
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 2022. október 04-én 10 óra 05 perctől 

megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

654/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka 

határidejének hosszabbításáról – Lövölde tér 7. tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a PKB a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a Budapest VII. kerület, Lövölde tér 7. szám alatti társasház 

2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatott „Belső homlokzat (I.ütem)” 

megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2024. június 27-ig, az elszámolás határidejét 

2024. július 27-ig meghosszabbítja. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták.  
 

655/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka 

határidejének hosszabbításáról – Verseny utca 10. tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a Budapest VII. kerület, Verseny utca 10. szám alatti társasház 

2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatott „Kapualj felújítása” megnevezésű 

munka elvégzésének határidejét 2023. december 06-ig, az elszámolás határidejét 2024. 

január 05-ig meghosszabbítja. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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 

 
 
 

656/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka 

határidejének hosszabbításáról – Thököly út 15. tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a Budapest VII. kerület, Thököly út 15. szám alatti társasház 

2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatott „Függőfolyosók felújítása” megnevezésű 

munka elvégzésének határidejét 2023. február 24-ig, az elszámolás határidejét 2023. 

március 26-ig meghosszabbítja. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:       PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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

elfogadták.  
 

657/2022. (X.04) sz. PKB határozat 

- Ügyrendi indítvány elfogadásáról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 10. napirendi pont 1-5-ig; 8-10-

ig, 12-19-ig, illetve a 6., 7., 11-es határozati javaslatairól együttesen szavaznak. 

 

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

elfogadták. 

 

658/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozata a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Erzsébet körút 56. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Erzsébet körút 56. szám 34064 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Elektromos fővezeték 

felújítási munka” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.500.000,- Ft, 

azaz Egymillió-ötszázezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
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 

 
 
 
 

 

 

659/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

István utca 34. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, István utca 34. szám 33248 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Tető héjalás, 

tetőszerkezet” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 3.000.000,- Ft, azaz 

Hárommillió forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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

elfogadták.  
 
 

660/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Síp 

utca 24. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Síp utca 24. szám 34238 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. (III.29.) 

sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Bejárati kapu felújítási 

munka” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 500.000,- Ft, azaz 

Ötszázezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

 

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 

 
 
 

661/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Dob 

utca 104. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Dob utca 104. szám 33955 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Tűzfalak felújítása” 

munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.411.000,- Ft, azaz Egymillió-

négyszáztizenegyezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

 

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

elfogadták.  
 
 

662/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Damjanich utca 26/A. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Damjanich utca 26/A. szám 33496 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 

216/2022. (III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Hátsó 

homlokzat felújítás, hagyományos vakolás – festés technológiával” munkára vonatkozó 

pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint kamatmentes 

kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

 

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 

 
 
 

 

 

663/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Péterfy Sándor utca 22. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Péterfy Sándor utca 22. szám 33542 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 

216/2022. (III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Lépcsőház 

festés” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 960.000,- Ft, azaz 

Kilencszázhatvanezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

 

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

elfogadták.  
 
 

664/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

István utca 12. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, István utca 12. szám 33280 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Gázvezeték felújítás” 

munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-

ötszázezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták.  
 
 

  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

 

665/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

-Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

István utca 27. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, István utca 27. szám 33172 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Gázvezeték felújítás” 

munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 911.000,- Ft, azaz 

Kilencszáztizenegyezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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

elfogadták.  
 
 

 

666/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

-Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Péterfy Sándor utca 26. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Péterfy Sándor utca 26. szám 33146 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 

216/2022. (III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Méretlen 

főelosztó felújítás és új földelőhálózat kialakítása, felújítása” munkára vonatkozó pályázatot 

érvényesnek nyilvánítja és 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint kamatmentes 

kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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 

 
 
 

 

667/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Vörösmarty utca 5. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Vörösmarty utca 5. szám 33862 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Udvari részen tetősík 

felújítása” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.273.000,- Ft, azaz 

Egymillió-kettőszázhetvenháromezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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

elfogadták.  
 
 

668/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Marek József utca 31. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Marek József utca 5. szám 33256 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Elektromos hálózat 

felújítása (I.ütem)” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.500.000,- Ft, 

azaz Egymillió-ötszázezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:     PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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

elfogadták.  
 
 

  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

 

669/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Nefelejcs utca 3. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Nefelejcs utca 3. szám 32990 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „4 db tűzfali kémény 

felújítása” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.500.000,- Ft, azaz 

Egymillió-ötszázezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:    PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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

elfogadták.  
 
 

670/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Király utca 43-45. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Király utca 43-45. szám 34116 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Csatlakozó 

gázvezeték tömörré tétele” munkára vonatkozó pályázatot – a csökkentett költségvetési 

összeggel - érvényesnek nyilvánítja és 821.000,- Ft, azaz Nyolcszázhuszonegy-ezer forint 

támogatásban részesíti melyből 492.600,-- Ft, azaz Négyszázkilencvenkettőezer-hatszáz 

forint kamatmentes kölcsön és 328.400,- Ft, azaz Háromszázhuszonnyolcezer-négyszáz 

forint vissza nem térítendő támogatás. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:    PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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 

 
 
 

 

671/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Izabella utca 5. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Izabella utca 5. szám 33794 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás alapján benyújtott „Kapualj, 

lépcsőház felújítása, festése” munkákra vonatkozó pályázata a Pályázati kiírás II. fejezet 4.) 

pontjának nem felel meg, ezért a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja és nem részesíti 

támogatásban. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

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

elfogadták.  
 
 

 

672/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Dob 

utca 94-96. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Dob utca 94-96. szám 33941 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás alapján benyújtott „Részleges 

elektromos hálózat felújítás” munkákra vonatkozó pályázata a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) 

b), valamint az V. fejezet 2.) c) pontjának nem felel meg, ezért a pályázatot érvénytelennek 

nyilvánítja és nem részesíti támogatásban. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:    PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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 

 
 
 

 

673/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Dembinszky utca 22. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Dembinszky utca 22. szám 33394 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás alapján benyújtott „Légudvar 

homlokzatának vakolása” munkákra vonatkozó pályázata a Pályázati kiírás V. fejezet 3.) 

pontjának nem felel meg, ezért a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja és nem részesíti 

támogatásban. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:    PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták.  
 
 

 

674/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Péterfy Sándor utca 5. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Péterfy Sándor u. 5. szám 33557 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás alapján benyújtott „Részleges tető 

felújítás, utca felöli külső és belső sík”munkákra vonatkozó pályázata a Pályázati kiírás V. 

fejezet 2.) b) pontjának nem felel meg, ezért a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja és nem 

részesíti támogatásban. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:    PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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 

 
 
 

 

 

675/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Akácfa utca 20. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Akácfa utca 20. szám 34406 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás alapján benyújtott „2. emeleti 

függőfolyosó felújítása” munkákra vonatkozó pályázata a Pályázati kiírás VI. fejezet 5.) 

pontjában foglaltak alapján a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja és nem részesíti 

támogatásban. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:    PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 
 

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

elfogadták.  
 
 

676/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Nagydiófa utca 18. – tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Nagydiófa utca 18. szám 34466 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás alapján benyújtott „Udvar felújítás” 

munkákra vonatkozó pályázata a Pályázati kiírás VI. fejezet 5.) pontjában foglaltak alapján a 

pályázatot érvénytelennek nyilvánítja és nem részesíti támogatásban. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:    PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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 

 
 
 

677/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat Sz. J. és B. Z. állampolgárok közötti cserekérelem tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. hozzájárul Sz. J. (sz. neve; .., szül; ..., anyja neve: ..; szig.sz.: ..) a .. helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 1077 Budapest VII. kerület, Király u…. I. 11/A. szám 

alatti VII. kerületi önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás bérlőjének és B. Z. (sz. 

neve; .., szül; ...; anyja neve: ..; szig.sz.: ..) ../3  helyrajzi számon nyilvántartott 

ingatlanon található, természetben a 2723 Nyáregyháza, Dózsa György út ... számú 

lakás tulajdonosának lakáscseréjéhez.  

2. A hozzájárulás alapján B. Z. (sz. neve; .., szül; ...; anyja neve: ..; szig.sz.: ..) a bérleti 

szerződés határozatlan időre megköthető a 1077 Budapest VII. kerület, Király u. ... I. 

11/A. szám alatti 55 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. 

 

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

tartózkodással) elfogadták.  
 
 

678/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat K. L. lejárt határozott idejű bérleti jogviszony rendezése tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. hozzájárul ahhoz, hogy K. L. (szül. neve: .., szül. hely, idő: ..., anyja neve: .., szig.sz.: 

..), a ../0/A/25 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1074 Budapest VII. 

kerület, Munkás u…. III. 27. szám alatti, 2 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 56 

m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú bérleményre, határozott időre, 5 éves 

időtartamra, a bérleti szerződés megkötésre kerüljön. 

 

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

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

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

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. 
 

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

elfogadták.  
 
 

679/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat B. R. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy B. R.(születési név: ..., születési hely és idő: ..., anyja 

neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/22 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 

a 1074 Budapest VII. kerület, Vörösmarty u. ... III. 20. szám alatti 2 szobás, 

az ingatlan-nyilvántartás szerint 68 m2 alapterületű, komfortos 

komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a bérleti 

jogviszonyt 

folytathassa, ezáltal 2022.05.25. napjától határozott időre 2023.04.30. napjáig 

a lakás bérlőjévé váljon.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. 
 

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

elfogadták.  
 
 

680/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat P. A. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, hogy P. A. (szül. neve: .., szül. idő: ..., anyja neve: .., szig.sz.: .. .) a 

../1/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1074 Budapest VII. kerület, Dob u. 

... fsz. 5. szám alatti, 2 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 51 m2 alapterületű, komfortos 

komfortfokozatú bérleményre, 5 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre 

kerüljön 2027.12.31. napjáig. 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

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

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

3. 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. 
 

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

elfogadták.  
 
 

681/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat B. A. bérleti jogviszonyának rendezése tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy; 

4. hozzájárul ahhoz, hogy B. A. (szül. név: ..., szül: ..., anyja neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/5 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 Budapest VII. kerület, Király u. .. fsz. 

2. szám alatti, 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 31 m2 alapterületű, komfortos 

komfortfokozatú bérleményre, 1 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre 

kerüljön.  

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

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

6. 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. 
 

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

elfogadták.  
 

 

 

 

682/2022. (X.04.) sz. PKB határozat 

- Határozat a Budapest belterület ./0/A/31 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 

természetben a 1075 Budapest, Király u. .. I. emelet 8. szám alatti önkormányzati lakás 
forgalmi értékének és vételárának megállapítása és értékesítése tárgyában- 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. a Budapest belterület ./0/A/31 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 

1075 Budapest, Király u. .. I. emelet 8. szám alatti lakást értékesítésre kijelöli. 

2. a Budapest belterület …/0/A/31 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 

1075 Budapest, Király u. ... I. emelet 8. szám alatt található, 24 m2 alapterületű 

szükséglakás komfortfokozatú lakás forgalmi értékét, valamint a forgalmi érték 

alapulvételével meghatározott vételárát jóváhagyja az alábbiak szerint: 

 

3. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t a megállapított forgalmi érték és a vételár Gy. J. 

(lakcím: 1075 Budapest, Király u. .. I. emelet 8.; anyja neve: T. J.; született: ...; 

személyazonosító igazolvány száma: ..; adóazonosító jele: ..) Bérlő részére történő 

megküldésére és  –  a Bérlő vételi jog gyakorlására irányuló egyoldalú nyilatkozata 

esetén -  az adásvételi szerződés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata nevében történő megkötésére azzal, hogy a vételár egyösszegben 

való megfizetése esetén a Bérlőt a vételárból további 5 százalék árengedmény illeti 

meg. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal  

  2. pont tekintetében azonnal  

  3. pont első része tekintetében a határozat meghozatalát követő 15. nap 

3. pont második része tekintetében a vételi jog gyakorlására irányuló egyoldalú 

nyilatkozat átvételét követő 30. nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. 
 

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

elfogadták.  

Kmf. 

Budapest, 2022. október 04. 

             Bónus Éva sk.                        

   a bizottság elnöke  

A kivonat hiteléül: 

 

    dr. Veninger Gyula Nándor 

       jegyzőkönyvvezető 
 

Cím HRSZ 
Önkormányzati 

tulajdonba kerülés 
Bérlet kezdete 

Kedvezmény 

mértéke 

Forgalmi 

érték 
Vételár 

Király u. .. I. em. 8. ../0/A/31 térítés nélkül 1992. 12. 07. 85 % 18 100 000 Ft 2 715 000 Ft 


