
Iktatószám: KI/28730/2020/XV. 

 

HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. 

(III.18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. 

(III.18.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 

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 122/2020. (III.18.) a Belső-Erzsébetvárosi 

döntés-előkészítő Munkacsoport által megfogalmazott kritériumrendszerről 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy 

1. a Belső-Erzsébetvárosi döntés-előkészítő Munkacsoport által összeállított, és elsősorban a 

Belső-Erzsébetvárosban található üzletek működésére vonatkozóan megfogalmazott, és az 

előterjesztés mellékletét képező javaslatait elfogadja; 

2. felhatalmazza a Belső-Erzsébetvárosi döntés-előkészítő Munkacsoportot, hogy működését 

határozatlan időre meghosszabbítsa, az Erzsébetvárosban található üzletek működésével 

összefüggő, és a Képviselő-testület által elfogadott szabályozás végrehajtásának 

ellenőrzése, valamint a folyamatos felülvizsgálata érdekében. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: 2020. április 1. 

 

 

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

vezetője 
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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 123/2020. (III.18.) határozata a rövidtávú 

szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szabályozás előkészítése tárgyában 

szükséges intézkedésekről 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

1. hogy támogatja a szálláshely-szolgáltatási tevékenység Erzsébetváros területén történő 

szabályozását, valamint az erre vonatkozó objektív kritériumrendszer kidolgozását; 

2. az állandó egyeztetési fórum megteremtése érdekében támogatja egy 

Szálláshely-szolgáltatási ’Airbnb’ Munkacsoport létrehozását, melynek állandó tagjai 

Borka-Szász Tamás, Szücs Balázs, és Borbélyné Bárdi Zsuzsanna, 1 fő lakó, 1 fő 

helyi civil szervezet delegáltja, továbbá 2 fő a szálláshely-szolgáltatók részéről; 

3. a Munkacsoport saját maga alakítja ki munkarendjét, és dönt a tanácskozási joggal 

meghívandók köréről; 

4. a Munkacsoport feladata a 1. számú határozati javaslatban foglalt szabályozáshoz 

szükséges kritériumrendszer kidolgozása, és javaslat tétele az átfogó, helyi 

szabályozásra; 

5. hogy az új szabályozásra vonatkozó javaslatát – a kerületi lakosság és a civil 

szervezetek javaslatainak figyelembe vételével – összeállítja és a Képviselő-tetület elé 

terjeszti. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester  

Határidő:  2020. október 15. 

 

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

vezetője 
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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 124/2020. (III.18.) határozata Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről 

 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy elfogadja 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata jelen határozat mellékletét képező, 

2020. évi közbeszerzési tervét. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője 

 

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 125/2020. (III.18.) határozata Budapest Főváros VII. 

Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2020. évi közbeszerzési tervéről 

 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy elfogadja 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal jelen határozat mellékletét 

képező, 2020. évi közbeszerzési tervét. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője 
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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 126/2020. (III.18.) határozata Erzsébetvárosi 

Rendészeti Igazgatóság 2020. évi közbeszerzési tervéről 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy elfogadja az 

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság jelen határozat mellékletét képező, 2020. évi 

közbeszerzési tervét. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője 

 

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 127/2020. (III.18.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló 

gazdasági társaságokkal kapcsolatos elvi döntések meghozataláról II.  

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

 

I. Jóváhagyja az Akácfa Udvar Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. vonatkozásában 

jelen határozati javaslat mellékletét képező Jelentés „Jövőbeli prioritások” címszó alatt 

megfogalmazott javaslatok irányait, melyek értelmében:  

1. Az ügyvezető szakértő bevonásával intézkedési tervet készíttet az Akácfa Udvar Kft. 

tulajdonában álló 1073 Budapest, Akácfa u. 61. sz. alatti ingatlan önkormányzati 

tulajdonba juttatása érdekében, amely intézkedési terv konkrét és pontos ütemezést 

tartalmaz a fenti folyamat Önkormányzat számára legkedvezőbb megvalósíthatósága 

tekintetében,  és ezzel egyidejűleg javaslatot tartalmaz a gazdasági társaság további 

sorását illetően, illetve  számszerűsíti az ezekkel összefüggésben felmerülő 

költségeket.  



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 
  

 

5 

 

2. Felkéri az Akácfa Udvar Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezetőjét, hogy 

gondoskodjon az I.1. pontban rögzítettek megvalósításáról.  

3. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat a I. 1-2. pontjaiban meghatározott 

feladatok megvalósításával kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő 

javaslatait terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

II. Tudomásul veszi az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. vonatkozásában a 

Jelentésben foglaltakat, és a „Jövőbeli prioritások” címszó alatt megfogalmazott 

javaslatokat. Egyben felkéri az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét és a 

Polgármestert, hogy az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. működésével, a működés 

hatékonyabbá tételével, szolgáltatások színvonalának javításával összefüggő, konkrét 

tulajdonosi döntést igénylő javaslatokat terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester, Rókay Attila ügyvezető 

Határidő: I. 1. pont tekintetében: azonnal 

    I.2. pont tekintetében: 2020. április 30.  

    I.3. pont tekintetében: folyamatos 

    II. pont tekintetében: folyamatos 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője, Rókay Attila az 

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és az Akácfa Udvar Kft. ügyvezetője 

 

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 128/2020. (III.18.) határozata az EVIKINT Kft. 

gazdálkodásával kapcsolatos soron kívüli intézkedéseket tartalmazó 23/2020. (I.23.) számú 

határozattal módosított 371/2019. (XII.12.) számú határozat I. és II. pontjainak 

végrehajtása tárgyában meghozandó döntésekről 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy a 23/2020. (I.23.) számú határozattal módosított 371/2019. (XII.12.) számú 

határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
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1.  I.3. a) pontjának a takarítási és karbantartási szerződésekre vonatkozó 

rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.  

2.  Az I.3. c) pontját hatályon kívül helyezi. 

 

3.  Az I. pontját a következő 5-7. pontokkal egészíti ki:  

 

 

5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy 

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által 

fenntartott óvodák épületgondnoksági takarítási feladatainak 2020. 02. 01. 

napjától 2020. 02. 29. napjáig történő ellátására Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros Önkormányzata köt megállapodást az Erzsébetváros 

Fejlesztési és Beruházási Kft.-vel; 

- egyúttal a Polgármester gondoskodik a megállapodás pénzügyi 

fedezetének a biztosításáról, valamint a megállapodás aláírásáról. 

 

- a feladatok tartalma megegyezik az EVIKINT Kft. által kötött szerződések 

TAK1 mellékletében meghatározott műszaki tartalommal; 

 

6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy 

 

-  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 

épületgondnoksági és műszaki karbantartási, érték- és állagmegóvási 

feladatainak 2020. 02. 01. napjától a közbeszerzési szerződés megkötéséig, 

de legkésőbb 2020. 07. 18. napjáig történő ellátására Budapest Főváros VII. 
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kerület Erzsébetváros Önkormányzata köt megállapodást az Erzsébetváros 

Fejlesztési és Beruházási Kft.-vel; 

- egyúttal a Polgármester gondoskodik a megállapodás pénzügyi 

fedezetének a biztosításáról, valamint a megállapodás aláírásáról. 

 

7.  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy 

 

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által 

fenntartott óvodák műszaki karbantartási, érték- és állagmegóvási 

feladatainak 2020. 02. 01. napjától a közbeszerzési szerződés megkötéséig, 

de legkésőbb 2020. 07. 18. napjáig történő ellátására Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros Önkormányzata köt megállapodást az Erzsébetváros 

Fejlesztési és Beruházási Kft.-vel;  

- egyúttal a Polgármester gondoskodik a megállapodás pénzügyi 

fedezetének a biztosításáról, valamint a megállapodás aláírásáról. 

- a feladatok tartalma megegyezik az EVIKINT Kft. által kötött szerződések 

KARB 2 mellékletében meghatározott műszaki tartalommal; 

 

II. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy a 23/2020. (I.23.) számú határozattal módosított 371/2019. (XII.12.) számú 

határozat II. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. II. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 
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jogköre alapján úgy dönt, hogy az EVIKINT Kft. teljes körű gazdasági 

átvilágításának határidejét 2020. május 31. napjára módosítja. 

 

Felelős:   Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  az I.1. és I.2. pont tekintetében azonnal, 

az I.3. pont tekintetében 2020. április 05.,  

az II. 1.  pont tekintetében: 2020. május 31.  

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője 

 

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 129/2020. (III.18.) határozata 2020. évi a nyári szünidei 

étkeztetés biztosításáról 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

I. 1. A szünidei gyermekétkeztetést 2020. június 16. - 2020. augusztus 31. közötti időszakra, 54 

munkanapra, a nyári szünet teljes időtartamára biztosítja. 

2. A nyári szünet teljes ideje alatt, az iskolai ügyeleti időszakban és a nyári napközis táborban 

részt vevő,  ellátást igénybe vevő 

a) hátrányos helyzetű; halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek tízórai és uzsonna költségét, továbbá 

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egész napos 

étkezési költségét (tízórai+ebéd+uzsonna) biztosítja. 

 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 
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A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 130/2020. (III.18.) határozata a 2020. évi nyári szabadidős 

tábor helyszínének biztosításáról 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy 

 

I. 1. A 2020. évi nyári napközis tábor időpontját és helyszínét az alábbiak szerint határozza 

meg:  

     a) 1-2. turnus  

          2020. június 29. - 2020. július 10. – Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és 

Gimnázium   

     b) 3-4. turnus  

         2020. július 13. - 2020. július 24. - Erzsébetvárosi Magyar – Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium  -  Dob utcai telephelye 

     c) 5-6. turnus  

         2020. július 27. - 2020. augusztus 07. – Erzsébetvárosi Magyar – Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium  - Kertész utcai telephelye 

     d) 7-8. turnus  

          2020. augusztus 10. - 2020. augusztus 19. – Budapest VII. Kerületi Baross Gábor 

Általános Iskola 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 
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CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 131/2020. (III.18.) határozata a 2020. évi nyári szünidei 

étkeztetéshez és a nyári szabadidős tábor megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

 

1. A nyári napközis táboroztatási és szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátására fordítandó 

pénzösszeget - az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az 5605 „Szünidei napközis tábor” 

előirányzaton  rendelkezésre álló 13.000.000,- Ft és az 5606 „Szünidei gyermekétkeztetés” 

előirányzaton rendelkezésre álló 3.000.000 Ft összeget -  a Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ rendelkezésére bocsátja. 

1. A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ köteles a hivatkozott pénzösszeget 

elkülönítetten kezelni.  

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2020. április 30. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 132/2020. (III.18.) határozata a 2020. évi nyári tábori 

pályázatokról 

 

I.  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy 

 

1.  „A XXI. század Zenéje Alapítvány” által benyújtott, a Molnár Antal Zeneiskola 

tanulói részére szervezett, 2020. évi balatonmáriafürdői nyári tábori pályázat 

megvalósítására 800.000 Ft összegű támogatás nyújt a 2020. évi költségvetés 7303 



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 
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„Központilag kezelt sport pályázatok és egyéb feladatok” előirányzata terhére, és 

aláírja az ehhez szükséges támogatási szerződést. A támogatási összeg a pályázati 

költségvetésben szereplő költségekre használható fel.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 133/2020. (III.18.) határozataa 2020. évi nyári tábori 

pályázatokról 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy 

 

1. „A Boldog Iskolásévekért Alapítvány” által benyújtott, az Erzsébetvárosi 

Kéttannyelvű Általános Iskola (Kertész u. 30.) tanulói részére 2020.07.06 - 

2020.07.12. közötti időtartamban szervezett balatonmáriafürdői nyári tábori pályázat 

megvalósítására 700.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2020. évi költségvetés 7303 

„Központilag kezelt sport pályázatok és egyéb feladatok” előirányzata terhére, és 

aláírja az ehhez szükséges támogatási szerződést. A  támogatási összeg a pályázati 

költségvetésben szereplő költségekre használható fel. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 
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feladat- és hatáskörében meghozott 134/2020. (III.18.) határozata a 2020. évi nyári tábori 

pályázatokról 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy  

 

1. „A Boldog Iskolásévekért Alapítvány” által benyújtott, az Erzsébetvárosi 

Kéttannyelvű Általános Iskola (Dob u. 85.) tanulói részére 2020.07.13 - 2020.07.19. 

közötti időtartamban szervezett balatonmáriafürdői nyári tábori pályázat 

megvalósítására 800.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2020. évi költségvetés 7303 

„Központilag kezelt sport pályázatok és egyéb feladatok” előirányzata terhére, és 

aláírja az ehhez szükséges támogatási szerződést. A támogatási összeg a pályázati 

költségvetésben szereplő költségekre használható fel. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 135/2020. (III.18.) határozata a 2020. évi nyári tábori 

pályázatokról 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy  

 

1. a „Gyermekink Jövőjéért Alapítvány” által benyújtott, az Alsóerdősori Bárdos 

Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanulói részére szervezett 2020. évi 

balatonmáriafürdői nyári tábori pályázat megvalósítására 693.000 Ft összegű 



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 
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támogatást nyújt a 2020. évi költségvetés 7303 „Központilag kezelt sport 

pályázatok és egyéb feladatok” előirányzata terhére, és aláírja az ehhez szükséges 

támogatási szerződést. A támogatási összeg a pályázati költségvetésben szereplő 

költségekre használható fel. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 136/2020. (III.18.) határozata a 2020. évi nyári tábori 

pályázatokról 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

 

1. a „Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány” által benyújtott, a Baross 

Gábor Általános Iskola tanulói részére szervezett 2020. évi balatonmáriafürdői nyári tábori 

pályázat megvalósítására 784.000 Ft összegű támogatás nyújt a 2020. évi költségvetés 7303 

„Központilag kezelt sport pályázatok és egyéb feladatok” előirányzata terhére, és aláírja az 

ehhez szükséges támogatási szerződést. A támogatási összeg a pályázati költségvetésben 

szereplő költségekre használható fel. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2020 április 30.  

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 137/2020. (III.18.) határozata a 2020. évi nyári tábori 

pályázatokról 



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 18-án 

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 

döntéséről 
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I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

 

1. „A Boldog Iskolásévekért Alapítvány” által benyújtott, az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 

Általános Iskola (Kertész u. 30.) tanulói részére 2020.08.26 - 2020.08.28. közötti 

időtartamban szervezett balatonmáriafürdői nyári tábori pályázat megvalósítására 300.000 Ft 

összegű támogatást nyújt a 2020. évi költségvetés 7303 „Központilag kezelt sport pályázatok 

és egyéb feladatok” előirányzata terhére, és aláírja az ehhez szükséges támogatási szerződést. 

A támogatási összeg a pályázati költségvetésben szereplő költségekre használható fel. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 138/2020. (III.18.) határozata a parkolás üzemeltetés 

előkészítéséhéz szükséges bonyolítói szerződés megkötéséről 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy 

1. A parkolás üzemeltetés előkészítésének érdekében az Önkormányzat bonyolítói 

szerződést köt az EVIN Nonprofit Zrt.-vel.  

2. Az EVIN Nonprofit Zrt. a költségvetésben biztosított 53.334.000,-Ft-t a parkolás 

üzemeltetés előkészítésével kapcsolatos feladatellátására felhasználhatja utólagos 

elszámolási kötelezettséggel.  

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltakra a bonyolítói szerződés 

elfogadására a Polgármester jogosult. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester;  
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dr. Halmai Gyula 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Nóra, a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, dr. 

Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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 139/2020. (III.18.) határozata az ERöMŰVHÁZ Kft-vel 

kötött 2020/1. számú kiegészítő szerződés módosításáról 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

I. 1. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. részére a 393/2019. (XII.18.) határozat alapján a 2020. 

évre biztosított 406.761.000 Ft kompenzációs keretösszeget 4.000.000 Ft működési jellegű 

kompenzációval megemeli, mindösszesen 410.761.000 Ft összegre, és aláírja a 2020/2. számú 

kiegészítő szerződést. 

II. 1. Felkéri az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az I. pontban foglaltak szerint 

gondoskodjon a Kft. 2020. évi üzleti tervének módosításáról és a Felügyelő Bizottság részére 

történő benyújtásáról. 

2. Felkéri az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Felügyelő Bizottság által 

véleményezett módosított üzleti tervet terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: I. pont: Niedermüller Péter polgármester 

   II. pont: Runda Margit ügyvezető 

Határidő: I. pont: 2020. április 15. 

II. pont: Képviselő-testület 2020. áprilisi ülése 
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A határozat végrehajtásáért felelős: Runda Margit, az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

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 140/2020. (III.18.) határozata a Részvételi Költségvetés 

Munkacsoport létrehozásáról 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy támogatja a 

részvételi költségvetés kialakítását a 2020. évi költségvetési rendelet módosításával; 

 

I. a részvételi költségvetés kialakítása érdekében támogatja a Részvételi Költségvetés 

Munkacsoport létrehozását, és ennek állandó tagjainak Niedermüller Péter polgármester 

urat, Borbélyné Bárdi Zsuzsanna alpolgármester asszonyt és dr. Kispál Tibor 

alpolgármester urat egy belső-erzsébetvárosi, egy külső erzsébetvárosi lakost, valamint 

kettő erzsébetvárosi civil egyesület képviselőjét javasolja; 

II. a Részvételi Költségvetés Munkacsoport saját maga alakítja ki munkarendjét, és dönt a 

tanácskozási joggal meghívandók köréről; 

III. a Részvételi Költségvetés Munkacsoport feladata a 1. pontban foglalt szabályozáshoz 

szükséges lakossági konzultáció kialakítása, összegyűjtése és feldolgozása; 

IV. Rendelet módosítási javaslatát – a 4. pontban foglalt feladat elvégzése után - összeállítja 

és a Képviselő-tetület elé terjeszti. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester  

Határidő:  2020. júniusi képviselő-testületi ülés 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Tóth László, a Polgármesteri Kabinet vezetője, 

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 
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hatáskörében meghozott 141/2020. (III.18.) határozata a emléktáblák és emlékmű elhelyezésével 

kapcsolatos elvi döntések meghozataláról 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy az alábbiakhoz 

fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetési rendeletében.  

 

II. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy:  

 

1. hozzájárul a Dob utca 90. szám alatti épület homlokzatán emléktábla kihelyezéséhez. 

 

2. támogatja Francesco Tirelli tiszteletére történő emléktábla elhelyezését a Rottenbiller utca 66. 

szám alatti épület homlokzatán, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

3. hozzájárul Clinge Fledderus tiszteletére és a gyermekvonatok emlékére állított emlékmű 

kialakításához a Lövölde téren található parkban, és megteszi a szükséges térrendezési 

intézkedéseket. 

4. hozzájárul a Wichmann Tamás tiszteletére történő domborművel ellátott emléktábla 

kihelyezéséhez a Kazinczy utca 55. szám alatti ház homlokzatán és megteszi a térrendezéshez 

szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  I. pont tekintetében folyamatos, II. pont tekintetében azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős: Tóth László, a Polgármesteri Kabinet vezetője, 

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 142/2020. (III.18.) határozata a„Tiszta utca, rendes ház 

2020.” című pályázat tárgyában  
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I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy 

 

1. Az előterjesztés mellékletében körülírt tartalommal ki írja a „Tiszta utca, rendes 

ház 2020.” pályázatot. 

2. felkéri a Városgazdálkodási Irodát a pályázati felhívásnak és mellékleteinek, a 

díjazási táblázatnak, továbbá a támogatási szerződésnek valamint mellékleteinek 

döntésre történő elkészítésére. 

3. felkéri az Erzsébetváros Kft.-t a pályázat bonyolítására – beleértve a pályázók által 

védnökségbe vett területek rendszeres havi ellenőrzését,  az értékelési táblák havi 

kitöltését, a pályázók havi tájékoztatását, a havi értékelések összesítését, a döntés 

előkészítését. 

4. A szükséges fedezetet a költségvetési rendeletben biztosítja. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője,                       

Galambos András ,az Erzsébetváros Kft. ügyvezetője 

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 143/2020. (III.18.) határozata a „Javaslat a férfi és női 

alkalmazottak közti bérkülönbség nyilvánosságra hozataláról” 
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy Erzsébetváros 

Önkormányzata, valamint az Erzsébetváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló cégek 

és alapítványok minden év március 8-án (amennyiben hétvégére esik, akkor az azt megelőző 

utolsó munkanapon) nyilvánosságra hozzák a kerület honlapján, közösségi média-felületein, 

valamint a kerületi médiában FEOR főcsoportonként a mediánjuttatások százalékos értékét úgy, 

hogy az adott FEOR-főcsoportban minden foglalkoztatott mediánjövedelme 100%, ehhez 

hasonlítva az adott főcsoportban foglalkoztatott férfiak mediánjuttatása hány %, valamint az adott 

főcsoportban foglalkoztatott nők mediánjuttatása hány %. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős: Medgyesi Judit, aljegyző                        
 

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 144/2020. (III.18.) határozata a csereingatlanok 

felújításával kapcsolatos tulajdonosi döntés I. ütem tárgyában 

 

I. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. 

(II.20.) önkormányzati rendelete 7201 Központilag kezelt ágazati feladatok 18. során a Képviselő 

testület a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020-as 

lakásfelújításokkal kapcsolatban biztosított fedezetetből a Bonyolítói szerződés tervezet 1. számú 

mellékletében szereplő összegeket 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) 

önkormányzati rendelete 6303. soron szereplő Önkormányzati felújítások címre átcsoportosítja. 
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II. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 8 db lakóingatlan felújítása tárgyában az 

EVIN - Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel kivitelezési munkálatokra 

nettó 92.077.215,- Ft, továbbá műszaki ellenőri díj nettó 1.440.000 Ft ezenfelül bruttó  2,5 % 

bonyolítói díj összegekben bonyolítói szerződést köt. A Polgármester - az Ökormányzat 

képviseletében - az EVIN Nonprofit Zrt.-vel szerződést köt. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Zemanovics Zsuzsanna, a Pénzügyi Iroda vezetője                        

 

  

 

Budapest, 2020. március 18. 

          dr. Györky Erika   

                  irodavezető 

 


