
 

 

Iktatószám: XV/26/2022. 

K I V O N A T  
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perckor megtartott rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

  Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Ülésterem 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének -  

147/2022. (V.25.) határozata Módosító indítvány elfogadásáról - 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

Niedermüller Péter polgármester úr által a „Javaslat az Erzsébetváros Jövőjéért díj és az 

Egészséges Erzsébetvárosért díj adományozására” című előterjesztéshez benyújtott módosító 

indítványt az alábbiak szerint: 

 

Niedermüller Péter 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A „Javaslat az Erzsébetváros Jövőjéért díj és az Egészséges Erzsébetvárosért díj 

adományozására” című napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be: 

 

Az “Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozására beérkezett javaslatokat a Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottság 2022. május 23-ai ülésén megtárgyalta és minden jelöltet 

érdemesnek talált a díjra, az „Egészséges Erzsébetvárosért” díjra nem érkezett jelölés. 

 

E beérkezett jelöléseket és a Bizottság javaslatát figyelembe véve az alábbi személyek részére 

javaslom adományozni az „Erzsébetváros Jövőjéért” díjat: 

 

Drevenka Judit, az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda dadusa. 

Tarr Erzsébet, az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda vezetője. 

Tripolszky Judit, a Budapest VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskola pedagógusa. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatokat az alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (V.25.) határozata az „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozásáról 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
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hogy „Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz D J, részére. 

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. június 6. 

2. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (V.25.) határozata az „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozásáról 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy „Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz T E, részére. 

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. június 6. 

3. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (V.25.) határozata az „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozásáról 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy „Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz T J részére. 

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. június 6. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2022. (V.25.) határozata az „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozásáról 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy „Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz D J részére. 

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. június 6. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gyuris Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2022. (V.25.) határozata az „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozásáról 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy „Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz T E részére. 

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. június 6. 
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A határozat végrehajtásáért felelős: Gyuris Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

150/2022. (V.25.) határozata az „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozásáról 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy „Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz T J részére. 

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. június 6. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gyuris Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2022. (V.25.) határozata az Artist Garden Kft. által a Budapest VII. kerület, Dob u. 57. 

szám alatt üzemeltetett vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitvatartásával összefüggő 

eljárásban meghozott elsőfokú döntéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelemről  

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Artist Garden Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Dob utca 55.; adószáma: 22775634-2-42) 

által a Budapest VII. kerület, Dob u. 57. szám alatt üzemeltetett vendéglátó üzlet 24 és 6 óra 

közötti nyitvatartásával összefüggő elsőfokú eljárásban a Budapest Főváros VII. Kerület 

Erzsébetváros Önkormányzatának Jegyzője által meghozott, 2022. március 7. napján kelt, 

VI/416-17/2022. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezést elutasítja, és a VI/416-

17/2022. számú határozatot helyben hagyja.  

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. június 3. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia Márta, a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 

vezetője  

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2022. (V.25.) határozata a La Movida Holding Kft. által a Budapest VII. kerület, 

Dohány u. 36. szám alatt üzemeltetett vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitvatartásával 

összefüggő eljárásban meghozott elsőfokú döntéssel szemben benyújtott jogorvoslati 

kérelemről  

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a La Movida Holding Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 13. 5. em. 24.; adószáma: 

26745309-2-43) által a Budapest VII. kerület, Dohány u. 36. szám alatt üzemeltetett vendéglátó 
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üzlet 24 és 6 óra közötti nyitvatartásával összefüggő elsőfokú eljárásban a Budapest Főváros VII. 

Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Jegyzője által meghozott, 2022. február 23. napján 

kelt, VI/596-10/2022. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezést elutasítja, és a VI/596-

10/2022. számú határozatot helyben hagyja. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. június 3. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia Márta, a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 

vezetője  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének -  

153/2022. (V.25.) határozata Módosító indítvány elfogadásáról - 

(10 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

dr. Halmai Gyula  EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója által 

a „Tulajdonosi döntés 34222/0/A/15, 34215/1/A/39 és 34215/1/A/18 hrsz.-ú ingatlanokra 

vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondás tárgyában” című előterjesztéshez benyújtott 

módosító indítványt az alábbiak szerint: 

 

dr. Halmai Gyula 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében meghozott 274/2021. (III.17.) sz. határozatában felkérte az EVIN Nonprofit Zrt.-t 

60 db üresen álló, alacsony komfortfokozatú, leromlott műszaki állapotú, gazdaságosan nem 

felújítható önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítésre történő kijelölésének 

előkészítésére, az értékesítendő lakások kiválasztására, az ingatlanforgalmi értékbecslések 

megrendelésére és a pályázati eljárás dokumentációjának elkészítésére.  

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 247/2022. (IV.12.) sz. határozatában 13 lakást jelölt ki 

értékesítésre, egyúttal felkérte az EVIN Nonprofit Zrt. a pályázati felhívás közzétételére, a 

pályázati eljárás lefolytatására, és az eljárás eredményének Bizottság elé történő terjesztésére.  

 

A Budapest belterület 34191/0/A/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1072 

Budapest, Dob u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás esetében - a magasabb forgalmi értéket megállapító 

értékbecslés alapján - a kikiáltási ár 40.300.000 Ft összegben került meghatározásra. Az ingatlan 

vonatkozásában beérkezett legmagasabb vételi ajánlat összege 55.250.000 Ft, melynek 

értelmében a lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés – a Vagyonrendelet 5. § (2) bekezdése 

alapján – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
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A Képviselő-testület döntési hatásköre a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 

Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való 

gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) sz. önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésén, 

valamint a 7. § (1), (2) és (7) bekezdésén, valamint a 8. § (1) bekezdésén alapul. 

 

„5. § (2) A Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat 

a) a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket meghaladó vagyonelemről, vagy 

vagyonösszességről – a továbbiakban együtt: vagyonról – rendelkező döntések (tulajdonjog 

átruházás, bármilyen jogcímen történő hasznosítás, vagyonkezelésbe adás, haszonélvezeti 

jog alapítása, valamint minden más, nem nevesített jogcímen történő tulajdonosi 

joggyakorlás, ide nem értve a 24.§ (2) bekezdése szerinti ún. nem nevesített tulajdonosi 

nyilatkozatok megtételét) esetében;” 
 

„7. § (1) Törvényben meghatározott forgalmi értékhatár felett az Önkormányzat tulajdonát képező  

vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 

tevő részére, a szolgáltatás, ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

(2) A nettó százezer forintot meghaladó forgalmi, illetve nyilvántartási értékű, de törvényben 

meghatározott forgalmi értéket meg nem haladó forgalmi értékű vagyon tulajdonjogát átruházni 

elsősorban versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás, 

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

(7) A nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket meghaladó vagyon versenyeztetés útján történő 

átruházása esetén a versenyeztetési eljárás szabályairól, azokról a szempontokról, amelyek 

alapján az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztása történik a Képviselő-testület dönt 

egyedi határozatával.” 
 

„8. § (1) A nettó százezer forint forgalmi, illetve nyilvántartási értéket meghaladó önkormányzati 

vagyon tulajdonjogának átruházása tárgyában döntés kizárólag a vagyonra vonatkozó 90 napnál 

nem régebbi forgalmi értéket megállapító szakvélemény alapján, az abban meghatározott 

forgalmi érték alapul vételével hozható.” 

A módosító indítvány a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó - nettó ötvenmillió forint forgalmi 

értéket meghaladó vagyonelemről történő – döntés okán az eredeti előterjesztés és határozati 

javaslatsor kiegészítésére irányul. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (V.25.) számú határozata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata tulajdonában álló Budapest belterület 34191/0/A/11 helyrajzi szám alatt 
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nyilvántartott, természetben a 1072 Budapest, Dob u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás 

értékesítése tárgyában kiírt pályázati eljárás eredményének kihirdetése tárgyában 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest 

belterület 34191/0/A/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1072 Budapest, 

Dob u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás értékesítése tárgyában kiírt pályázati eljárás nyertes 

pályázataként a Tárna Invest Kft. (székhely: 1106 Budapest, Tárna u. 1-3.; 

cégjegyzékszám: 01-09-697411; adószám: 11949947-2-42; képviseli: Vu Quy Doung 

ügyvezető) 55.250.000 Ft összegű vételi ajánlatot tartalmazó pályázatát  nevezi meg, azzal 

hogy a nyertes pályázó visszalépése vagy kiesése esetén a sorrendben soron következő, 

azaz a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó minősül nyertesnek. 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. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t hogy 8 munkanapon belül értesítse a pályázókat a 

pályázati eljárás eredményéről, illetve, hogy a pályázók értesítését követő 30 napon belül 

gondoskodjon a pályázati biztosíték nem nyertes pályázók részére történő visszafizetéséről. 

 

3. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t az adásvételi szerződés Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata nevében történő megkötésére. 

Felelős:   Niedermüller Péter polgármester 

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

Pályázati biztosíték visszautalása: a pályázók értesítésétől számított 30. 

nap. 

Adásvételi szerződés megkötése: a nyertességről szóló értesítés pályázók 

általi kézhezvételének napjától számított 30. nap.  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

154/2022. (V. 25.) határozata a 1075 Budapest, Károly körút 13-15. A lépcsőház 8. emelet 

48. szám alatti (34215/1/A/39 hrsz.) ingatlan 1/1 tulajdoni hányad vonatkozásában, 

lemondás az elővásárlási jogról 

(10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, hogy 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nem kíván élni az elővásárlási 

jogával a Budapest VII. kerület  34215/1/A/39 helyrajzi szám alatt nyilvántartott „lakás” 

megnevezésű, természetben a 1075 Budapest, Károly körút 13-15. A lépcsőház 8. emelet 48. 
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szám alatt található 42 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányad és a hozzá tartozó 

72/10.000-ed közös tulajdoni hányad vonatkozásában kötött, 2022.03.24. napján kelt 

adásvételi szerződésben meghatározott 59.900.000,- forint vételáron. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős:   Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Veninger Nándor , a Főépítészi és Vagyongazdálkodási 

Iroda vezetője,  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

155/2022. (V. 25.) határozata a 1075 Budapest, Károly körút 13-15. A lépcsőház 3. em. 17. 

szám alatti (34215/1/A/18 hrsz.) ingatlan 1/1 tulajdoni hányad vonatkozásában, lemondás az 

elővásárlási jogról 

(10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, hogy 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nem kíván élni az elővásárlási 

jogával a Budapest VII. kerület  34215/1/A/18 helyrajzi szám alatt nyilvántartott „lakás” 

megnevezésű, természetben a 1075 Budapest, Károly körút 13-15. A lépcsőház 3. em. 17. 

szám alatt található 64 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányad és a hozzá tartozó de 

közösségben maradó 113/1000-ed közös tulajdoni hányad vonatkozásában kötött, 

2022.03.31. napján kelt adásvételi szerződésben meghatározott 79.000.000,- forint vételáron. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős:   Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Veninger Nándor , a Főépítészi és Vagyongazdálkodási 

Iroda vezetője,  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

156/2022. (V. 25.) határozata a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 6. 2. em. 1. szám 

alatti (34222/0/A/15 hrsz.) ingatlan 1/1 tulajdoni hányad vonatkozásában, lemondás az 

elővásárlási jogról 

(10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, hogy 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nem kíván élni az elővásárlási 
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jogával a Budapest VII. kerület  34222/0/A/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott „lakás” 

megnevezésű, természetben a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 6. 2. em. 1. szám alatt 

található 95 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányad és a hozzá tartozó de közösségben 

maradó 308/1000-ed közös tulajdoni hányad vonatkozásában kötött, 2022.04.04. napján kelt 

adásvételi szerződésben meghatározott 123.000.000,- forint vételáron. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős:   Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Veninger Nándor , a Főépítészi és Vagyongazdálkodási 

Iroda vezetője,  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

157/2022. (V.25.) számú határozata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata tulajdonában álló Budapest belterület 34191/0/A/11 helyrajzi szám alatt 

nyilvántartott, természetben a 1072 Budapest, Dob u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás 

értékesítése tárgyában kiírt pályázati eljárás eredményének kihirdetése tárgyában 

(10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest 

belterület 34191/0/A/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1072 Budapest, 

Dob u. 20. fszt. 7. szám alatti lakás értékesítése tárgyában kiírt pályázati eljárás nyertes 

pályázataként a Tárna Invest Kft. (székhely: 1106 Budapest, Tárna u. 1-3.; 

cégjegyzékszám: 01-09-697411; adószám: 11949947-2-42; képviseli: Vu Quy Doung 

ügyvezető) 55.250.000 Ft összegű vételi ajánlatot tartalmazó pályázatát  nevezi meg, azzal 

hogy a nyertes pályázó visszalépése vagy kiesése esetén a sorrendben soron következő, 

azaz a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó minősül nyertesnek. 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. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t hogy 8 munkanapon belül értesítse a pályázókat a 

pályázati eljárás eredményéről, illetve, hogy a pályázók értesítését követő 30 napon belül 

gondoskodjon a pályázati biztosíték nem nyertes pályázók részére történő visszafizetéséről. 

 

3. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t az adásvételi szerződés Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata nevében történő megkötésére. 
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Felelős:   Niedermüller Péter polgármester 

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

Pályázati biztosíték visszautalása: a pályázók értesítésétől számított 30. 

nap. 

Adásvételi szerződés megkötése: a nyertességről szóló értesítés pályázók 

általi kézhezvételének napjától számított 30. nap.  

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Veninger Nándor , a Főépítészi és Vagyongazdálkodási 

Iroda vezetője, dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatója 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

158/2022. (V.25.) határozata településképi bejelentés ügyében hozott II. fokú döntés ellen 

benyújtott bírósági kereset ügyében 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2021. február 22-én kelt, XII/293-2/2022. iktatószámú határozatát megsemmisíti, és jelen 

határozati javaslat mellékletét képező alakszerű döntést hoz.  

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: Képviselő-testület döntését követően 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Veninger Nándor, a Főépítészi és Vagyongazdálkodási 

Iroda vezetője, Törőcsik Attila, a Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda helyettes vezetője 

 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Budapest, 2022. május 25. 

 

 

 

        dr. Györky Erika 

             irodavezető 

Bodzsár Tímea 

jegyzőkönyvvezető 


