
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 2018. június 18-án, 17.39 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

 

 

520/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- 2017. évi társasház RG pályázat II. ütemén támogatást nyert munka határidejének 

hosszabbítása – Damjanich utca 7.- 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Damjanich utca 7. szám alatti 

társasház 2017. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek 

rendeltetését  gátló javító munkáinak felújítási pályázaton támogatott 160 m2 tető felújítása munkáinak 

elvégzésének határidejét 2018. szeptember 02-ig, az elszámolás határidejét 2018. október 1-ig 

meghosszabbítja. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Kardos-Erdődi Zsolt – irodavezető - Főépítészi Iroda 

       Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

521/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- 2017. évi társasház RG pályázat II. ütemén támogatást nyert munka határidejének 

hosszabbítása – Damjanich utca 46.- 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Damjanich utca 46. szám alatti 

társasház 2017. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek 

rendeltetését  gátló javító munkáinak felújítási pályázaton támogatott . emeleti függőfolyosó szakaszos 

felújítása - I. ütem munkáinak elvégzésének határidejét 2018. október 28-ig, az elszámolás 

határidejét 2018. november 27-ig meghosszabbítja. 

  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Kardos-Erdődi Zsolt – irodavezető - Főépítészi Iroda 

       Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

522/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- 2017. évi RG pályázattal kapcsolatos kérelem elbírálása – Nefelejcs u. 5.- 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. június 18-án, 17.39 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Nefelejcs u. 5. szám alatti társasház 

kérelme alapján a 2017. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkák társasház felújítási pályázaton 739/2017. (10.02.) PKB 

határozatával támogatott I. és II. emeleti függőfolyosó részleges felújítási munka elszámolásának 

határidőn túli benyújtását nem tekinti szerződésszegésnek, az elszámolást befogadja, és javasolja  a 

megítélt támogatás kifizetését. 

 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Kardos-Erdődi Zsolt – irodavezető - Főépítészi Iroda 

       Fitosné Z. Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

523/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Ingatlanok tulajdonjogának rendezése – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. ker. …/0/A/14 hrsz-u, 

természetben Hutyra F. u. ... I. 2. sz. alatti ingatlan adásvétele tárgyában Budapest VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzat, Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Rt. mint eladó képviseletében 

eljáró Város FM Kft. és H. B. (sz…)  volt Budapest VII. ker. Hutyra F. u. ... I. 2. sz. alatti 

lakosokkal (jelenlegi lakcímük: 3531 Miskolc, Füzes u. 1.), mint vevők között 1999. augusztus 

31. napján létrejött adásvételi szerződés kiegészítéséhez az ingatlan tulajdonjogának rendezése 

érdekében hozzájárul.  

A szerződés kiegészítés elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatal előtti képviselet 

ellátására meghatalmazza dr. Hornyák Gábor ügyvédet (HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda). 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

524/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Ingatlanok tulajdonjogának rendezése – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. ker. …/0/A/1 hrsz-u, 

természetben VII. kerület Garay utca ... szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

adásvétele tárgyában Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat, Erzsébetvárosi 

Vagyonkezelő Rt., mint eladó képviseletében eljáró ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati 

Vagyonkezelő Részvénytársaság  és Banczik-Bőr KKT. (székhely: …), mint vevő között 2000. 

december 12. napján létrejött adásvételi szerződés kiegészítéséhez az ingatlan tulajdonjogának 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. június 18-án, 17.39 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

rendezése érdekében hozzájárul.  

A szerződés kiegészítés elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatal előtti képviselet 

ellátására meghatalmazza dr. Hornyák Gábor ügyvédet (HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda). 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

525/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Döntés elővásárlási jogról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. 34115/0/A/52 helyrajzi számú, 

természetben Király u. ..., III. em. 41. szám alatti 57 m2 alapterületű lakásingatlan 

vonatkozásában az ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa S. M. J., mint eladó, valamint P. B. és P. 

A.vevők között 40.000.000,- Forint vételáron nem él az ingatlan elővásárlási jogával. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

526/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Döntés elővásárlási jogról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. …/4/A/1 helyrajzi számú, 

természetben Madách Imre út. ..., pinceszint alatti 159 m2 alapterületű raktár vonatkozásában 

az ingatlan 54/159 arányú tulajdonosa Sz. K. É., mint eladó, valamint ARIOSO Budapest 

Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. vevő között 9.750.000,- Forint vételáron nem él az ingatlan 

elővásárlási jogával. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda 

 

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

elfogadta. 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. június 18-án, 17.39 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

527/2018. (01.29.) sz. PKB határozat 

- Módosító indítvány elfogadásáról – 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kipostázott, a Kazinczy utcai Projekt 

Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft. taggyűlésének napirendi pontjaihoz 

kapcsolódó határozati javaslatokról a módosító indítványban szereplő határozati javaslat 

alapján hozza meg döntését. 

 

A Tisztelt Bizottság döntési hatásköre Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 

Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való 

gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendeletének 15. § (4) 

bekezdésén alapul.  

 

Határozati javaslatok 

 

I. 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és 

Ingatlanforgalmazó Kft. 2018. június 21. napján tartandó taggyűlésén a Társaság 2017. évi 

beszámolójának elfogadásáról és a jelenlegi ügyvezetők részére felmentvény megadásáról szóló 1. 

sz. napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról történő szavazás során az 

Önkormányzat meghatalmazottja TARTÓZKODJON. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. június 21. 

 

II. 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és 

Ingatlanforgalmazó Kft. és a Magyar Táncművészeti Egyetem között létrehozandó szerződéssel 

kapcsolatos napirendi pontnál az Önkormányzat meghatalmazottja IGEN- nel szavazzon.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. június 21. 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda 

 

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta. 

 

528/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft. 2018. június 21-ei 

taggyűlésén tárgyalandó napirendek, az H.L. Projekt Kft. üzletrész vételi 

szándéknyilatkozata – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Kazinczy utcai Projekt Kft-ből történő kiválás, 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 
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zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

illetve az Önkormányzat által tulajdonolt üzletrész elidegenítésének előkészítése érdekében 

felkéri a polgármestert az üzletrész forgalmi értékének szakértők általi felbecsültetésére. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda 

 

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta. 

 

529/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés állampolgárok közötti cserekérelem ügyében – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest VII. Kertész u. …. III. 12. 

szám alatti …/0/C/48 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú lakás bérlője O. P. (szül: …), 

továbbá a Budapest VII. ker. Dob u. ... II. 22. szám alatti …/0/A/32 helyrajzi számú önkormányzati 

tulajdonú  lakás bérlője D. I. (szül: …) valamint a Budapest XIV. ker. Bonyhádi út … fsz. 3.  

szám alatti …/1/A/3 helyrajzi számú lakás tulajdonosa B. Á. (szül: …) cserekérelméhez.  

 

A/1.) A hozzájárulás alapján D. I. (szül: …) a Budapest VII. ker. Kertész u. 24-28. III. 12. sz. alatti 

…/0/C/48 helyrajzi számú 47 m2 alapterületű, 2 szoba, komfortos komfortfokozatú lakásra 

vonatkozóan határozatlan idejű bérleti szerződés köthető.  
A/2.) A hozzájárulás alapján B. Á. (szül: …) a Budapest VII. Dob u. 20. II. 22. sz. alatti …/0/A/32 

helyrajzi számú 56 m2 alapterületű 1 szoba komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozóan 

határozatlan idejű szerződés köthető.  

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

foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
            Határidő: határozat bérlő általi kézhezvétel számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 
 

530/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés jogviszony helyreállítás ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy P. J-né (szül. név: …), a 

VII. Csengery u. ... I. 11. sz. (hrsz.:…/0/A/34) 0,5 szoba, szükséglakás, nyilvántartásunk 

szerint 25 m2 alapterületű lakásra, határozott időre, 5 éves időtartamra, a bérleti szerződés 

megkötésre kerüljön.  
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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 bérleti szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

531/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Módosító indítvány elfogadásáról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága elfogadja Olajos János vezérigazgató úr „Tulajdonosi döntés 

lakásingatlanok elidegenítésre történő kijelölése ügyében” című előterjesztéshez benyújtott 

módosító indítványt az alábbiak szerint: 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Nem lakás célú helyiség bérlője kérelmet nyújtott be az általa bérelt, Budapest VII. ker. Madách 

Imre út ... földszint ajtó 3. (hrsz: …/4/A/10) szám alatti országos egyedi műemlék területen lévő 

helységre elidegenítés tárgyában. 

 

A tárgyi ingatlanra vonatkozó legfontosabb adatok a következők: 

 

Madách Imre út ... fszt.3. hrsz. …/4/A/10 országos egyedi műemlék terület 

Lakóépület önkormányzati  

tulajdoni hányada:   25.52% 

Albetét önkormányzati  

tulajdoni hányada:   100 % 

Bérlő neve:    B. L-né 

Alapterület:  27 m2 udvari bejáratú földszinti helyiség  

Tilalmi lista:    nem szerepel 

Bérleti jogviszony kezdete:  1986. augusztus 11. 

Jelenlegi bérleti díja:   6.020,- Ft/hó + ÁFA (1.762,- Ft/m2/év + ÁFA) 

Vízóra:    nincs felszerelve  

Helyiség után Önkormányzat által fizetett közös költség:: 9.396,- Ft/hó 

 

 

B. L-né (lakcím: …) vételi kérelmet nyújtott be,  az általa műterem (ötvösműhely) céljára bérelt, 

Budapest VII. kerület Madách Imre út …. …/4/A/10 hrsz.-on nyilvántartott, országos egyedi 
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műemlék területen lévő, a fenti paraméterekkel rendelkező udvari földszinti helyiségre 

vonatkozóan.  

 

 

A Technoplus  Kft. által 2018. 05. 31-án készített értékbecslés szerint az ingatlan megállapított 

piaci forgalmi értéke értéke 8.200.000,-Ft.  
 

A bérlőnek a bérleti díjába felújítási munkák beszámításra nem kerültek.  

 

Előzmények: 

A Madách Imre út ... földszint 3.  …/4/A/10 szám alatti helyiségre 1986. augusztus 11-én kötött 

bérleti szerződést B. L. ( lakik: …). A Bérlő halála után felesége, özv. B. L-né a PKB 

1012/2014.(09.04.) számú határozata alapján jogutódlás révén folytatta a bérleti jogviszonyt. 

Az erre vonatkozó bérleti szerződés 2014. október 1-től határozatlan időre jött létre a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviseletében az ERVA Nonprofit Zrt. és 

a bérlő, B. L-né között.  

 

Az elidegenítésről szóló döntéshozatal tekintetében a Képviselő-testület 50/2018.(II.14.) számú 

határozatával 2018. évre meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodási irányelvek D)  1.) pontja 

az irányadó. 

 

Jelen esetben a nettó bérleti díj és a közös költség különbözetének 120-szorosa – 405.120,- 

Ft,-azaz mínusz 405.120,-Ft tehát fentieknek megfelel, azaz a helyiség elidegeníthető. 

 

 

A 18/2012.(IV.27.) sz. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 

önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. c) pontja alapján a helyiség vételára a tulajdonosi jogok 

gyakorlója által jóváhagyott forgalmi érték 60%-a, ha a bérlő és jogelődje bérleti jogviszonya 

20 éve megszakítás nélkül fennáll.  

Ezt figyelembe véve a helyiség vételára 4.920.000,- Ft. 

 

Bérlőnek 2018. május 31-ig bérleti díjtartozása nincs. 

 

A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházását szabályozó törvény szerint a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat 

megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

A Magyar Államot megillető elővásárlási vagy vételi jog gyakorlására – ha törvény vagy 

kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az MNV Zrt. jogosult.  

A Magyar Államot az épület „műemlék” jellege miatt is megilleti az elővásárlási jog a 2001. 

évi LXIV. tv. 86. §-a alapján, valamint e törvény 44. §-a alapján az elidegenítéshez miniszteri 

jóváhagyás is szükséges. 

 

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 

1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bek. alapján Budapest Főváros Önkormányzatát 

elővásárlási jog illeti meg. Azonban az 1993. évi lakástörvény 83. § (2) bek. szerint az 

önkormányzatok más önkormányzat tulajdonára fennálló, Övt.-n alapuló elővásárlási joga az 

önkormányzati lakásokra és a bérbeadás útján hasznosított önkormányzati helyiségekre nem 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. június 18-án, 17.39 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

érvényesíthető. 

 

Fentiek figyelembe vételével az előterjesztés a következő jogszabályi rendelkezéseken alapul: 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítésének feltételeiről szóló 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1. §, 3. §, 26. § és 28. §-án, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 

14. § (2) és (5) bekezdésén. 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság döntési hatásköre a Rendelet 3. § (1) bekezdésén 

alapul. 

 

Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. a határozati javaslat A.) 

változatát javasolja elfogadásra. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a …/4/A/10 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest VII. ker. Madách Imre út ... fszt.3. szám alatti országos egyedi műemlék területen 

lévő, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 27 m2 alapterületű, udvari bejáratú, a tulajdoni lap 

alapján „földszint 3. ajtó”megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 48/995 tulajdoni hányaddal 

elidegenítésre kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője, B. L-

né (lakcím: …) részére.  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az ingatlan 

piaci állapotának megfelelő forgalmi értéket 8.200.000,- Ft-ban,  a vételárat a 18/2012.(IV.27.) 

sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. c) pontja alapján a forgalmi érték 60 %-ában, azaz 

4.920.000,- Ft-ban határozza meg.  

 

Vevő a vételárat a 18/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. §-ában rögzítettek szerint 

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. 

 

Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy a szervezet megfelel a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági 

feltételeknek.  

 

Abban az esetben, ha a bérlő az ajánlati kötöttség ideje alatt tett eladási ajánlatot elfogadó 

nyilatkozatának  eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül nem köti meg az 

adásvételi  szerződést, akkor jelen határozat hatályát veszti. 
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Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Bizottság kötelezi bérlőt az 

ajánlati kötöttség lejártát követő 60 napon belül hitelesített mellékvízmérő felszereltetésére a 

helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni bérbeadó felé; valamint a mérő felszereléséig víz- 

csatornadíj átalányt köteles fizetni bérlő. 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: bérlő eladási ajánlatot elfogadó nyilatkozatának eladó általi átvételét követő 

30 nap 

 

B.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a …/4/A/10 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest VII. ker. Madách Imre út ... fszt.3. szám alatti országos egyedi műemlék területen 

lévő, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 27 m2 alapterületű, udvari bejáratú, a tulajdoni lap 

alapján „földszint 3. ajtó”megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 48/995 tulajdoni hányaddal 

nem járul hozzá a helyiség elidegenítéséhez, a helyiség jelenlegi bérlője, a B. L-né (lakcím: 

…) részére. 

 

Ezzel egyidejűleg a Bizottság kötelezi bérlőt a határozat kézhezvételétől számított 60 napon 

belül hitelesített mellékvízmérő felszereltetésére a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni 

bérbeadó felé; a mérő felszereléséig víz- csatornadíj átalányt köteles fizetni. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

532/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakásingatlanok elidegenítésre történő kijelölése ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban felsorolt 

20 db lakást a lakások bérlői számára elidegenítésre kijelöli. 

 

 

  

Cím Hrsz 

1. Alsóerdősor u. 20. fszt. 5.  33597/0/A/5 
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2. Alsóerdősor u. 32. fszt. 4.  33760/0/A/6 

3. Dembinszky u. 48. fszt. 1.  33356/0/A/1 

4. Dohány u. 26. fszt. 4.  34495/0/A/12 

5. Erzsébet krt. 40-42. fszt. 30.  34355/0/A/12 

6. Holló u. 1. fszt. 12. 34173/0/A/15 

7. István u. 27. II. 19.  33172/0/A/19 

8. Izabella u. 3/a. fszt. 2. 33774/0/A/4 

9. Kertész u. 18. fszt. 4.  34382/0/A/6 

10. Király u. 21. II. 22. 34164/0/A/70 

11. Marek J. u. 24. fszt. 1/a.  33326/0/A/2 

12. Murányi u. 32. I. 10.  33266/0/A/12 

13. Murányi u. 39. III. 22.  33259/0/A/22 

14. Nyár u. 7. fszt. 2.  34441/0/A/2 

15. Rózsa u. 9/a. II. 12/a. 33806/0/A/16 

16. Rottenbiller u. 5/B. fszt. 5.  33119/0/A/6 

17. Thököly út 25. III. 20.  32851/0/A/30 

18. Vörösmarty u. 18/b. III. 20. 34017/0/A/22 

19. Wesselényi u. 33. III. 7/a 34410/0/A/18 

20. Wesselényi u. 35. I. 2. 34385/0/A/13 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

533/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony rendezéséről – 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy P. M. (születési név: …) a 

Budapest VII. Király u. …. fsz. 9.sz. alatti (hrsz.: …/0/A/8) 2 szobás, 45 m2 alapterületű 

komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozóan 1 éves határozott időtartamra a bérleti 

szerződés megkötésre kerüljön.  

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani.  

 

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

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

534/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony folytatásának tudomásulvételéről – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy K. G. (szül: …) – K. J. néhai bérlő lánya - a 

Budapest VII. Hársfa u. ... I. 36. szám alatti …/0/A/33 helyrajzi számú 33 m2 alapterületű, 1 szobás 

komfortnélküli komfortfokozatú lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony folytatására jogosult, így 

határozatlan időre a lakás bérlője. 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak megfelelően kell 

megállapítani.  

 

A lakbér vonatkozásában Koleszár Gizella a bérlemény lakhatóvá tétele idejére (max. 3 hónapra) 

mentességet élvez, azonban a mentesség nem terjed ki az egyéb fizetendő különszolgáltatások 

díjaira, melyet bérlő köteles minden hó 15. napjáig megfizetni. A közüzemi díjak vonatkozásában 

a közműszolgáltatókkal kötött egyedi közüzemi szerződések alapján köteles megfizetni a 

szolgáltatók által kiszámlázott díjakat.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 
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535/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés helyreállításáról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy N. J. I. (születési név: …) 

és N. J. I-né ( születési név: …) a Budapest VII. Dembinszky u. ... IV. 56. szám alatti (hrsz.: 

…/0/A/56) 1+ fél szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 51 m2 alapterületű, komfortos 

komfortfokozatú lakásra 2 éves időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani.  

 

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

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 
 

536/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Lakás bérbeadása szolgálati jelleggel – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja az 521/2017. (07.20.) sz. PKB 

határozatát, a következők szerint: 
- VII. Damjanich u. ..6. IV. 11. 1 szoba, 33 nm. alapterületű, összkomfortos lakás, 

szolgálati jelleggel történő bérbeadásának kijelölését megszünteti. 
-  A VII. Péterfy S. u. ... I. 11. kettő és félszobás, 69 nm., komfortos lakás, szolgálati 

jelleggel történő bérbeadásra kijelöli. A határozat egyéb részei nem módosulnak.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 
 

537/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Lakás bérbeadása szolgálati jelleggel – 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul, hogy a Budapest VII. Péterfy S. 

u. ... I. 11. szám alatti, (hrsz.: …3/0/A/15), kettő és félszobás szobás, 69m2 alapterületű, 

komfortos komfortfokozatú lakás, K. E. (szül.név: …) részére szolgálati jelleggel,  a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatallal fennálló, foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonya időtartamára bérbeadásra kerüljön.  

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani. A rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétellel kapcsolatosan felmerülő 

helyreállítási munkák igazolt költségeinek lakbérbe történő beszámításáról a felek a bérleti 

szerződés megkötése előtt állapodnak meg. 
 

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

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

538/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítés 

megfizetésével – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, hogy a Budapest VII. Király u. …. III. 1. szám alatti 

bérlakáson, B. J. fennálló határozatlan idejű bérleti szerződése – a piaci-forgalmi érték 50-%-

áért – 20.800.00,-  Ft, azaz húszmillió-nyolcszázezer forint pénzbeli térítés ellenében közös 

megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy készítse el és az 

Önkormányzat nevében írja alá B. J. a megállapodást, a bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetésére, pénzbeli térítés kifizetésével a Képviselő-testület rendeletének 

előírásai szerint. 

 

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

aláírásra, úgy a határozat hatályát veszti. 

 

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

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. június 18-án, 17.39 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

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

elfogadta. 

 

539/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítés 

megfizetésével – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, hogy a Budapest VII. Király u. ... I. 6. szám alatti 

bérlakáson, M. M. fennálló határozatlan idejű bérleti szerződése – a piaci-forgalmi érték 50-%-

áért – 14.300.000,-  Ft, azaz tizennégymillió-háromszázezer forint pénzbeli térítés ellenében 

közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy készítse el és az 

Önkormányzat nevében írja alá M. M. a megállapodást, a bérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére, pénzbeli térítés kifizetésével a Képviselő-testület 

rendeletének előírásai szerint. 

 

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

aláírásra, úgy a határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 
 
 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

540/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítés 

megfizetésével – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, hogy a Budapest VII. Dohány u. ... fszt. 10. szám 

alatti bérlakáson, dr. P. D. fennálló határozatlan idejű bérleti szerződése – a piaci-forgalmi érték 

50-%-áért – 8.550.000,-  Ft, azaz nyolcmillió-ötszázötvenszázezer forint pénzbeli térítés 

ellenében közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy készítse el és az 

Önkormányzat nevében írja alá dr. P. D. a megállapodást, a bérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére, pénzbeli térítés kifizetésével a Képviselő-testület 

rendeletének előírásai szerint. 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. június 18-án, 17.39 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

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

aláírásra, úgy a határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 
 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 
 

541/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakáscsere kérelem ügyében – 

 

1. 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1074 Budapest, Szövetség u. ... II. 

16. (hrsz.: …/0/A/18) sz. alatt található bérleményt cserelakásnak kijelöli. 

 

2. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul T. Gy-né (lakik: …) bérlő részére 

cserelakásként felajánlott, általa megtekintett és jelenlegi állapotában elfogadott, 1074 

Budapest, Szövetség u. ... II. 16. (hrsz.: …/0/A/18) szám alatti, kettő szobás, 61 m² nagyságú, 

komfort nélküli komfortfokozatú, lakás bérbeadásához, a jelenlegi lakáson fennálló bérleti 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett. A bérlő vállalja a lakás 

komfortosítását.  

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani. A rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétellel kapcsolatosan felmerülő 

helyreállítási munkák igazolt költségeinek lakbérbe történő beszámításáról a felek a bérleti 

szerződés megkötése előtt állapodnak meg.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

542/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés hosszabbítása ügyében – 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. június 18-án, 17.39 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy G. G-néval (születési neve: 

…) és Z. Gy. A-néval (születési neve: …) a Budapest VII. Nefelejcs u. ... fszt. 6. szám alatti, 

…/0/A/8 helyrajzi számú, 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 35 m² alapterületű, 

komfort nélküli komfortfokozatú lakásra határozott időre, öt évre, 2018.07.01.-től a bérleti 

szerződés meghosszabbításra, módosításra kerüljön.  

 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés módosítás 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

543/2018. (06.18.) sz. PKB határozat 

- Lakásban visszamaradt jogcím nélküli használó elhelyezése – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy M. I. (születési név: …) a 

Budapest VII. Nefelejcs u. ... I. 18. szám alatti, …/0/A/18 helyrajzi számú, 1,5 szobás, 

komfortos, az ingatlan –nyilvántartás szerint 35 m2 alapterületű lakásra 2 éves időtartamra a 

bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani.  

 

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

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató -  

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 
Kmf. 

Budapest, 2018. június 21. 

Benedek Zsolt s.k. 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. június 18-án, 17.39 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

Sápi Kitti 

jegyzőkönyvvezető 


