendőrök túlszolgálatának finanszírozása tárgyában kötött megállapodás
módosításának jóváhagyásáról –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, jóváhagyja a Budapesti Rendőr-
főkapitányság VII. kerületi kapitányság vezénylési körébe tartozó rendőrök
túlszolgálatának finanszírozása tárgyú jelen határozat mellékletét képező megállapodás
1. számú módosítását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási iroda



K I V O N A T
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

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

252/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Az Önkormányzat üdülőinek karbantartására vonatkozó szerződés módosítása

(Evikint Kft.)–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros

VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata üdülőinek karbantartását biztosító, az

EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű

Társasággal történő szerződésmódosításhoz az alábbi feltételekkel:

 a szerződés 2016. június 30-ig tartó határozott időtartamról, határozatlanra

módosul

 a szerződésben felhasználható éves keretösszeg bruttó 9.000.000;- Ft összegre

változik

A fedezet az Önkormányzat költségvetésében, a 5703 Önkormányzati üdülők soron

biztosított.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szabó György – irodavezető – Üzemeltetési iroda

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

253/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása

Ügyrendi indítvány -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 14. napirendi pont 1-19.
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének
elfogadásával.

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

254/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Dohány u. 16-18. szám alatti 34512/0/A/8
hrsz.–on nyilvántartott 15 m2 alapterületű udvari, földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata



K I V O N A T
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2) bekezdése szerint
pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7) 9) és 12) e) pontjai szerint 1.392,-
Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.

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

255/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Dózsa Gy. út 6. szám alatti 32932/0/A/4 hrsz.-
on nyilvántartott 53 m2 alapterületű utcai, földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7) és 9) pontja szerint 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA
A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.



K I V O N A T
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

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

256/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Dózsa Gy. út 6. szám alatti 32932/0/A/6 hrsz.-
on nyilvántartott 19 m2 alapterületű utcai, földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7) és 9) pontja szerint 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

257/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Wesselényi u. 31. szám alatti 34411/0/A/10
hrsz.-on nyilvántartott 15 m2 alapterületű udvari, földszinti nem lakás célú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység



K I V O N A T
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. április 11-én 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) e) pontja szerint 912,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

258/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Csengery u. 5. szám alatti 33878/0/A/5 hrsz.-on
nyilvántartott 24 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a
kitétellel, hogy vendéglátóipari tevékenység megjelölése esetén kizárólag melegkonyhás,
éttermi vendéglátás az elfogadott, éjfélig tartó nyitvatartási idővel

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) pontja szerint 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

259/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Dembinszky u. 28. szám alatti 33384/0/A/1
hrsz.-on nyilvántartott 13 m2 alapterületű utcai földszinti, 33 m2 földszintből
megközelíthető pince, valamint 8,5 m2 galériával rendelkező nem lakáscélú helyiség
együttest, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete
57. § (2) bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a
kitétellel, hogy vendéglátóipari tevékenység megjelölése esetén kizárólag melegkonyhás,
éttermi vendéglátás az elfogadott, éjfélig tartó nyitvatartási idővel

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) f) és h) pontjai szerint utcai földszinti
1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA, pincehelyiségre 336,-Ft/m2/hó+ÁFA, galériára 560,-Ft/m2/hó +
ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

260/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos

tulajdonában álló Budapest, VII. kerület István u. 5. szám alatti 33131/1/A/2 hrsz.-on

nyilvántartott 21 m2 alapterületű utcai bejáratú földszinti, 18 m2 galériával ellátott nem

lakáscélú helyiséget az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára

szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete

57. § (2) bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott

(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)
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Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a
kitétellel, hogy vendéglátóipari tevékenység megjelölése esetén kizárólag melegkonyhás,
éttermi vendéglátás az elfogadott, éjfélig tartó nyitvatartási idővel

Havi bérleti díj legkisebb összege:

a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) h) pontjai szerint az utcai fsz.-i részre

1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA, a galéria részre pedig 560,- Ft/m2/hó+ ÁFA.

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati

eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény

megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

261/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos

tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Budapest, VII. kerület Rákóczi út 6. szám

alatti 34526/0/A/14 hrsz.–on nyilvántartott 41 m2 alapterületű udvari földszinti bejáratú

nem lakás célú helyiséget az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII.

kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú

rendelete 57. § (2) pontja szerint pályázat útján hasznosítja.

A pályázati felhívást a határozathoz mellékelt tartalommal az alábbiak szerint

jóváhagyja:

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott

(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a
kitétellel, hogy vendéglátóipari tevékenység megjelölése esetén kizárólag melegkonyhás,
éttermi vendéglátás az elfogadott, éjfélig tartó nyitvatartási idővel

Havi bérleti díj legkisebb összege: a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) 12) e)

pontjai szerint az udvari földszinti helyiségre 1.152,- Ft/m2/hó+ÁFA.

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati

eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény

megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

262/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos

tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Király u. 73. szám alatti 34042/0/A/5 hrsz.-on

nyilvántartott 22 m2 alapterületű utcai bejáratú földszinti, 16 m2 galériával ellátott nem

lakás célú helyiséget az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára

szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete

57. § (2) pontja szerint pályázat útján hasznosítja.

A pályázati felhívást a határozathoz mellékelt tartalommal az alábbiak szerint

jóváhagyja:

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott

(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a
kitétellel, hogy vendéglátóipari tevékenység megjelölése esetén kizárólag melegkonyhás,
éttermi vendéglátás az elfogadott, éjfélig tartó nyitvatartási idővel

Havi bérleti díj legkisebb összege: a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) h)

pontjai szerint a földszinti helyiségre 1.920,- Ft/m2/hó+ÁFA, galéria részre pedig 960,-

Ft/m2/hó+ÁFA.

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati

eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény

megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

263/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Marek J. u. 28. szám alatti 33335/0/A/3 hrsz.-
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on nyilvántartott 28 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) pontja szerint 1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

264/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Murányi u. 22. szám alatti 33194/0/A/3 hrsz.-
on nyilvántartott 18 m2 alapterületű utcai földszinti, 15 m2 galériával rendelkező nem
lakáscélú helyiséget az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete
57. § (2) bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) h) pontjai szerint az utcai földszinti
helyiségre 1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA, míg a galéria részre 560,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

265/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Dob u. 25. szám alatti 34249/2/A/33 hrsz.-on
nyilvántartott 40 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) pontja szerint 1.920,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

266/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Klauzál tér 7. szám alatti 34301/0/A/0 hrsz.-on
nyilvántartott 52 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.
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Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység
Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) pontja szerint 1.920,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

267/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Klauzál u. 29. szám alatti 34313/0/A/2 hrsz.-on
nyilvántartott 17 m2 alapterületű, 15 m2 galériával ellátott utcai bejáratú földszinti nem
lakáscélú helyiséget az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete
57. § (2) bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) h) pontjai szerint az utcai földszinti
helyiségre 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA, míg a galéria részre 760,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

268/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Kertész u. 22. szám alatti 34336/0/A/6 hrsz.-on
nyilvántartott 46 m2 alapterületű utcai bejáratú földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) pontja szerint 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

269/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Akácfa u. 40. szám alatti 34321/0/A/2 hrsz.-on
nyilvántartott 38 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
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(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) pontja szerint 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

270/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Csányi u. 4. szám alatti 34110 hrsz.–on
nyilvántartott 28 m2 alapterületű udvari földszinti + 10 m2 galéria nem lakáscélú
helyiséget az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2)
bekezdése szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7) 9) és 12) e) pontjai szerint 912,- Ft/m2/hó+ÁFA
A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

271/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Szövetség u. 15. szám alatti 33614/0/A/2 hrsz.–
on nyilvántartott 64 m2 alapterületű utcai, földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2) bekezdése szerint
pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)

Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység

Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) pontja szerint 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA

A Bizottság felkéri az ERVA NZrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény
megállapítása érdekében a Bizottság elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

272/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt helyiségek

hasznosítására vonatkozó pályázati felhívást a határozathoz mellékelt tartalommal jóváhagyja:

1.
Budapest, VII. kerület Dohány u. 16-18. szám alatti 34512/0/A/8 hrsz.–on nyilvántartott 15
m2 alapterületű udvari, földszinti nem lakáscélú helyiség.
2.
Budapest, VII. kerület Dózsa Gy. út 6. szám alatti 32932/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott 53
m2 alapterületű utcai, földszinti nem lakáscélú helyiség.

3.
Budapest, VII. kerület Dózsa Gy. út 6. szám alatti 32932/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott 19
m2 alapterületű utcai, földszinti nem lakáscélú helyiség.

4.
Budapest, VII. kerület Wesselényi u. 31. szám alatti 34411/0/A/10 hrsz.-on nyilvántartott
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15 m2 alapterületű udvari, földszinti nem lakás célú helyiség.
5.
Budapest, VII. kerület Csengery u. 5. szám alatti 33878/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 24 m2

alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiség.

6.
Budapest, VII. kerület Dembinszky u. 28. szám alatti 33384/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott
13 m2 alapterületű utcai földszinti, 33 m2 alapterületű földszintből megközelíthető pince,
valamint 8,5 m2 galériával rendelkező nem lakáscélú helyiség együttes.

7.
Budapest, VII. kerület István u. 5. szám alatti 33131/1/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 21 m2

alapterületű utcai földszinti, 18 m2-es galériával rendelkező nem lakáscélú helyiség.

8.
Budapest, VII. kerület Rákóczi út 6. szám alatti 34526/0/A/14 hrsz.–on nyilvántartott 41
m2 alapterületű udvari bejáratú földszinti nem lakáscélú helyiség.

9.
Budapest, VII. kerület Király u. 73. szám alatti 34042/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 22 m2

alapterületű utcai földszinti bejáratú, 16 m2 galériával rendelkező nem lakáscélú helyiség.

10.
Budapest, VII. kerület Marek J. u. 28. szám alatti 33335/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 28
m2 alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiség.

11.
Budapest, VII. kerület Murányi u. 22. szám alatti 33194/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 18
m2 alapterületű utcai földszinti, 15 m2 galériával rendelkező nem lakáscélú helyiség.

12.
Budapest, VII. kerület Dob u. 25. szám alatti 34249/2/A/33 hrsz.-on nyilvántartott 40 m2

alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiség.

13.
Budapest, VII. kerület Klauzál tér 7. szám alatti 34301/0/A/0 hrsz.-on nyilvántartott 52 m2

alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiség.

14.
Budapest, VII. kerület Klauzál u. 29. szám alatti 34313/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 17 m2

alapterületű, 15 m2 galériával ellátott utcai bejáratú földszinti nem lakáscélú helyiség.

15.
Budapest, VII. kerület Kertész u. 22. szám alatti 34336/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott 46 m2

alapterületű utcai bejáratú földszinti nem lakáscélú helyiség.
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16.
Budapest, VII. kerület Akácfa u. 40. szám alatti 34321/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 38 m2

alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiség.

17.
Budapest, VII. kerület Csányi u. 4. szám alatti 34110 hrsz.-on nyilvántartott 28 m2

alapterületű udvari földszinti + 10 m2 galéria nem lakáscélú helyiség.

18.
Budapest, VII. kerület Szövetség u. 15. szám alatti 33614/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 64
m2 alapterületű utcai földszinti nem lakáscélú helyiség.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

273/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Bp. VII. Dob utca 20. szám alatti 34191/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 81 m2

alapterületű utcai pincehelyiség 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. szám alatti 34191/0/A/1 hrsz.-on
nyilvántartott 81 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló utcai pincehelyiség 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 296.266,- Ft
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
81 m2 utcai pincehelyiségre 960,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 77.760,- 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.

A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
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járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.

A 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
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

274/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Károly krt. 5. szám alatti, 34219/0/A/15

helyrajzi számon nyilvántartott 20 m2 alapterületű nem lakáscélú udvari földszinti
helyiség bérlőjének részletfizetési kérelméről–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a London Beauty
Kft. (adószám: 24264642-2-13; Cg. 13-09-162169; székhely: 2141 Csömör, Középhegy
út 51.) részére, az általa bérelt Budapest VII. kerület alapterületű Károly krt. 5. szám
alatti, 20 m2 alapterületű udvari földszinti helyiségre fennálló, összesen 239.217,- Ft
hátralék 24 havi részletben történő kiegyenlítéséhez, a következők szerint: az első
hónap részlete 9.907,- Ft, majd a következő 23 hónap havonkénti részlete 9.970,- Ft,
mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül.

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: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

275/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiségben bérlőtársi jogviszony létesítése

tárgyában – Budapest VII. kerület Nefelejcs u. 42. 33286/0/A/5 hrsz.–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a
SERVINTERN Bt. (székhely: 1074 Budapest, Nefelejcs u. 42., cégjegyzék szám: 01-06-
774274, adószám: 22295912-2-42, képviseletre jogosult: Arnóth Ferencné, ügyvezető) és
a KLIMAMEDIC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövidített név: Klímamedic Kft., cégjegyzékszám: 13-09-092472, adószám: 12918186-2-
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13, székhely: 2151 Fót, Sinka István u. 23., képviseli: Gujdi Miklós ügyvezető) bérlőtársi
jogviszonyt létesítsen a felek közös megállapodása alapján a Bp. VII. Nefelejcs u. 42. sz.
alatti 33286/0/A/5 hrsz-ú 39 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan, irodai
tevékenységre az alábbiak szerint:

A bérlőtársak a bérleti díjat a helyiség alapterület felosztása alapján fizetik.
- A Servintern Bt. 19,5 m2 terület után fizetendő bérleti díja: (13.440,-Ft/m2/év+ÁFA,)
azaz 21.840,-Ft+ÁFA/hó
- a Klímamedic Kft. 19,5 m2 terület után fizetendő bérleti díja: 13.440,-Ft/m2/év+ÁFA,
azaz 21.840,-Ft/hó+ÁFA, ami minden évben az előző évi, KSH által közétett inflációval
külön értesítés nélkül növekszik.

A bérlőtársak kifejezetten tudomásul veszik, hogy a bérlőtársak jogai és kötelezettségei
egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják, kötelezettségük a bérbeadóval szemben
egyetemleges.
Bérlőtársak egyetemleges felelősséget vállalnak továbbá a helyiség használatával
kapcsolatos egyéb költségek, különösen a közüzemi díjak megfizetésére.

A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti bérlőtársakat a tevékenységhez szükséges
hatósági engedélyek és társasház esetén a társasház nyilatkozatának a beszerzése alól;
hatósági eljárásokban az Önkormányzat, mint tulajdonos vagy megbízottja
hozzájárulásának beszerzése nem mellőzhető, ha építési vagy átalakítási munka
végzésére van szükség; a szükséges hatósági engedélyek és társasház nyilatkozata
hiányában a helyiségben a tevékenység nem kezdhető meg, valamint ha az
Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,vagy a hatóság a szükséges engedélyeket
nem adja meg, illetve a társasház megtiltja a helyiségekben végezni kívánt
tevékenységet, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.

A bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha mindkét szervezet megfelel a nemzeti
vagyontörvény szerinti átláthatósági feltételeknek.

A bérleti szerződés addig nem módosítható, amíg a bérlő nem igazolja, hogy bérleti-,
közüzemi díj, illetve adótartozása nem áll fenn.

Amennyiben bérlőtársak a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig a bérleti
szerződés módosítását nem írják alá, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

276/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti

díjba történő beszámítása tárgyában
Bp. VII. Rákóczi út 80. hrsz.: 33550/0/A/1 –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 144/2015.(III.25.) számú
határozatának 15.) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Rákóczi út
80. szám alatti 33550/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 162 m2 alapterületű utcai földszinti +
26 m2 galériával ellátott + 58 m2 alapterületű udvari pince nem lakáscélú helyiség
bérlője, a THANH HA COMPANY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (rövidített név: THANH HA COMPANY Kft., székhely: 1191 Budapest,
Arany János u. 24.fsz.2., cégjegyzékszáma: 01-09-699996, adószáma: 12716685-1-43,
ügyvezető: Le Xuan Cuong) által a helyiség felújítására fordított, számlákkal igazolt
bruttó 704.850,-Ft összegű felújítási költség a bérlő által fizetendő bérleti díjba utólag
beszámításra kerüljön a havi bruttó bérleti díj 50 %-a erejéig.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: Határozathozatalt követő hónaptól
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

277/2016. (04.11.) sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés a Szmoking Bt. (Cg. 01-06-219986) részletfizetési kérelméről –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Szmoking Betéti
Társaság (adószám: 2841829-2-42; Cg. 01-06-219986; székhely: 1072 Budapest,
Akácfa u. 36.., képv.: Lőrincz Noémi) részére, az általa bérelt Budapest VII. kerület
Akácfa utca 36. és Akácfa utca 41. szám alatti helyiségekre fennálló, összesen
3.924.066,- Ft hátralék 24 havi részletben történő kiegyenlítéséhez, a következők
szerint: az első hónap részlete 163.566,- Ft, majd a következő 23 hónap havonkénti
részlete 163.500,- Ft, mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül.

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem
kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.

Az Akácfa u. 41. szám alatti bérlemények tekintetében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság úgy dönt, hogy a Szmoking Betéti Társaságnak 5 évre visszamenőlegesen ki
kell fizetnie az Erzsébetvárosi Önkormányzatnak járó, négyzetméter eltérésből adódó
különbözetet.
Továbbá a bérleti szerződésben szereplő alapterületek kerüljenek módosításra a
földhivatali nyilvántartásban szereplő értékeknek megfelelően.

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

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt.

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

278/2016.(04.11.) Sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása –
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére „Az Önkormányzat egyes vagyontárgyú
rendeleteinek módosítása és vagyonával kapcsolatos döntések” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2015. április 11.
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

279/2016.(04.11.) Sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére a „Budapest-Fasori Református Egyházközség
Damjanich utca 4. és Damjanich utca 6. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanrészek használatára irányuló kérelme” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2015. április 11.
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

280/2016.(04.11.) Sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére az „Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
döntések” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2015. április 11.
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

281/2016.(04.11.) Sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
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Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítása” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2015. április 11.
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

282/2016.(04.11.) Sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére a „Döntés Budapest Főváros VII. kerület Százház
utca 1-27. szám alatt található telekingatlan koncepció tervének elfogadására
vonatkozóan” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2015. április 11.
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

283/2016.(04.11.) Sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére a „Lakásgazdálkodási beszámoló és 2016. évi
lakásbérbeadási irányelvek és keretszámok” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2015. április 11.
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

284/2016.(04.11.) Sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület részére a „Beszámoló az ERVA NZrt. átalakításával
kapcsolatos folyamatokról, illetve a megbízási szerződés felülvizsgálatáról” című
előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
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Határidő: 2015. április 11.
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

Kmf.

Budapest, 2016. április 13.

Benedek
Zsolt sk.

a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Joó Mária
jegyzőkönyvvezető


