
Iktatószám: KI/38545-30/2014/XV.
K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. augusztus 25-én

14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Ülésterem

297/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1.) Budapest Főváros VII. Kerületi Helyi Választási Bizottság és a Budapest VII. kerületi
nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor a Budapest Főváros VII. Kerületi Helyi Választási
Iroda vezetője

2.) Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs beszámolója
Előterjesztő: Sági Ákos tű. alezredes. örsparancsnok

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

6.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról
szóló 40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

7.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. I. félévi
költségvetésének végrehajtása
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

8.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

9.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

10.) Vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés megkötése Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására 2014. október 1. és 2015. szeptember 30. közötti
időszakra
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

11.) Használati és üzemeltetési szerződés meghosszabbítása a Csengery u. 25-ben lévő
fogászati ellátás biztosítására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

12.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Bencze György EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

13.) A MAHIR Cityposter Kft. közterület-használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás
ügye
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

14.) A Kópévár Óvoda "Zöld Óvoda 2014" pályázaton való részvételének támogatása
Előterjesztő: Graf Gábor alpolgármester

15.) Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról szóló döntés
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága hatáskörébe utalásáról
Előterjesztő: Graf Gábor alpolgármester

16.) Alapító okiratok módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

17.) A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézmény igazgatói posztjára benyújtott
pályázat működtetői véleményezése
Előterjesztő: Graf Gábor alpolgármester

18.) A Nefelejcs Óvoda Cica csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói
engedélyezése
Előterjesztő: Graf Gábor alpolgármester

19.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tájékoztatója a 2014. évi társasház-felújítási
és nyílászáró pályázatokról
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

20.) Döntés az EVIKLAK Kft. „v.a.” kapcsolatban
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

21.) Az Erzsébetváros Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében:
22.) Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói munkakörre kiírt pályázattal

kapcsolatos döntés



K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. augusztus 25-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

23.) Döntés tartozások elengedéséről
Előterjesztő: Bencze György EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

24.) A Brunszvik Teréz Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Graf Gábor alpolgármester

25.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

298/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerületi Helyi Választási Bizottság és a Budapest VII. kerületi
nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztása -
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapest Főváros VII. Kerületi Helyi Választási Bizottság tagjává megválasztja Dr. Kovács
Gyulánét, Dr. Takács Krisztinát és Dr. Tichy-Rács Ádám Lászlót, póttagjává megválasztja Vígh
Ilonát és Csák Lajost.

Felelős: Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Medgyesi Judit aljegyző

299/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerületi Helyi Választási Bizottság és a Budapest VII. kerületi
nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztása -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapest Főváros VII. Kerületi Nemzetiségi Szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjává
megválasztja Csizmadia Krisztinát, Kálóczy Lászlót, Nagy Mariannát, Pintye Rozália Katalint és
Plés Ilonát.

Felelős: Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Medgyesi Judit aljegyző

300/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs beszámolója -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs tevékenységéről szóló, a határozat mellékletét képező
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beszámolót elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat megküldéséért felelős: dr. Mészáros Zoltán a Jegyzői Iroda vezetője

301/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(10 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló
2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé
polgármesteri hivatali, intézményi és önkormányzati feladatok előirányzat-átcsoportosítása
érdekében.
1. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
1.664 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6501 Társasházak felújításához
támogatás és kölcsön nyújtása” címen a Társasházak kémény-felújítási kölcsöne (2013. évről
2014. évre áthúzódó kötelezettség), K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzatot megemelni az alábbiak szerint:

a) Erzsébet körút 18. szám alatti társasház 1.000 ezer Ft-tal,
b) Dob utca 82. szám alatti társasház 664 ezer Ft-tal.

2. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Thököly út 22. szám alatti orvosi
rendelő kialakítása, K7. Felújítások előirányzatot 36.797 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Rottenbiller utca 43-45. szám alatti sportpálya felújítása,
K7. Felújítások előirányzatot 15.340 ezer Ft-tal, az alábbi K6. Beruházások előirányzatokat az
alábbiak szerint megemelni:

a) Városligeti bölcsőde eszközbeszerzés
(kültéri játszóeszközök, konyhai eszközök, gépek - eszközbeszerzés) 10.097 ezer Ft-tal,

b) Városligeti bölcsőde eszközbeszerzés
(tereprendezés - építési beruházás) 6.000 ezer Ft-tal,

c) Térfigyelőrendszer korszerűsítése, bővítése 5.360 ezer Ft-tal.
3. A „6103 Sportegyesületek és szervezetek támogatása” címen a Sportegyesületek és
szövetségek támogatása, K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 915 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a
MACCABI Vívó- és Atlétika Club Fun-Run futóverseny támogatása, K511. Egyéb működési
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célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 320 ezer Ft-tal, a Siketek Sport
Clubjának támogatása, K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 270 ezer Ft-tal, valamint a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” címen az
Astangajóga Alapítvány támogatása, K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre előirányzatot 325 ezer Ft-tal megemelni.
4. Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen az Erzsébetvárosi
Felsőoktatási Ösztöndíj, K1. Személyi juttatások előirányzatot 102 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás,
óvodapedagógusok képzési kerete, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
5. A „6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” címen a Király
utca 25. szám alatti épület kiürítése (2013. évről áthúzódó kiadások), K88. Egyéb felhalmozási
célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 7.040 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen Király utca 11. szám alatti épület kiürítése
(2013. évről áthúzódó kiadások), K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre előirányzatot azonos összeggel megemelni.
6. A „6303 Önkormányzati felújítások” címen a Tűzfalak rehabilitációja, K7. Felújítások
előirányzatot 2.868 ezer Ft-tal, a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a
Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzatot 9.325 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” címen a
Rumbach Sebestyén utca 7. szám alatti társasház tűzfal rehabilitációja, K88. Egyéb felhalmozási
célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 4.890 ezer Ft-tal, a Rumbach Sebestyén
utca 6. szám alatti társasház tűzfal rehabilitációja, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzatot 7.303 ezer Ft-tal megemelni.
7. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
2.007 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6106 Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson belülre” címen a Rendőrkapitányság támogatása, K506. Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot azonos összeggel megemelni.
8. Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a K3. Dologi
kiadások előirányzatot 2.152 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a
címen a K6. Beruházások előirányzatot a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés érdekében azonos
összeggel megemelni.
9. A „8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása” címen a Költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai előirányzatot 2.454 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg a „6201
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen az alábbi K915. Központi, irányító
szervi támogatás folyósítása, működési célra és az intézményi címeken a működési támogatás
előirányzatot megemelni:

a) 1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 1.487 ezer Ft-tal,
b) 2101-21 Kópévár Óvoda 55 ezer Ft-tal,
c) 2101-22 Nefelejcs Óvoda 56 ezer Ft-tal,
d) 2101-23 Brunszvik Teréz Óvoda 26 ezer Ft-tal,
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e) 2101-24 Bóbita Óvoda 36 ezer Ft-tal,
f) 2101-25 Magonc Óvoda 15 ezer Ft-tal,
g) 2101-26 Dob Óvoda 26 ezer Ft-tal,
h) 2101-27 Csicsergő Óvoda 146 ezer Ft-tal,
i) 3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 92ezerFt-tal,

j) 5101 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 515ezerFt-tal,

a K1. Személyi juttatások előirányzatot az alábbiak szerint megemelni:
a) 1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 1.171 ezer Ft-tal,
b) 2101-21 Kópévár Óvoda 43 ezer Ft-tal,
c) 2101-22 Nefelejcs Óvoda 44 ezer Ft-tal,
d) 2101-23 Brunszvik Teréz Óvoda 20 ezer Ft-tal,
e) 2101-24 Bóbita Óvoda 28 ezer Ft-tal,
f) 2101-25 Magonc Óvoda 12 ezer Ft-tal,
g) 2101-26 Dob Óvoda 20 ezer Ft-tal,
h) 2101-27 Csicsergő Óvoda 115 ezer Ft-tal,
i) 3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 72 ezer Ft-tal,
j) 5101 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 406 ezer Ft-tal,

valamint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot az
alábbiak szerint megemelni:

a) 1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 316 ezer Ft-tal,
b) 2101-21 Kópévár Óvoda 12 ezer Ft-tal,
c) 2101-22 Nefelejcs Óvoda 12 ezer Ft-tal,
d) 2101-23 Brunszvik Teréz Óvoda 6 ezer Ft-tal,
e) 2101-24 Bóbita Óvoda 8 ezer Ft-tal,
f) 2101-25 Magonc Óvoda 3 ezer Ft-tal,
g) 2101-26 Dob Óvoda 6 ezer Ft-tal,
h) 2101-27 Csicsergő Óvoda 31 ezer Ft-tal,
i) 3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 20 ezer Ft-tal,
j) 5101 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 109 ezer Ft-tal.

10. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 13.929 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5707
Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az alábbi K3. Dologi kiadások
előirányzatot csökkenteni:

a) Családi 7 rendezvény 6.360 ezer Ft-tal,
b) Diák 7 rendezvény 6.350 ezer Ft-tal,
c) III. Erzsébet Hét - Erzsébetvárosi Napok 4.700 ezer Ft-tal,
d) Városmarketing kiadások 897 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen az alábbi K3. Dologi kiadások előirányzatot megemelni:
a) Egészség és Sport Hét 6.049 ezer Ft-tal,
b) Lakossági tájékoztató füzetek és kisfilmek készítése 880 ezer Ft-tal,
c) Színházi Hét 4.700 ezer Ft-tal,
d) Családi 7 és utcafesztivál 12.860 ezer Ft-tal,
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e) Király utca 11. szám átadó rendezvény 3.175 ezer Ft-tal,
f) „Tűzfalrehab” kiadvány 4.572 ezer Ft-tal.

11. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen az „Almássy téren homokozó
kialakítása és pingpongasztalok felállítása” beruházási előirányzat „Almássy téren pingpong-
asztal, testedző gép beszerzése, homokozó kialakítása” elnevezésre változik.
12. A Klauzál téri Vásárcsarnok felújításának 2015. évi kötelezettségvállalása 1.270.000 ezer Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.
(VIII.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.
(VIII.29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014.
(VIII.29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.
(VIII.29.) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és
vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 40/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

302/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. I. félévi
költségvetésének végrehajtása -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2/2014. (II. 12.) számú
költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

303/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása -
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a
mellékelt tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Mészáros Zoltán a Jegyzői Iroda vezetője

304/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének módosítása -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 45/2014. (II.10.) számú határozattal elfogadott, valamint
123/2014. (IV.29.) számú határozattal módosított Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint
módosítja, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervet:

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Térfigyelő kamera telepítés

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzések miatt értelemszerűen
módosul.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

305/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés megkötése Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására 2014. október 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakra
-
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az EVIKINT Intézményi
Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft.-vel (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u.
12., Képviseli: Nyíri Dóra ügyvezető, adószáma: 24095275-2-42, cégjegyzék száma: 01-09-
990216) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló
zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában, 2014. október 1. napja és
2015. szeptember 30. napja közötti időtartamra vagyongazdálkodási feladatellátási szerződést
köt.
A feladatellátási díj a szerződés teljes időtartamára 68.000.000.- Ft +ÁFA keretösszeg, amelyből
2014 évre 17.000.000.- Ft+ÁFA, 2015 évre 51.000.000.- Ft+ÁFA költség esik. Az egyes munkák
díját, a szerződés mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozati javaslat 1. pontja szerinti szerződés és a
mellékletét képező Műszaki leírás, valamint annak esetlegesen szükségessé váló módosításainak
jóváhagyására felhatalmazza Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottságát.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
Nyíri Dóra az EVIKINT Kft. ügyvezetője

306/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Használati és üzemeltetési szerződés meghosszabbítása a Csengery u. 25-ben lévő fogászati
ellátás biztosítására -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy – az érintett felekkel történő tárgyalást és egyeztetést
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követően - a VII. kerületi fogászati alap- és szakellátás biztosításához szükséges, Budapest VI.
kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló Csengery u. 25. sz. alatti ingatlan V.
emeletén lévő helyiségek használatára és üzemeltetésére vonatkozó szerződést öt év határozott
időre – 2019. október 31-ig - kösse meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. október 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

307/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (414/2013. (VI.26.) KT határozat módosítása) -
(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 72/2014.(II.10.) és a 258/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozatokkal
módosított 414/2013. (VI. 26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az életveszélyesnek minősített tetőszerkezetre és műszaki állapotra tekintettel a Budapest
VII. ker. Akácfa utcai- Klauzál téri vásárcsarnok felújítását, rekonstrukcióját 2014-2015. években
elvégezteti.
A kivitelezés várható megkezdése: 2014. augusztus 12., Várható nyitás: 2015. augusztus 7. A
beruházás összértéke: 1.850.000.000,- Ft+ÁFA.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi és 2015. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest Főváros VII. kerület
Akácfa utca 42-48. (Klauzál tér 11.) szám alatt található, Klauzál téri vásárcsarnok
rekonstrukciójához szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 1.850.000.000,- Ft + ÁFA összegben.
A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a szükséges pénzügyi fedezetnek
Erzsébetváros Önkormányzata 2014. és 2015. évi költségvetésében történő rendelkezésre
állásáról a következők szerint: 2014. évi költségvetésben 850.000.000,-Ft + ÁFA, a 2015. évi
költségvetésben 1.000.000.000,-Ft + ÁFA.
Beruházó: Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzata.
Bonyolító: ERVA Zrt.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. június 15.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

308/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Király u. 11.) -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat költségvetésében a Budapest VII. kerület Király u. 25.
szám alatti épület kiürítésére rendelkezésre álló összegből a Budapest VII. kerület Király u. 11.
szám alatti épület kiürítésére 7.040.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

309/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Király u. 15. Silver Kft.) -
(10 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Bp. VII. Király u. 15. sz. alatti 34184 hrsz.-on nyilvántartott 100 %
önkormányzati tulajdonban lévő 499 m2 alapterületű utcai földszinti és 203 m2 alapterületű
udvari pincehelyiség bérlőjével, a Silver King Investment Kft.-vel (székhely: 1072 Budapest,
Rákóczi út 42, cg.: 01-09-181962, adószám: 24779847-2-42) a 2013. 09. 01.-től határozatlan
időtartamra kötött bérleti szerződés 15 év határozott időre módosításra kerüljön, azzal a
feltétellel, hogy a bérleti szerződésben a Silver King Investment Kft. kötelezettséget vállal a
legalább egy éves bérleti díj összeget meghaladó mértékű beruházásra.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint a
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.

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

Amennyiben a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés
módosítása nem kerül aláírásra, jelen határozat hatályát veszti.

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

310/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Király u. 15. Király MP Kft.) -
(10 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Bp. VII. Király u. 15. sz. alatti 34184 hrsz.-on nyilvántartott 100 %
önkormányzati tulajdonban lévő 296 m2 alapterületű utcai földszinti, 468 m2 alapterületű udvari



K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. augusztus 25-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

pincehelyiség, 39 m2 alapterületű utcai földszinti helyiség, 3 m2 alapterületű udvari földszinti
helyiség, és a 29 m2 alapterületű udvari földszinti helyiségek bérlőjével, a Király MP Pénzügyi
Szolgáltató Kft. (rövidített név: Király MP Kft., székhely:1075 Bp. Király u.
15.,cégjegyzékszám: 01-09-164884, adószám: 10743085-2-42, képviseletre jogosult: Tóth Endre
ügyvezető) bérlővel a határozatlan időtartamra kötött bérleti szerződések 15 év határozott időre
módosításra kerüljenek, azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerződésben a Király MP Kft.
kötelezettséget vállal a legalább egy éves bérleti díj összeget meghaladó mértékű beruházásra.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint a
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.

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

Amennyiben a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés
módosítása nem kerül aláírásra, jelen határozat hatályát veszti.

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

311/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Rottenbiller u. 12. CBA Kft.) -
(10 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 33573/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. VII. ker. Rottenbiller u. 12. szám alatti épület
földszintjén és pinceszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 379 m2

alapterületű, „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 2328/10000 tulajdoni
hányaddal elidegenítésre kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője a
CBA M - Plusz Kft. (cg.: 01-09-874328, székhely: 1214 Budapest, II.Rákóczi Ferenc u. 277. M.
ép., adószáma: 13808499-2-43) részére.

A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. b) pontja alapján a
forgalmi érték 70 %-a.
A forgalmi érték 52.800.000,- Ft, a vételár 36.960.000,- Ft.

Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásáig tartozik megfizetni az eladó Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára.

A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díj hátralék és egyéb fizetési kötelezettség nem
terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az Önkormányzat felé.
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A Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy átlátható szervezetnek
minősül.
Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül az
adásvételi szerződést nem köti meg, a jelen határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

312/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (177/2014. (IV.29.) KT határozat módosítása) -
(10 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi lakás- és
helyiséggazdálkodási irányelveinek elfogadása tárgyában hozott 177/2014.(IV.29.) számú
határozatát úgy módosítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
2014. évi lakás és helyiséggazdálkodási irányelveit az alábbiak szerint fogadja el.

„A.) Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány növelése

1., Az Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakás állomány növelése egyrészt a korábban
indokolatlanul bontásra ítélt épületek felújításával és rendeltetésszerű használatra való
alkalmassá tételével lehetséges. A 2013. évben már felújításra került a Murányi u. 5. sz. alatti
épület, amivel 11 lakással növekedett a lakásállomány. A Verseny u. 26. sz. alatti épület kiürítése
és a felújítása is megtörtént. Az épületben 20 db komfortos lakás került kialakításra.

2., A külön albetétbe alapított és önkormányzati tulajdonban maradt tetőterek beépítése, vagy
eladása azoknál az épületeknél, ahol az épület többsége privatizálásra került. Ezeknek a
tetőtereknek a vizsgálata és hasznosítási döntése a legsürgősebb, tekintve, hogy ezeknél az
Önkormányzatnak évek óta közös költség fizetési kötelezettsége van, viszont tulajdoni
illetékességből nem származik bevétele. Az ERVA Zrt. megvizsgálja a tetőtereket és a Képviselő-
testület illetve a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé terjeszti ezeknek a hasznosítási
koncepcióját.

B.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások hasznosítása

1. Az olyan különösen méret szempontjából lakáscélú hasznosításra alkalmatlan szükséglakásokat
a szomszéd lakáshoz illetve helyiséghez történő csatolással, vagy pályázati úton történő
értékesítéssel tervezzük hasznosítani.

2., A méret szempontjából megfelelő, de műszakilag romosnak tekinthető lakásokat, melyek
felújítása az Önkormányzat számára nem rentábilis, pályázati úton tervezzük értékesíteni.

3., Egyéb kötelezettségek alapján funkcióváltásra ítélt lakások, hosszú távon más célra
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hasznosíthatóak. (Pl: szabályozási terv)

4., A jogi kötelezettséggel vagy kötelemmel terhelt lakások hasznosítása csak az adott korlátok
között történhet.

5., Kiemelten szükséges kezelni a felújítási kötelezettségekkel terhelt műemléki ingatlanok
kiürítését az üres lakások felhasználásánál.

6., A Képviselő-testület 165/2013. (IV.29.) számú és 233/2013.(V.30.). számú . határozatainak
végrehajtása céljából a Budapest VII. ker. Király u. 11. szám alatti és Budapest, VII. ker. Király
u. 25. szám alatti lakóépületek kiürítése során az üres lakások cserelakásként felajánlhatók, és
hasznosíthatók.

C.) Lakások elidegenítése

1., Pályázat útján kívánjuk értékesíteni azokat a lakásokat, amelyek külső Erzsébetvárosban
(Erzsébet krt., Király u., Lövölde tér, Városligeti fasor, Dózsa Gy. út, Thököly út, Verseny u.,
Rákóczi út által határolt terület.) találhatóak és a felújításuk nem rentábilis az Önkormányzat
számára. Belső Erzsébetvárosban (Erzsébet krt., Király u., Károly krt., Rákóczi út által határolt
terület) pályázat útján kívánjuk értékesíteni azon üres lakásokat, melyeket kötelező gazdálkodási
feladatok ellátására nem tudunk hasznosítani.

2.) A 2014. évben az alábbi esetekben nem kívánjuk az önkormányzati lakást elidegeníteni sem
pályázaton, sem pedig a benne a lakó bérlő részére.

2.1. A 100 %-os épületekben, (melyek alól kivételt képeznek a Képviselő-testület
166/2013.(IV.29.) sz. határozatában foglaltak szerint a Király u. 15. és Király u. 21. sz. alatti
épületek) amelyek esetében a Képviselő-testület, illetve az épületekben lévő önálló albetétként
felvett lakások vonatkozásában a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság nem járul hozzá az
elidegenítéshez.

2.2. Az Önkormányzat nem kívánja értékesíteni azokat a lakásokat, amelyek jogvitásak, illetve
jogvitás épületben találhatóak.

2.3. Az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni azokat a lakásokat, amely lakás
bérlőjének/bérlőinek a költségelvű lakbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn legalább 1 éve, azaz
12 hónapja. Kivételt képeznek azok a bérlők, akik lemondanak a szociális lakbérről és megfizetik
a bérbeadó részére a költségelvű és a szociális lakbér között különbséget úgy, hogy a 12 havi
költségelvű lakbérfizetése igazolható legyen. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni azokban az
esetekben, amelyekben a bérlővel a cserét az Önkormányzat kezdeményezi.

2.4. Az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni a bérlet jogcímén hasznosított azon lakást a
felújítási munka befejezését követő 2 évig (24 hónapig), amelyen legalább mindösszesen bruttó
400.000.- Ft. összegben végzett építési-beruházási tevékenységet 2013. illetve 2014. évben, azzal,
hogy amennyiben több alkalommal, vagy mindkét naptári évben végezett építési-beruházási
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tevékenységet az adott lakást illetően, úgy az építési munkálatok értékét össze kell számítani. A
felújítást követően 13-36 hónapjáig a lakást a bérlő részére lehet értékesíteni a forgalmi érték 80
%-ának megfelelő vételár ellenében, a 37. hónaptól pedig az elidegenítési rendeletben
meghatározott forgalmi értéken.
Amennyiben a bérlő kihelyezését az Önkormányzat kezdeményezi és a cserelakás felújított, úgy a
cserelakásra kötött bérleti jogviszony létesítésétől számított 36 hónapig a lakás legalább a
forgalmi érték 80 %-ával megegyező vételáron történhet. Az elidegenítés a 37. hónaptól pedig a
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint.

D.) Nem lakáscélú helyiségek elidegenítése

1. A nem lakáscélú helyiségeknél minden esetben a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ill. a
Képviselő-testület egyedi döntés szükséges az elidegenítéshez. Belső Erzsébetvárosban (Erzsébet
krt., Király u., Károly krt., Rákóczi út által határolt terület) nem lakáscélú helyiség
elidegenítésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben helyiség forgalmi értéke
meghaladja a bérlője által jelenleg fizetett bérleti díj és az Önkormányzat által fizetett közös
költség különbözetének a 120 szorosát, tehát 10 éven belül nem térülne meg, vagy a bérlő olyan
forgalmi érték elfogadására tesz ajánlatot, amely forgalmi érték meghaladja a jelenleg fizetett
bérleti díj és az Önkormányzat által fizetett közös költség különbözetének a 120 szorosát.

Külső Erzsébetvárosban (Erzsébet krt., Király u., Lövölde tér, Városligeti fasor, Dózsa Gy. út,
Thököly út, Verseny u., Rákóczi út által határolt terület) irányadók a Belső Erzsébetvárosra
vonatkozó elidegenítési szabályok, de attól egyéb lényeges szempontok okán, indokolt esetben el
lehet térni (mint pl: az épületben található önkormányzati tulajdoni hányadot, a helyiség
állapotát attól függően, hogy a tulajdonos Önkormányzatnak mennyit kellene rákölteni, a bérlő a
helyiséget felújította és a bérbeadót terhelő munkákat is elvégezte.)

2., Kiesett bérleti díjak pótlása érdekében szükséges a bérlők részére történő elidegenítés
volumenét növelni.

3., A nem lakáscélú helyiségek költségeinek csökkentése miatt, a használaton kívüli
helyiségekbe vízórát kívánunk felszerelni, illetve a használaton kívüli nem lakáscélú helyiségeket
elsősorban az adott Társasházban lakó tulajdonosok részére zártkörű pályázat útján kívánjuk
értékesíteni, amennyiben a Társasház egyik tulajdonosa sem kívánja megvásárolni, abban az
esetben nyílt pályázaton fogjuk az önkormányzati tulajdonban lévő pincét eladni.”

E.) Rezsicsökkentés az önkormányzati lakások bérlői részére

1. Amennyiben az önkormányzati lakás bérlője aktívkorúak ellátása keretében rendszeres
szociális segélyben, öregségi nyugdíjban, időskorúak járadékában, hozzátartozói nyugellátásban,
rehabilitációs ellátásban, nyugdíj előtti munkanélküli ellátásban, rehabilitációs ellátásban,
nyugdíj előtti munkanélküli ellátásban, rokkantsági járadékban vagy rokkantsági ellátásban
részesül, és a lakásban egyedül lakik, és az általa bérelt lakás alapterülete meghaladja az 50 m2-
t, abban az esetben a bérlőnek lakásbérleti díjfizetési kötelezettsége kizárólag 50 m2-re vonatozik.
Ilyen esetekben a bérleti szerződés folytatása érdekében kötött tartási szerződéshez nem járul
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hozzá az Önkormányzat. A lakásba történő családtag bejelentkezésénél jelen kedvezmény
megszűnik.

2. A 2014. évben az Önkormányzat a tulajdonát képező azon lakásokba, ahol a 2006. év előtt jött
létre bérleti a lakásbérleti szerződés, ezekben az esetekben az önkormányzati lakások bérlőinek
kérelmére az általuk bérelt lakásba az Önkormányzat a saját költségén vízórát szereltet fel vagy
pedig gondoskodik a hitelesítéséről.

Azon bérlők esetében, akiknek a bérleti jogviszonya a 2006. év után jött létre, és a lakásba nem
szereltettek vízórát vagy a meglévő vízóra nem hiteles, azon bérlők esetében az Önkormányzat a
saját költségén kérelem nélkül intézkedik a lakásba történő vízóra felszerelésről/hitelesítéséről.

3. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára helyiségek bérbeadásáról szóló
12/2012.(III.26.) rendelet 34.§. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott szociális lakbérre való
jogosultság megállapításának feltételeként meghatározott szorzószám megemelése indokolt
minden esetben az öregségi nyugdíj 50 %-ával.
A 12/2012.(III.26.) sz. rendelet 34.§ (1) bekezdés b) pontját – amely a szociális lakbérre való
jogosultság megállapításának feltételeit tartalmazza - az alábbiak szerint szükséges módosítani:

- egyedülálló bérlő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4-szeresét,
- amennyiben az együtt költöző személyek száma 4 fő vagy az alatti a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 2,5-szeresét;
- amennyiben az együtt költöző személyek száma 4 főt meghaladja, a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 2-szeresét.

A Képviselő-testület felkéri Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Polgármesterét, hogy a fentiek tekintetében a Rendelet módosítását készítse elő.

4. Az Önkormányzat azon l00%-os lakóépületekben, amelyekben saját költségén a központi fűtés
kialakításáról intézkedett vagy intézkedik, az épületet társasházzá kívánja alakítani, ezzel is
hozzájárulva ahhoz, hogy a fűtési költségek csökkenjenek, tekintettel arra, hogy a társasházak
esetén lehetőség van arra, hogy üzleti gázár-díjszabás helyett lakossági gázdíj alapulvételével
kerüljön megállapításra a gázdíj.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

313/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (238/2014. (VI.12.) KT határozat módosítása) -
(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 238/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy dönt, hogy az idegenforgalmi szezon időszakára – október hónap végéig - Belső-
Erzsébetváros területén az érintett kerületi lakosok nyugodt éjszakai pihenésének biztosítása
érdekében átfogó éjszakai civil járőrszolgálati ellenőrzés sorozatot kíván megvalósítani,
amelynek a lebonyolításával megbízza az EVIKVÁR Kft.-t;

2. úgy dönt, hogy a jelen határozati javaslat mellékletét képező, az Önkormányzat és az
EVIKVÁR Kft. közötti bonyolítói szerződést jóváhagyja és felkéri a Polgármestert annak
aláírására, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot a bonyolítói
szerződést, és annak a későbbiekben esetlegesen szükségessé váló módosításának
jóváhagyására;

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a feladat ellátásához szükséges bruttó 27.000.000
Ft-nak, azaz huszonhétmillió forintnak Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
költségvetésében történő rendelkezésére állásáról.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Városüzemeltetési Bizottság 304/2014. (06.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

314/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Csányi u. 5.) -
(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásban 34105/0/A helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VII. kerület Csányi u. 5. sz. alatt található önkormányzati
tulajdonú ingatlan „társasház” megjelölést megszűnteti, és azt „kiállítóhely, kulturális központ”-
ra módosítja.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a társasház megszűntetése miatt ingatlan-nyilvántartási eljárást
kezdeményezzen a társasház törzslapjának és külön lapjainak a megszüntetése, az ingatlan



K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. augusztus 25-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

megjelölésének „kiállítóhely, kulturális központ”-ra történő módosítása, és az Önkormányzat 1/1
arányú, kizárólagos tulajdonjogának feltüntetése érdekében.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. december 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

315/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A MAHIR Cityposter Kft. közterület-használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás
ügye -
(10 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a MAHIR Cityposter Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 121.) kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 14. szám, Bajza u. – Városligeti fasor sarok, Garay tér 20. szám (Garay
tér 18. számú épülettel szemközt), Bethlen Gábor u. – Baross tér sarok, Bethlen Gábor tér
északnyugati oldala (Bethlen Gábor tér 3. szám épület előtt), Király u. 21. – Kazinczy u. sarok,
Király u. 5. – Rumbach Sebestyén u. sarok, Király u. 43-45. szám, Almássy tér 18. szám,
Madách Imre út 5. – Rumbach Sebestyén u. sarok előtti, és önkormányzati tulajdonú közterületek
használatához 2015. július 1-jétől 2024. június 30-ig terjedő időszakra, illetve ott egyenként 1
m2 nagyságú hirdetőoszlop elhelyezésére a tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

316/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Kópévár Óvoda "Zöld Óvoda 2014" pályázaton való részvételének támogatása -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Kópévár Óvoda (1078 Budapest Murányi u. 27.) részvételét a „Zöld Óvoda 2014” pályázati
eljárásban, egyben felhatalmazza Vattamány Zsolt polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
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A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

317/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról szóló döntés
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága hatáskörébe utalásáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozással, a
vonatkozó önkormányzati pályázat kiírásával, továbbá a beérkezett pályázatokról szóló döntéssel
kapcsolatos feladat- és hatáskörét átruházza a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

318/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló
2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Határozati javaslat

9.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító okiratának
módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, a Szervezeti és Működési
Szabályzatát valamint a Városligeti bölcsőde szakmai programját az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a
Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
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319/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (Kópévár Óvoda) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kópévár Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

320/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (Nefelejcs Óvoda) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

321/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (Brunszvik Teréz Óvoda) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

322/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (Bóbita Óvoda) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

323/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (Magonc Óvoda) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy aMagonc Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

324/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (Csicsergő Óvoda) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
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történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

325/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (Dob Óvoda) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Dob Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

326/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (241/2014. (VI.12.) KT határozat visszavonása) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 241/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Felkéri a polgármestert hogy intézkedjen a visszavonó határozat Magyar Államkincstár Területi
Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

327/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító okiratok módosítása (Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ) -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító okiratának
módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, a Szervezeti és Működési
Szabályzatát valamint a Városligeti bölcsőde szakmai programját az előterjesztés melléklete
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szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a
Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

328/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézmény igazgatói posztjára benyújtott
pályázat működtetői véleményezése -
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, -
mint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi Tagintézményének működtetője - úgy
dönt, hogy támogatja Sütőné Daragó Edina tagintézmény igazgatói pályázatát.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

329/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda Cica csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói
engedélyezése -
(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2014/2015. nevelési évre engedélyezi a Nefelejcs Óvoda (1078 Budapest, Nefelejcs utca
62.) Cica csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-os
határon belül történő túllépését.

Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámot az intézmény Cica csoportjában
tényleges 25 főben, számított 27 főben állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

330/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tájékoztatója a 2014. évi társasház-felújítási és
nyílászáró pályázatokról -



K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. augusztus 25-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság által előterjesztett a társasházak részére kiírt
általános-, kémény-, és tetőjárda (kéményseprő járda) pályázatokról, valamint a magánszemélyek
részére kiírt nyílászárók felújítási pályázatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Lantos Péter főépítész

331/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az EVIKLAK Kft. „v.a.” kapcsolatban -
(12 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Ary Tamást (lakcíme: 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 25., anyja neve: Földvári Irén)
határozott időre, 2014. december 31. napjáig változatlan díjazás mellett – azaz díjazás nélkül - az
EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű
Társaság „v.a.” (székhely: 1071 Budapest Damjanich u. 12., cg.: 01-09-987619, adószám:
23981502-2-42) felügyelő-bizottsági tagjává választja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

332/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az EVIKLAK Kft. „v.a.” kapcsolatban -
(12 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Mojzesné Zala Henriettet (lakcíme: 2600 Vác, Vág utca 17. fszt. ép. 2. lház., anyja neve:
Gödér Éva) határozott időre, 2014. december 31. napjáig változatlan díjazás mellett – azaz
díjazás nélkül - az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági
Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” (székhely: 1071 Budapest Damjanich u. 12., cg.: 01-09-
987619, adószám: 23981502-2-42) felügyelő-bizottsági tagjává választja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

333/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- Döntés az EVIKLAK Kft. „v.a.” kapcsolatban -
(12 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza az EVIKVÁR Kft. alapítót, hogy az EVIKLAK Erzsébetvárosi
Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” (székhely:
1071 Budapest Damjanich u. 12., cg.: 01-09-987619, adószám: 23981502-2-42)
változásbejegyzéssel kapcsolatos alapítói határozatokat hozza meg, és a cégbíróság előtti
változásbejegyzési eljárás érdekében a szükséges okiratokat írja alá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 nap

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

334/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. könyvvizsgálójának megválasztása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1074 Budapest, Dohány u 41., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-
42.) könyvvizsgálójává 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig a P and P Mérlegdoktor
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1034 Budapest, Bécsi út 60. Cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-689401, MKVK azonosító: 00246) választja meg, azzal, hogy a könyvvizsgálatért
személyében felelős könyvvizsgáló Papp István könyvvizsgáló (an.: ………, lakcíme: ….
Budapest, ………….., engedélyének száma: 4039). A könyvvizsgálat havi díja bruttó 40.000
Ft/hó.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kocsis Zsolt László az Erzsébetváros Kft. ügyvezetője

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 335-től 362-ig.

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2014. augusztus 26.

Medgyesi Judit
aljegyző

Mayer Szilvia



K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. augusztus 25-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

jegyzőkönyvvezető


