
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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

129/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Társasházak célbefizetési előírása – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

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

kerület 33844/A helyrajzi számú Hevesi Sándor tér 3. sz. társasházban fennálló 962/10.000 

tulajdoni hányada, alapterületben kifejezve 108 m2  vonatkozásában a gáz alapvezeték felújítási 

munkálatok megvalósítására a Budapest VII. ker. 33844/A helyrajzi számú Hevesi Sándor 

tér 3. sz. társasház részére az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a 

„Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 144.300,- 

Forint kifizetésre kerüljön, amit mielőbb be kell fizetni a társasház számlájára. 

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József – ügyvezető - Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

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

elfogadta. 

 

130/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Részletfizetési kérelem – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá V-né K. K. (...) adós Dr. 

Schmidt Zoltán Végrehajtó Irodája által 168.V.2545/2018/67 ügyszámon megküldött 

jegyzőkönyvében közölt 2019. január 28. napján az Önkormányzattal szemben fennálló 

1.744.973,-Ft tartozása 36 havi kamatmentes részletekben történő megfizetéséhez. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – irodavezető - Vagyongazdálkodási Iroda 
 

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

elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

131/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- 2018. évi gázkizárt pályázat - Kertész u. 31. – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Kertész u. 31. szám 

alatti társasház csatlakozó gázvezeték kiváltási munkáit visszatérítendő kamatmentes 

támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 

Összes támogatás 1.500 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:  900 eFt. 

– vissza nem térítendő támogatás:   600 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz két év 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Kardos-Erdődi Zsolt – irodavezető - Főépítészi és Műszaki 

Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

132/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- 2017. évi RG TH pályázat II. ütemén támogatást nyert munkával kapcsolatos kérelem 

elbírálása – Verseny u. 18. – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Verseny utca 18. szám 

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

rendszereinek rendeltetését  gátló javító munkáinak felújítási pályázaton támogatott II. emeleti 

függőfolyosó felújítása munkáival kapcsolatosan a társasház 2019. február 06-án kelt, 

EPAPIR-20190206-3131 azonosító számú beadványában foglaltakat nem fogadja el, a 

támogatott munka részteljesítésben történő elszámolását nem támogatja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Kardos-Erdődi Zsolt – irodavezető - Főépítészi és Műszaki 

Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

133/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Ügyrendi indítvány elfogadásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 25. napirendi pont 1-4. határozati 

javaslatairól együttesen szavaznak. 

 

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

elfogadta. 

 

134/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony rendezéséről, valamint határozott idejű szerződés 

meghosszabbításról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy S. S-val (születési neve: …, szül.: ..., 

an: …) és S. S-néval (születési neve: …, szül: …, an.: …) Budapest VII. Péterfy S. u. ... fszt. 

2. (hrsz.: …) szám alatti 2 szoba, összkomfortos, 40 m2 alapterületű lakásra vonatkozóan 1 éves 

határozott időre, bérlőtársi jogviszonyban, új 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: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

135/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony rendezéséről, valamint határozott idejű szerződés 

meghosszabbításról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy L-né B. M-val (szül: ... 

anyja neve: …) a Budapest VII. Izabella u. ... II. 38. sz. alatti (hrsz.: …/A/0/35) 1 szobás, 37 

m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozóan  5 éves határozott időtartamra 

új bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
A lakbér, valamint az óvadék 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 - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

136/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony rendezéséről, valamint határozott idejű szerződés 

meghosszabbításról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy K. L-val (szül: … anyja 

neve: …) a Budapest VII. Rottenbiller u. ... II. 17. sz. alatti (hrsz.: …/0/A/28) 3 szobás, 95 

m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozóan  5 éves határozott időtartamra 

új bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

 

A lakbér, valamint az óvadék 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 - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

137/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony rendezéséről, valamint határozott idejű szerződés 

meghosszabbításról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy V. D-val (születési név: ..., 

szül: … anyja neve: …) a Budapest VII. Hernád u. ... fsz. 2. alatti (hrsz.: …/0/A/3) 1 szobás, 

43 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozóan 5 éves határozott 

időtartamra a bérleti szerződés meghosszabbításra 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 - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

138/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony rendezésére – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy K. Z. F-né (születési név: 

…, szül: …, anyja neve: …) a Budapest VII. Damjanich u. ... I. 2. szám alatti (hrsz.: …/0/A/14) 

1 + 1 fél szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 42 m2 alapterületű, komfortos 

komfortfokozatú lakásra a VII. ker. …-nál fennálló munkaviszonyának időtartamára 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  

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

139/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakáscsere kérelem ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul L. A. (lakik: ..., születési név: …, 

szül: ..., an.: …) bérlő részére cserelakásként felajánlott, általa megtekintett és jelenlegi 

állapotában elfogadott 1074 Budapest, Dob utca ... I. 5. szám alatti lakás (hrsz.:…/2/A/5) szám 

alatti, egy szobás, 35 m² nagyságú, összkomfortos komfortfokozatú, lakás bérbeadásához, a 

jelenlegi lakáson fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, 

továbbá a Bérbeadó és a Bérlő között a 2019. február 07. keltezésű Lakásbérleti szerződés 

jóváhagyásával.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

140/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakáscsere kérelem ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul Dr. Sz. A-né (lakik: ..., születési 

név: …, szül: ..., an.: …) bérlő részére cserelakásként felajánlott, általa megtekintett és jelenlegi 

állapotában elfogadott 1077 Budapest, Wesselényi u. ... I. 8. szám alatti lakás (hrsz.:…/0/A/20) 

szám alatti, kettő szobás, 61 m² nagyságú, komfortos komfortfokozatú, lakás bérbeadásához, a 

jelenlegi lakáson fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, 

továbbá a Bérbeadó és a Bérlő között a 2019. február 7. keltezésű Lakásbérleti szerződés 

jóváhagyásával.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

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

elfogadta. 

 

141/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakáscsere kérelem ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul T. F. (lakik: ..., születési név: …, 

szül: ..., an.: …) bérlő részére cserelakásként felajánlott, általa megtekintett és jelenlegi 

állapotában elfogadott 1074 Budapest, Vörösmarty u. ... III. 8. szám alatti lakás (hrsz.: 

…/0/a/24) szám alatti, kettő szobás, 83 m² nagyságú, komfortos komfortfokozatú, lakás 

bérbeadásához, a jelenlegi lakáson fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetése, továbbá a Bérbeadó és a Bérlő között a 2019. január 29. keltezésű Lakásbérleti 

szerződés jóváhagyásával.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

142/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakások bérlők részére történő elidegenítése ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a táblázatban szereplő 1 db lakás vételárát, 

valamint a vételárat meghatározó forgalmi értéket jóváhagyja az alábbiak szerint.   

 

  

Cím Hrsz Bérlet kezdete 

Önkormányza

ti tulajdonba 

kerülés 

Forgalmi 

érték  

(Ft-ban) 

Vételár  

(Ft-ban) 

1. 

Dohány u. ... 

fszt. 4.   …/0/A/12 2012.01.05. 

 

térítés nélkül 12.816.914,- 6.408.457,- 

 

Melléklet: 

1. Eladási ajánlat 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

Felelős:      Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

143/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakások bérlők részére történő elidegenítése ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy egyetért a határozati javaslat mellékletét képező 

táblázat szerinti eladási ajánlat bérlő részére történő megküldésével.  

Melléklet: 

1. Eladási ajánlat 

 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

144/2019. (02.18.) 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 

5 db lakást a lakások bérlői számára elidegenítésre kijelöli. 

 

 

  
Cím Hrsz 

1. Dohány u. ... III. 1. …/2/A/34 

2. Dob u. ... II. 9.  …/0/A/28 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

3. Király u. ... II. 1/a. …/0/A/23 

4. Klauzál u. ... III. 36.  …/0/A/43 

5. Szövetség u. ... I. 12.  …/0/A/14 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

145/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakások bérbeadására rendkívüli élethelyzet alapján, versenyeztetési 

eljárás mellőzésével – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy B. I. (sz.: …, an.: …), 

valamint három kiskorú gyermeke és férje részére rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 

versenyeztetési eljárás mellőzésével a Budapest VII., Garay u. ... II. 21., kettő szobás, 72 m², 

(hrsz.: …/0/A/22) komfortos komfortfokozatú bérlakás, 2 éves határozott időtartamra 

bérbeadásra kerüljön Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.)  rendelete 11.§-a előírásai szerint.  
A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

146/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakások bérbeadására rendkívüli élethelyzet alapján, versenyeztetési 

eljárás mellőzésével – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy M-né F. I. (sz ..., an.: …), 

valamint gyermeke részére rendkívüli élethelyzetre tekintettel, versenyeztetési eljárás 

mellőzésével a Budapest VII., Tivadar u. .... I. 8., egy szobás, 45 m², (hrsz.: …/0/A/8) komfortos 

komfortfokozatú bérlakás, 2 éves határozott időtartamra bérbeadásra kerüljön Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 

12/2012. (III. 26.)  rendelete 11.§-a előírásai szerint.  
A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

147/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Ügyrendi indítvány elfogadásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 31. napirendi pont 1-9. határozati 

javaslatairól együttesen szavaznak. 

 

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

elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

148/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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 ga) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 1078 Budapest, VII. Marek 

József utca 34. szám alatti 33338/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 85 m2 alapterületű utcai pince, 

nem lakás céljára szolgáló helyiség VI-VII Vállalkozásfejlesztési Kamara és Ipartestület 

Segítő Kft. (székhely: 1078 Budapest, Marek J. utca 34. I. em. 23., adószám: 21110214-2-42,  

cégjegyzékszám: 01-09-918409; képviseletre jogosult: Kelemen Huba) részére határozatlan 

időre, raktározás tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az 

alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 362.712,-Ft (a 

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

megfizetni a bérlő. 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

Bérleti díj 560,-Ft/m2/hó +ÁFA, azaz 47.600,-Ft/hó + ÁFA (6.720,- Ft/m2/ + 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. 

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. 

 

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. naptári 

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

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

elfogadta. 

 

149/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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 1071 Budapest, VII. kerület 

Damjanich utca 46. földszint szám alatti 33479/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 159 m2 

alapterületű földszint, nem lakás céljára szolgáló helyiség Agro-World Egyesület (székhely: 

3300 Eger, Vitkovics Mihály utca 8. A., adószám: 19100469-1-10,  statisztikai szám: 

19100469-9499-529-10; nyilvántartási szám: 10-02-0002857; képviseletre jogosult:  dr. 

Horváth Ágnes elnök) részére határozatlan időre, iroda (Nemzeti Húsgalamb program 

koordinációjához kapcsolodó központi iroda)  tevékenység céljára, versenyeztetés 

mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 920.800,-Ft (a 

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

megfizetni a bérlő. 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

Bérleti díj 1.520,-Ft/m2/hó +ÁFA, azaz 241.680,-Ft/hó + ÁFA (18.240,- Ft/m2/ + 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. 

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. 

 

Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 

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

feltételeknek 
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. naptári 

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

150/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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 1078 Budapest, VII. Marek 

József utca 34. földszint 12.  szám alatti 33338/0/A/14 hrsz.-on nyilvántartott 73 m2 

alapterületű földszint, nem lakás céljára szolgáló helyiség VI-VII Vállalkozásfejlesztési 

Kamara és Ipartestület Segítő Kft. (székhely: 1078 Budapest, Marek J. utca 34. I. em. 23., 

adószám: 21110214-2-42,  cégjegyzékszám: 01-09-918409; képviseletre jogosult: Kelemen 

Huba) részére határozatlan időre, iroda, raktározás tevékenység céljára, versenyeztetés 

mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 311.505,-Ft (a 

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

megfizetni a bérlő. 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

Bérleti díj 1.120,-Ft/m2/hó +ÁFA, azaz 81.760,-Ft/hó + ÁFA (13.440,- Ft/m2/ + 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. 

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. 

Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 

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

feltételeknek. 
 

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. 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. naptári 

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

151/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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 1071 Budapest, VII. kerület 

Dembinszky utca 17. földszint Ü-2. szám alatti 33319/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 58 m2 

alapterületű utcai földszint, nem lakás céljára szolgáló helyiség Blissful Home Kft. (székhely: 

1072 Budapest, VII. kerület Nyár utca 7. 4. em. 3., adószám: 26216638-2-42,  cégjegyzékszám: 

01-09-308280; képviseletre jogosult:  Gyöngyösi Tivadar) részére határozatlan időre, iroda 

céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 247.498,-Ft (a 

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

megfizetni a bérlő. 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

Bérleti díj 1.120,-Ft/m2/hó +ÁFA, azaz 64.960,-Ft/hó + ÁFA (13.440,- Ft/m2/ + 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. 

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. 

Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 

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

feltételeknek. 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
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. naptári 

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta.  

 

152/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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 ga) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 1077 Budapest, VII. kerület 

Rózsa utca ... udvari földszint. szám alatti …/0/A/9 hrsz.-on nyilvántartott 40 m2 alapterületű 

udvari földszint, nem lakás céljára szolgáló helyiség Z. Zs. (lakcím: ..., születési hely, idő : …,  

Anyja neve: …; szem. ig. szám:…) részére határozatlan időre, iroda céljára, versenyeztetés 

mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 231.648,-Ft (a 

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

megfizetni a bérlő. 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

Bérleti díj 912,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 36.480,- Ft/hó + ÁFA (10.944,- 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. 

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. 

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. 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. naptári 

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

153/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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.   i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 1072 Budapest, VII. Rákóczi 

út 30.  szám alatti 34541/0/A/24 hrsz.-on nyilvántartott  95 m2 alapterületű 

magasföldszinti/félemeleti, nem lakás céljára szolgáló helyiség az ERZSÉBET GALÉRIA 

Kft. (Székhely: 1111 Budapest, Irinyi József utca 37. 3/4. Adószám: 26569307-2-42, 

Cégjegyzékszám: 01-09-332599, Képviseli: Kijácz Orsolya) részére határozatlan időre, iroda 

tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek 

mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 550.164,- Ft. (a 

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

megfizetni a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

912,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 86.640,- Ft/hó + ÁFA (10.944,- 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. 

 

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.  



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
Ezzel egyidejűleg a Bizottság kötelezi a 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. 

 

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

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

154/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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 ga) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 1071 Budapest VII. Dózsa 

György út ... szám alatti …/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott  29 m2 alapterületű alagsori/udvari 

pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség C. K. (személyi azonosító: …, adóazonosító 

jel: …, születési hely, idő: ... anyja neve: …, személyig.szám: …)  részére határozatlan időre, 

iroda (mérnöki szolgáltatás) tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra 

kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 167.945,- Ft. (a 

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

megfizetni a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

456,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 13.224,- Ft/hó + ÁFA (5.472,- 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. 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
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.  

Ezzel egyidejűleg a Bizottság kötelezi a 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. 

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

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

155/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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 ga) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 1071 Budapest VII. Dózsa 

György út ... szám alatti …/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott  27 m2 alapterületű alagsori/udvari 

pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség S. Z. D.  (személyi azonosító: …, születési 

hely, idő: ... anyja neve: …, személyig.szám: …)  részére határozatlan időre, iroda/raktár 

tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek 

mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 156.362,- Ft. (a 

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

megfizetni a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

456,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 12.312,- Ft/hó + ÁFA (5.472,- 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. 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
 

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.  

Ezzel egyidejűleg a Bizottság kötelezi a 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. 

 

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

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

156/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakáscéljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában – 

 

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 ga) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 1077 Budapest VII. 

Rottenbiller utca ... szám alatti …/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott  28 m2 alapterületű 

alagsor/udvari pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség G. E. (személyi azonosító: …, 

adóazonosító jel: …, születési hely, idő: … anyja neve: …, személyig.szám: …) részére 

határozatlan időre, tároló (pince) tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével 

bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 162.154,- Ft. (a 

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

megfizetni a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

456,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 12.768,- Ft/hó + ÁFA (5.472,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg 

évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 

 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
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 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.  

Ezzel egyidejűleg a Bizottság kötelezi a 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. 

 

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

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

157/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34173/0/A/4  helyrajzi számú, természetben 

a 1075 Budapest VII. kerület Holló utca 1. Ü-1. szám alatti épületben, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 130 m2 alapterületű, utcai bejáratú nem lakás céljára szolgáló 

helyiséget a hozzá tartozó 327/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli a helyiséget, 

jelenlegi bérlője, a Fröhlich Kóser Cukrászda Cukrászipari Termelő Bt. (székhely: 1072 

Budapest, Holló utca 1. adószám: 20248220-2-42; cégjegyzék száma: 01-06-720956; képviseli: 

Zádor János Sándorné) részére.  

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.-t az elidegenítési dokumentáció elkészítésére. 

Az elidegenítési dokumentációt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hagyja jóvá. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

158/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a …/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 

1077 Budapest VII. kerület Rottenbiller utca ... szám alatti épületben, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 16 m2 alapterületű, utcai bejáratú műhely, nem lakás céljára szolgáló 

helyiséget a hozzá tartozó 50/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli a jelenlegi 

bérlő  B. B. (lakcím: ... születési hely, idő: ...; anyja neve: …; szem. ig. szám: …) részére.  

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.-t az elidegenítési dokumentáció elkészítésére. 

Az elidegenítési dokumentációt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hagyja jóvá 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: Azonnal 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

159/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34565/0/A/5  helyrajzi számú, természetben 

a 1073 Budapest, VII, kerület Erzsébet körút 2. földszint Ü-5. szám alatti épületben, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 33 m2 alapterületű, utcai bejáratú nem lakás céljára 

szolgáló helyiséget a hozzá tartozó 206/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli a 

helyiség jelenlegi bérlője, SATURNUS Fodrász Szövetkezet (székhely: 1073 Budapest, 

Erzsébet krt. 35.; adószám: 10184413-2-42; cégjegyzék száma: 01-02-050955; önálló 

képviseletre jogosultak: Szabóné Őry Ágnes, Oláh Lajos,  Táboriné Kósa Katalin) részére.  

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.-t az elidegenítési dokumentáció elkészítésére. 

Az elidegenítési dokumentációt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hagyja jóvá. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: Azonnal 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

160/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem fogadja el a PKB 

1014/2018.(12.19.) számú határozatával a Bérlő részére elidegenítésre engedélyezett és a 

határozatban megjelölt vételárra a jelenlegi bérlő, a  Flat in Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 

01-09-936387, székhely: 1077 Bp. Almássy tér 10., adószám: 22626080-1-42, ügyvezető: Nagy 

Katalin)  részéről megtett 5.200.000,- Ft-os ajánlatot, mely az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő 1077 Budapest, VII. kerület Almássy tér 10. földszint U-4 szám alatti 

épületben 33719/0/A/7 hrsz.-on az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 36 m2 alapterületű 

utcai bejáratú földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozik. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. 

(IV.27.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdése alapján az elővásárlásra jogosult 6 hónap 

elteltével kérheti a határozat felülvizsgálatát és új döntéshozatalát.  

A 15. § (3) és (4) pontjai alapján az elővásárlásra jogosult költségére elkészített új forgalmi 

értékbecslés alapján a tulajdonosi jogok gyakorlójának hozzájárulásával adható ki új eladási 

ajánlat.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: döntés meghozatalát követő 15 munkanap  

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

161/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakásba való befogadásáról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy F. I. (Szül. név: ..., szül: ... anyja neve: 

...,) bérlő a Budapest VII. ker. Hernád u. ... III. 21. szám alatti bérleménybe befogadja nevelt 

lányát K-né B. L-t (szül. név: …, szül: ... anya neve: …) és unokáját, K. Z-t (szül: ... anyja neve: 

…). 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
A befogadott személyek a bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése esetén elhelyezési 

igény nélkül kötelesek a lakásból a megszűnés napjától számított 15 napon belül - ingóságaival 

együtt – kiköltözni. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

162/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 

módosításáról jogutódlás tárgyában – 

 

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy J. Z. C. által bérelt 1074 

Budapest, VII. ker. …/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott Dohány utca ... szám alatti épületben lévő 

165 m2  alapterületű, nem lakás céljára szolgáló  helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony bérlője 

tekintetében 2018. 04. 13.-as hatállyal, cégalapítással történő jogutódlás következett be H. 

M. J. Kft. (Cg. …, Székhely: ...; Adószám: …, Képviseletre jogosult: …) javára. Egyúttal 

felkéri az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, hogy a bérleti szerződés 

jogutódlás tárgyában történő módosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételét követő 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 

163/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában 

– Módosító indítvány elfogadása – 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója 

Iktatószám:  

Napirendi pont: …. 

 

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2019. február 18-i rendkívüli ülésének  

35. napirendi pontjához 

 

Tisztelt Bizottság! 

       

Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlője vételi kérelmet nyújtott be az általa bérelt, 1075 

Budapest, VII. kerület Asbóth utca 24. (hrsz.: 34213/24/A/1) szám alatt lévő helyiségre 

elidegenítés tárgyában. 

 

Tárgyi ingatlanra vonatkozó legfontosabb adatok a következők:  

 

Bérlemény címe:      1075 Budapest, VII. kerület Asbóth utca 24.  földszint 

Helyrajzi száma:     34213/24/A/1 

Lakóépület önkormányzati 

tulajdoni hányada:                        184/10 000 

Albetét önkormányzati 

tulajdoni hányada:                          100% 

Tilalmi listán nem szerepel 

Bérlő neve:                       Matonela Service Kft. 

Tevékenység:          mosoda, mosodai gyűjtőpont és egyéb szolgáltatás 

Alapterület:                       24 m2 alapterületű udvari földszinti helyiség 

Tilalmi lista:         nem szerepel 

Bérleti jogviszony kezdete:         2017. 06. 15.-től, határozatlan idő 

Jelenlegi bérleti díja:    28.312,- Ft/hó +ÁFA (14.156,- Ft/m2/év+ÁFA) 

Vízóra:                                        nyilvántartásunk szerint nincs 

A helyiség után az Önkormányzat által fizetett közös költség: 435,- Ft/m2/hó, azaz 10.440,- 

Ft/hó. 

 

Matonela Service Kft. (székhely: 1202 Budapest, Érmindszent utca 1. B. ép.,cégjegyzékszám: 

01-09-281351, képviseletre jogosult: Ősz- Szabó Gergelyné, adószám: 25544844-2-43, 

statisztikai számjel: 25544844-5590-113-01) kérelmet nyújtott be társaságunkhoz a 1075 

Budapest, VII. kerület Asbóth utca 24. szám alatti, fenti paraméterekkel rendelkező nem 

lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozóan. 
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A Technoplus Kft. által 2019. február 12.-én készített értékbecslés szerint az ingatlan forgalmi 

értéke 9.600.000,- Ft, azaz kilencmillió - hatszázezer forint.  
 

A Képviselő-testület 50/2018.(II.14.) számú határozatával 2018. évre meghatározott lakás- és 

helyiséggazdálkodási irányelvek D  1.) pontja az irányadó. 

 

Jelen esetben a bérleti díj (nettó) és a közös költség különbözetének 120- szorosa 2.144.640,- 

Ft, tehát fentieknek megfelel, azaz elidegeníthető a helyiség. 

 

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.alapján a helyiség forgalmi értéke 9.600.000, -Ft, azaz 

kilencmillió – hatszázezer forint. 

Bérlőnek 2019. február 28-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 

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. 
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testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2019. február 18-án, 17.40 órakor 
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Határozati javaslat  

A) változat: 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 34213/24/A/1 helyrajzi számú, természetben a  

1075 Budapest, VII. kerület Asbóth utca 24. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint 24 m2 alapterületű, udvari bejáratú, földszinti „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlant a 

hozzá tartozó 184/10000 eszmei hányaddal engedélyezi annak elidegenítését a PKB 

953/2018. (12.05.) számú határozat által kijelölt helyiségre, a helyiség jelenlegi bérlője, az 

Matonela Service Kft. (székhely: 1202 Budapest, Érmindszent utca 1. B. ép., cégjegyzékszám: 

01-09-281351, képviseletre jogosult: Ősz – Szabó Gergelyné, adószám: 25544844-2-43, 

statisztikai számjel: 25544844-5590-113-01) részére.  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága az ingatlan jelenlegi állapotának megfelelő forgalmi értéket 

9.600.000,- Ft-ban, a vételárat a 18/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) 

pontja alapján a forgalmi érték 90%-ában, azaz 8.640.000,- Ft-ban állapítja 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. 

 

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Bizottság kötelezi a bérlőt 

az ajánlati kötöttség lejártát követő 60 napon belül hitelesített mellékvízmérő felszereltetésére 

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

víz- csatornadíj átalányt köteles fizetni a bérlő. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: bérlő eladási ajánlatot elfogadó nyilatkozatának eladó általi átvételét követő 

30 nap 
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B) változat: 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 34213/24/A/1 helyrajzi számú, természetben a  

1075 Budapest, VII. kerület Asbóth utca 24. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint 24 m2 alapterületű, udvari bejáratú, földszinti „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlant a 

hozzá tartozó 184/10000 eszmei hányaddal engedélyezi annak elidegenítését a PKB 

953/2018. (12.05.) számú határozat által kijelölt helyiségre,  a helyiség jelenlegi bérlője, az 

Matonela Service Kft. (székhely: 1202 Budapest, Érmindszent utca 1. B. ép., cégjegyzékszám: 

01-09-281351, képviseletre jogosult: Ősz – Szabó Gergelyné, adószám: 25544844-2-43, 

statisztikai számjel: 25544844-5590-113-01) részére.  

 

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

forgalmi értéket 9.600.000,- Ft-ban,  a vételárat a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 

28. § (1) bek. alapján a forgalmi érték  100%-ában, azaz  9.600.000, - 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. 

 

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Bizottság kötelezi a bérlőt 

az ajánlati kötöttség lejártát követő 60 napon belül hitelesített mellékvízmérő felszereltetésére 

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

víz- csatornadíj átalányt köteles fizetni a bérlő. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: bérlő eladási ajánlatot elfogadó nyilatkozatának eladó általi átvételét követő 

30 nap 
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C) változat: 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 34213/24/A/1 helyrajzi számú, természetben a 

1075 Budapest, VII. kerület Asbóth utca 24. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint 24 m2 alapterületű, udvari bejáratú, földszinti „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlant a 

hozzá tartozó 184/10000 tulajdoni hányaddal nem járul hozzá a helyiség elidegenítéséhez, a 

helyiség jelenlegi bérlője, a Matonela Service Kft. (székhely: 1202 Budapest, Érmindszent 

utca 1. B. ép., cégjegyzékszám: 01-09-281351, képviseletre jogosult: Ősz – Szabó Gergelyné, 

adószám: 25544844-2-43, statisztikai számjel: 25544844-5590-113-01) 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 
 

 

Budapest, 2019. február 18. 

 

 

   Olajos János 

  EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási  

  Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója 

 

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

elfogadta. 

 

164/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában 

– Módosító indítvány – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 34213/24/A/1 helyrajzi számú, természetben a  

1075 Budapest, VII. kerület Asbóth utca 24. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint 24 m2 alapterületű, udvari bejáratú, földszinti „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlant a 

hozzá tartozó 184/10000 eszmei hányaddal engedélyezi annak elidegenítését a PKB 

953/2018. (12.05.) számú határozat által kijelölt helyiségre,  a helyiség jelenlegi bérlője, az 

Matonela Service Kft. (székhely: 1202 Budapest, Érmindszent utca 1. B. ép., cégjegyzékszám: 

01-09-281351, képviseletre jogosult: Ősz – Szabó Gergelyné, adószám: 25544844-2-43, 

statisztikai számjel: 25544844-5590-113-01) részére.  
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Amely készült Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2019. február 18-án, 17.40 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága az ingatlan jelenlegi állapotának megfelelő forgalmi értéket 

9.600.000,- Ft-ban, a vételárat a 18/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) 

pontja alapján a forgalmi érték 90%-ában, azaz 8.640.000,- Ft-ban állapítja 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. 

 

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Bizottság kötelezi a bérlőt 

az ajánlati kötöttség lejártát követő 60 napon belül hitelesített mellékvízmérő felszereltetésére 

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

víz- csatornadíj átalányt köteles fizetni a bérlő. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: bérlő eladási ajánlatot elfogadó nyilatkozatának eladó általi átvételét követő 

30 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 
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Amely készült Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
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165/2019. (02.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában 

– 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34251/2/A/38 helyrajzi számú, természetben 

a 1074 Budapest, VII. kerület, Dob utca 27. szám alatti épületben, az ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint 18 m2 alapterületű, VI. emelet ajtó: T1 megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 

77/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli a helyiséget, jelenlegi bérlője, a  White 

Home Hungary Kft.  (székhely: : 1074 Budapest, Dob utca 27. tetőtér; Adószám: 25591042-

2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-283966, képviseli: Váradi Nikolett) részére.  

 

A Pénzügyi és kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt.-t az elidegenítési dokumentáció elkészítésére. 

Az elidegenítési dokumentációt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hagyja jóvá. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

 

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

elfogadta. 

 

Kmf. 

Budapest, 2019. február 19. 

Benedek Zsolt s.k. 

a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

Bákány Balázs 

jegyzőkönyvvezető 

 


