
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 2021. november 30-án 09 óra 20 

perctől megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

469/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

-…/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1077 Budapest, VII. kerület 

Almássy utca ... szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre fennálló bérleti díj 

hátralék részletfizetése - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. hozzájárul  V. T. (sz.: ..; anyja neve: ..; szül. hely, idő: ..; lakcím: .., … szig.száma: 

..; adószám: ..1;) részére, a ../0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1077 

Budapest, VII. kerület Almássy utca ... szám alatti, 71 m2 alapterületű utcai pince 

helyiségre keletkezett,  941.204,-Ft + 13.228,-Ft késedelmi kamat, összesen 954.432, -Ft 

hátralék 25 havi részletben történő kiegyenlítéséhez a következők szerint:  

az első hónap részlete 38.184, - Ft, majd a következő 24 hónap havonkénti részlete 

38.177, - Ft, mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül. 

2. a határozat 1. pontjában foglalt, tartozás 25 havi részletben történő kiegyenlítéséhez 

kizárólag abban az esetben járul hozzá, amennyiben V. T. saját költségén közjegyzői 

okiratba foglalva tartozáselismerő nyilatkozatot tesz, egyúttal vállalva a fentiek szerinti 

tartozás megfizetését. 

3. amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

 

470/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- T. S. és T. S. lakáshasználók krízistámogatáshoz szükséges nyilatkozat kiadása - 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. hozzájárul, hogy a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány 

krízis támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kiadásra kerüljön,   

2. hozzájárul a használati díjhátralékhoz kapcsolódó 21.667.-Ft kamatkövetelést 

elengedéséhez.,    



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

3. hozzájárul, hogy T. S. (szül. hely, idő: ... an.: .., szig.sz.: ..) és T. S.(szül. hely, idő: ….. an.: 

Tábori Ilona, szig.sz.: ..) a Budapest VII. Nefelejcs u. ... III. 29. szám alatti 1,5 szobás, az 

ingatlan-nyilvántartás szerint 36 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra, egy 

éves időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

4. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében  foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a szerződéskötésről szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül 

a bérleti szerződés nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 

 

 

471/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés L. T. I. és S. I. állampolgárok közötti cserekérelem ügyében- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt: 

1. hogy hozzájárul S. I. (sz. neve; …, szül; ...; anyja neve: ..; szig.sz.: ..) ../0/A/14 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben a 1071 Budapest VII., Dembinszky utca .. I. 12. 

szám alatti lakás bérlőjének és L. T. I. (sz. neve; .., szül; Budapest, ...; anyja neve: ..; 

szig.sz.: ..) a 1181 Budapest XVIII., Üllői út ... Fszt. 6. számú lakás bérlőjének 

lakáscseréjéhez.  

2. A hozzájárulás alapján L. T. I. (sz. neve; .., szül; ...; anyja neve: ..; szig.sz.: ..) a bérleti 

szerződés határozatlan időre megköthető a ..7/0/A/14 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a 1071 Budapest VII., Dembinszky utca ... I. 12. szám alatti., 30 m2 

alapterületű, 1 szobás, komfortos komfortfokozatú bérlemény vonatkozásában.  

3. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

4. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: Határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

472/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés K. M. és J. G. állampolgárok közötti cserekérelem ügyében- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt: 

 

1. hogy hozzájárul K. M. (sz. neve: ..; szül: ...; anyja neve: .., szig.sz.: ..) ../0/A/35 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1071 Budapest VII. kerület, 

Dembinszky utca ... lh: 2 I. 31. szám alatti lakás bérlőjének és J. G. I. (szül név: ...; 

született...; anyja neve: ..; szig.sz..) ../1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 

1142 Budapest XIV. kerület, Erzsébet királyné útja ... szám alatt található „kivett 

lakóház, udvar” megjelölésű ingatlanon található Fszt. 16. szám alatti lakás bérlőjének 

lakáscseréjéhez.  

 

2. A hozzájárulás alapján J. G. I. (szül név: ...; született: ...; anyja neve: ..; szig.sz.: ..) a 

bérleti szerződés határozatlan időre megköthető a ../0/A/35 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 1071 Budapest VII. kerület, Dembinszky utca ... lh: 2. 

I. 31. szám alatti, 39 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos komfortfokozatú bérlemény 

vonatkozásában. 

 

3. A hozzájárulás hatályba lépésének és a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy 

a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata a felek által benyújtott 

kérelemhez a saját hatáskörében hozzájáruljon. 

 

4. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

 

5. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: Határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 
 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 

 

 

473/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés F. J. S. és B. E. állampolgárok közötti cserekérelem ügyében- 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. nem járul hozzá F. J. S. (sz. neve: .., született: ..., anyja neve: .., szig.sz.: ..) ../0/A/41 

helyrajzi számú, természetben a 1078 Budapest VII. Hernád u. ... III. 39. szám alatti 

lakás bérlőjének és B. E.. (sz. neve: .., született: ..., anyja neve: .., szig.sz.: ..) a .. 

helyrajzi számú, természetben a 3354 Tófalu Klapka György u. ... számú „kivett 

lakóház, udvar” megjelölésű ingatlanon található lakóingatlan tulajdonosának 

lakáscseréjéhez.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: Határozat meghozatalát követően azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 
 

474/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Határozata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében 

a 746/2020. (XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól 

visszavont feladat- és hatáskörében meghozott 586/2021. (VI.01.) Polgármesteri határozat 

módosítása tárgyában - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, 

 

1.  hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. 

(XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont 

feladat- és hatáskörében meghozott 586/2021. (VI.01.) Polgármesteri határozat 

rendelkező részét az alábbiak szerint módosítja:  

 

„Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. 

(XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont 

feladat- és hatáskörében úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy Ö. I. A. (születési név: ..., 

születési hely és idő: ... anyja neve: .., szig.sz.: 2..) – néhai bérlő, Ö. Gy. lánya – a 

../2/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1074 Budapest VII. kerület, Dob 

u. ... FE. 1. szám alatti 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 41 m2 alapterületű, 

komfortos komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, 

ezáltal 2021.03.29. napjától határozatlan időre a lakás bérlőjévé válik.” 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

 

2. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t, hogy az érintett bérleti szerződés rendezése ügyében 

haladéktalanul eljárjon. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat meghozatalát követően azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 

 

 

475/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Határozata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága  446/2021. (XI.16.) határozatának 

módosítása tárgyában - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, 

1. hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága  446/2021. (XI.16.) határozatának 

1. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„1. hogy hozzájárul ahhoz, hogy S. J. (sz.: .., szül.: ..., an.: …, szig.szám:..) számára, 

rendkívüli élethelyzetre tekintettel, versenyeztetési eljárás mellőzésével a ../0/A/20 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1074 Budapest, Csengery u. ... I. 6. 

szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint, 2 szobás, 68 m² alapterületű, komfortos 

komfortfokozatú lakás, 1 éves határozott időtartamra bérbeadásra kerüljön Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.) sz.  rendelet 11. § előírásai szerint.” 

2. a 446/2021. (XI.16.) határozat egyéb pontjai nem változnak, hatályukban változatlanul 

fenn maradnak.  

3. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t, hogy az érintett bérleti szerződés rendezése ügyében 

haladéktalanul eljárjon. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 
 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

476/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés V. B. lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására rendkívüli 

élethelyzet tárgyában - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. hogy hozzájárul ahhoz, hogy V. B. (szül. név: .., szül.: ..., an.: .., szig.szám: ..) 

számára, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, versenyeztetési eljárás mellőzésével a 

../0/A/36 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1078 Budapest VII. kerület, 

Nefelejcs u. ... II. 34. szám alatti, 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 45 m² 

alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás, 1 éves határozott időtartamra 

bérbeadásra kerüljön Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.) sz. rendelet 11. § előírásai 

szerint.  

 

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

 

3. Amennyiben a szerződéskötésről szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 45 napon 

belül a bérleti szerződés nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 

 
 

477/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakásba történő befogadás tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. hozzájárul ahhoz, hogy M. I. L. (szül. név: ..., szül: ..., anyja neve: .., szig.sz.: ..) bérlő 

a ../0/A/25  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest VII. kerület 

Nefelejcs u. ... II./23. szám alatti, 1 és fél szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 41 

m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú bérleménybe befogadja unokáját, K. 

Sz. (szül.név: ..., szül: .. anyja neve: .., anyakönyvi kiv.sz.: …). A hozzájárulásban 

kikötjük és egyben felhívjuk a figyelmét, hogy a befogadott személyek a bérlő 

lakásbérleti jogviszonyának megszűnése esetén elhelyezési igény nélkül kötelesek a 

lakásból a megszűnés napjától számított 15 napon belül – ingóságaikkal együtt – 

kiköltözni. 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

módosítás nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap   

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 

 

 

478/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakásba történő befogadás tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. hozzájárul ahhoz, hogy R. G. (szül. név: ..., szül: ..., anyja neve: .., szig.sz.: …) bérlő a 

..  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1072 Budapest VII. kerület Klauzál 

tér ... II./3/A. szám alatti, 2 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 45 m2 alapterületű, 

komfortos komfortfokozatú bérleménybe befogadja testvérét, H. Zs. (szül.név: ..., szül: 

... anyja neve: ..) valamint annak gyermekeit: H. B. S. (sz.: ..., an: …) és P. B. Zs.(sz.: 

..., an.: ..). A hozzájárulásban kikötjük és egyben felhívjuk a figyelmét, hogy a 

befogadott személyek a bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése esetén 

elhelyezési igény nélkül kötelesek a lakásból a megszűnés napjától számított 15 napon 

belül – ingóságaikkal együtt – kiköltözni. 

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti 

szerződésmódosítás nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap   

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 

 

 

479/2021. (XI.30.) sz. PKB határozat 

- Határozata önkormányzati lakások értékesítésére kiírt pályázati eljárás eredményének 

kihirdetése tárgyában- 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. az önkormányzati lakások értékesítésére kiírt pályázati eljárás tárgyában beérkezett 

érvényes pályázatok közül az alábbi pályázatokat  

 

hirdeti ki nyertesként. A nyertes pályázó által a Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata K&H Banknál vezetett 10403239-00033034-00000007 

számú letéti számlájára átutalt pályázati biztosíték összege a vételárba beszámításra 

kerül. 

2. az alábbi ingatlanok vonatkozásában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja: 

Baross tér 18. félemelet 5. 

Cserhát u. 3. fszt. 1. 

Cserhát u. 17. fszt. 8. 

Damjanich u. 12/B. V. 1. 

Dob u. 104. fsz. 15. 

Hársfa u. 34. fszt. 10. 

Hernád u. 26. mfszt. 4. 

 

3. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t, hogy 8 munkanapon belül értesítse pályázót a pályázati 

eljárás eredményéről. 

 

4. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t az adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:   Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  Pályázó értesítése: jelen határozat meghozatalától számított 8. nap. 

Adásvételi szerződés megkötése: a nyertességről szóló értesítés pályázó általi 

kézhezvételének napjától számított 30. nap.  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 Ingatlan Pályázó neve Pályázó címe Nyertes ajánlat 

1. Almássy tér ... fszt. 5A K. K. 1115 Budapest, Etele út ./B 30 240 000 Ft 

2. Almássy tér ... fszt. 1. K. K. 1115 Budapest, Etele út ./B 20 575 000 Ft 

3. Bethlen G. u. ... fszt. 3A K. K. 1115 Budapest, Etele út ./B 17 345 000 Ft 

4. Csengery u. .. fszt. 2. K. K. 1115 Budapest, Etele út ./B 18 766 000 Ft 

5. Dob u. ... fszt. 12. K. K. 1115 Budapest, Etele út ./B 15 325 000 Ft 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

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

elfogadták. 

 

Kmf. 

 

Budapest, 2021. november 30. 

         Bónus Éva                         

   a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

    Vajda Eszter 

 jegyzőkönyvvezető 

 

 


