
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 
 

 

K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 12-én 16.30 

órakor tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

1208/2016. (12.12.) sz. PKB határozat 

- Elővásárlási jog - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, 

34…/0/A/10 helyrajzi számú, természetben Dob u. .. I/2./B szám alatti 34 m2 alapterületű 

lakásingatlan vonatkozásában az ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa Ny. T. eladó, valamint 

L. T. I. vevő között 20.000.000,- Ft vételáron nem él az ingatlan elővásárlási jogával. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Bencsik Mónika – irodavezető – Vagyongazdálkodási iroda 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

1209/2016. (12.12.) sz. PKB határozat 

- Elővásárlási jog - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 

34…/0/A/18 helyrajzi számú, természetben Dob u. .. IV. emelet 1/B. szám alatti 60 m2 

alapterületű lakásingatlan vonatkozásában az ingatlan 1/1 arányú tulajdonosai A. T. M. 

és A. K. eladók, valamint T. I. és B. Sz. vevők között 27.200.000,-Ft vételáron létrejött 

szerződés vonatkozásában nem él az elővásárlási jogával. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Bencsik Mónika – irodavezető – Vagyongazdálkodási iroda 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

1210/2016. (12.12.) sz. PKB határozat 

- Elővásárlási jog - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 

34…/0/A/28 helyrajzi számú, természetben Rumbach Sebestyén u. .. IV. em. 1. szám 

alatti 98 m2 alapterületű lakásingatlan vonatkozásában az ingatlan 1/1 arányú 

tulajdonosai H.-K. J., B. E. és K. S. I.né eladók, valamint a Property-Business Korlátolt 

Felelősségű Társaság mint vevő között 45.300.000,-Ft vételáron létrejött szerződés 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 12-én 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

vonatkozásában nem él az elővásárlási jogával. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Bencsik Mónika – irodavezető – Vagyongazdálkodási iroda 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

1211/2016. (12.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában Budapest VII. ker. Wesselényi u. 8. - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34…/0/A/58 helyrajzi számú, 

természetben a Bp. VII. ker. Wesselényi u. ..  B lh. II. emelet I-4. szám alatti, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 17 m2 alapterületű emeleti, „iroda” megnevezésű 

ingatlant a hozzá tartozó 32/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli és 

engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője, Gy. T. (szül. hely, idő: 

Budapest, 19... 07. 17., anyja neve: M. I., lakcíme: 1161 Budapest, Aulich u. ..) részére.  

 

A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) pontja alapján a 

forgalmi érték 100 %-a. 

A forgalmi érték 4.072.300,- Ft, a vételár 4.072.300,- Ft.  

Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően tartozik megfizetni az 

eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára. 

 

A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési 

kötelezettség nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az 

Önkormányzat felé. 

 

Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 

az adásvételi szerződést nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

1212/2016. (12.12.) sz. PKB határozat 

- Budapest VII. Nefelejcs u. 55. szám alatt nyilvántartott helyiség bérbeadása 

versenyeztetésen kívül - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. 

önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 12-én 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

ahhoz, hogy R. E. J.f (lakcím: 1071 Bp. Peterdy u….I/8., egyéni váll.ig.sz.: 6050503., 

adószám: 61956003-1-42) részére határozatlan időre, fodrászat céljára, versenyeztetés 

mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Nefelejcs u. 55. földszint Ü-3.sz. 

alatti, 33391/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 17 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás 

céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 72.542,- Ft (a 

havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

utcai földszint 1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA (13.440,- Ft/m2/év+ÁFA), azaz 19.040,-Ft/hó+ÁFA, 

mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 

 

A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges 

hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos 

hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a 

társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem 

járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az 

Önkormányzattal szemben igény nem támasztható. 

 

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 

közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, 

valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 

 

Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. 

napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

1213/2016. (12.12.) sz. PKB határozat 

- Bp. VII. Murányi u. 22. szám alatt nyilvántartott helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. 

önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul 

ahhoz, hogy a Budapest VII. Murányi u. 22. földszint Ü-3 szám alatti 33194/0/A/3 hrsz.-

on nyilvántartott 18 m2 alapterületű utcai bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség Cs. B. (lakcím:8380 Hévíz, Vörösmarty u. ... 4.a.; tartózkodási hely: 1095 

Budapest, Mester u. …... II. 7.; szem. ig. száma: …… MA; adóazonosító jel: ……….; 

szül. hely, idő: Budapest, 19...05.13.; anyja neve: B. F.) részére határozatlan időre, iroda 

és webáruházi átvevőpont céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az 

alábbi feltételek mellett: 
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A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 76.810,- Ft (a 

csökkentő-növelő tényezők nélküli havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles 

megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

1.120,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 20.160,- Ft/hó + ÁFA (13.440,- Ft/m2/év + ÁFA), mely 

összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges 

hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos 

hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a 

társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem 

járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az 

Önkormányzattal szemben igény nem támasztható. 

 

Bérlő köteles a bérleti jogviszony kezdetétől számított 60 napon belül hitelesített 

mellékvízmérőt felszereltetni a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni bérbeadó 

felé; a mérő felszereléséig víz- csatornadíj átalány fizetésére kötelezett.  

 

A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - 

közjegyzői okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak 

teljesítéséért, valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 

 

Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. 

napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

1214/2016. (12.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakás bérbeadására rendkívüli élethelyzet alapján, versenyeztetési 

eljárás mellőzésével - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy P. – P. L. R.-néval 

(szül. név: M.M. É., született: Budapest 07, 19...04.08., anyja neve: K. E.) a Budapest 

VII. Kisdiófa u. .. fszt. 1. szám (hrsz.: 34…/0/A/3) alatti lakásra 2 éves időtartamra a 

bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

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

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 
 

 
 

Kmf. 

 

 

Budapest, 2016. december 13. 

                                 Benedek Zsolt sk. 

                                           a bizottság elnöke 

 

A kivonat hiteléül: 

 

   Joó Mária 

jegyzőkönyvvezető  


