
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. október 5-én 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt

ülésének jegyzőkönyve

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a Budapest Főváros VII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. október 5-én 16.30 órakor tartott

rendkívüli nyílt üléséről

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

Jelen vannak:
Benedek Zsolt elnök

Németh Gábor bizottsági tag

Sólyom Bence bizottsági tag

Tímár László bizottsági tag

Veres Zoltán bizottsági tag

Joó Mária jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

dr. Csomor Sándor ERVA Nzrt vezérigazgató

dr. Gróza Zsolt Vagyongazdálkodási iroda irodavezető

dr. Máté Katalin Városgazdálkodási iroda irodavezető

dr. Mészáros Zoltán Jegyzői iroda irodavezető

Gergely József szakértő

Grózáné Burka Éva koordinátor

Lantos Péter Főépítész iroda irodavezető

Moldován László képviselő

Mózes Ernő Attila szakértő

Perity László szakértő
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Benedek Zsolt:
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság október 5-ei, rendkívüli
ülésén megjelent bizottsági tagokat, hivatal munkatársait, és mindenkit, aki a helyszínen
követi figyelemmel a munkánkat.
Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. A meghívóval együtt kézhez vehették a
napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, hogy észrevétel ezzel kapcsolatban bárkinek van-e?
Ha nincs észrevétel, akkor kérdezem, hogy elfogadja-e a bizottság a napirendet? Aki igen?
Egyhangú.

1037/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- A napirendi pontok elfogadása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:

1.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015.

szeptember havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

2.) A 2015. évi általános társasház fejújítási pályázatok elbírálásával kapcsolatos

döntés

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

3.) Az Önkormányzat társasházi képviseletével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

4.) Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros

VII. kerület, Munkás utca pályaszerkezetének felújítása tárgyú közbeszerzési

eljárásban

Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.) Döntés a Bethlen téri Színházban üzembiztonságot növelő, és energia

megtakarítást eredményező épületgépészeti felújítások elvégzésére vonatkozó

vállalkozási szerződés Oppidum Kft.-vel történő megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

6.) Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő bérbeadására vonatkozó

pályázati felhívás jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

7.) Tájékoztatás Polgármesteri hozzájárulásról Bp. VII. Hársfa u. 29. hrsz.

33703/0/A/1

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

8.) Budapest VII. Kertész u. 46. szám 34081/0/A/8 hrsz. alatti 14 m2 alapterületű

udvari földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
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9.) Bp. VII. Király u. 73. szám alatti 34042/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 22 m2

alapterületű utcai földszinti + 16 m2 galériával ellátott nem lakás célú helyiség

versenyeztetésen kívüli bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

10.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség beázás miatti bérleti díj

csökkentése tárgyában Bp. VII. Madách Imre út 10. hrsz.: 34202/4/A/7

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

11.) Budapest VII. ker. Marek J. utca 28. szám alatti 33335/0/A/3 hrsz.-on

nyilvántartott 28 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének

cserekérelme

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

12.) Bp. VII. Dohány u. 57. szám alatti 33657/0/A/29 hrsz.-on nyilvántartott 39 m2

alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

13.) Lakásingatlanok árverésen történő elidegenítése

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

14.) A 377/2015.(04.16.) számú PKB határozat javítása és tulajdonosi döntés nem

lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában Budapest VII.

ker. Vörösmarty u. 20. hrsz. 34018/0/A/3

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Zárt ülés keretében:

15.) A 908/2015.(08.05.) számú PKB határozat javítása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

16.) Bérbeadói döntés bérlő részletfizetési kérelméről

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

17.) Az Önkormányzat és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. között a

Budapest, VII. kerület, Akácfa utca 42-48. szám alatti Vásárcsarnok

mindösszesen 1497/7223 arányú tulajdoni hányadának elidegenítése tárgyában

kötendő adásvételi szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

18.) Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

19.) Budapest VII. Garay u. 42. 33068/0/A/3 hrsz. szám alatti 30 m2 alapterületű

udvari földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
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20.) Bérbeadói döntés használó részletfizetési kérelméről

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

21.) Tájékoztatás a 34341/0/A/1 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Budapest

VII. ker. Kertész u. 32. szám alatti, 169 m2 alapterületű helyiség Molnár Géza

részére történő használatba adásáról

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

22.) Bp. VII. Szinva u. 1-3. szám alatti 33033/3/A/7 hrsz.-on nyilvántartott 30 m2

alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

23.) Bp. VII. Dohány u. 26. szám alatti 34495/0/A/9 hrsz.-on nyilvántartott 69 m2

alapterületű utcai bejáratú földszinti galériás helyiség versenyeztetésen kívüli

bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

24.) Lakás bérbeadása közszolgálati lakásként

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

25.) A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti

vásárcsarnokban található üres üzlethelyiség és raktárhelyiség bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

elfogadta.

1. NAPIRENDI PONT

- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. szeptember
havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása –

Benedek Zsolt:
Az első napirendi pont: A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők
2015. szeptember havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Kérdés van-e? Ha nincs kérdés,
akkor indítványozom, hogy 1-3-ig együtt szavazzunk róla? Elfogadja-e ezt a bizottság? Igen,
elfogadja. Kérdezem a bizottságot, hogy 1-3-ig a javaslatok szövegével ki az, aki egyetért? Ez
egyhangú. Köszönöm szépen.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1. napirendi pont 1-3. határozati
javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének elfogadásával.”

1038/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. szeptember

havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása
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Ügyrendi indítvány –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1. napirendi pont 1-3.
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének
elfogadásával.

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2015. szeptember havi munkájáról szóló
beszámolóját.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1039/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. szeptember

havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2015. szeptember havi munkájáról szóló
beszámolóját.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Perity László szakértő 2015. szeptember havi munkájáról szóló
beszámolóját.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1040/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. szeptember

havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Perity László szakértő 2015. szeptember havi munkájáról szóló
beszámolóját.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. szeptember havi munkájáról szóló
beszámolóját.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1041/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. szeptember

havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. szeptember havi munkájáról szóló
beszámolóját.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT

- A 2015. évi általános társasház fejújítási pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntés
-

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: A 2015. évi általános társasház fejújítási pályázatok
elbírálásával kapcsolatos döntés
Szintén jómagam vagyok az előterjesztője. Kérdés van-e? Ha nincs kérdés, akkor kérdezem,
hogy a javaslatok 1-es pontjával ki az, aki egyetért? Aki igen? A 2-essel ki az, aki egyetért?
Aki igen? Ez egyhangú. Köszönöm szépen.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
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„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy „ A társasházaknak nyújtandó
visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és gázvezeték felújítási
támogatásról” szóló – a 40/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi általános társasház felújítási
pályázatára benyújtott pályázatok közül az 508/2015. (05.14.) sz. és az 523/2015. (05.26.)
számú PKB határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő pályázatokat a jelen
határozat melléklete szerint érvényesnek nyilvánítja és a meghatározott visszatérítendő és
vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1042/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- A 2015. évi általános társasház fejújítási pályázatok elbírálásával kapcsolatos
döntés -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy „ A társasházaknak nyújtandó
visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és gázvezeték felújítási
támogatásról” szóló – a 40/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi általános társasház felújítási
pályázatára benyújtott pályázatok közül az 508/2015. (05.14.) sz. és az 523/2015. (05.26.)
számú PKB határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő pályázatokat a jelen
határozat melléklete szerint érvényesnek nyilvánítja és a meghatározott visszatérítendő és
vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy „ A társasházaknak nyújtandó
visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és gázvezeték felújítási
támogatásról” szóló – a 40/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi általános társasház felújítási
pályázatára benyújtott pályázatok közül az 508/2015. (05.14.) sz. és az 523/2015. (05.26.)
számú PKB határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásra benyújtott, a jelen határozat
melléklete szerinti pályázatokat forráshiány miatt támogatásban nem részesíti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1043/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. október 5-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt

ülésének jegyzőkönyve

- A 2015. évi általános társasház fejújítási pályázatok elbírálásával kapcsolatos
döntés -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy „ A társasházaknak nyújtandó
visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és gázvezeték felújítási
támogatásról” szóló – a 40/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi általános társasház felújítási
pályázatára benyújtott pályázatok közül az 508/2015. (05.14.) sz. és az 523/2015. (05.26.)
számú PKB határozatokkal elfogadott Pályázati Kiírásra benyújtott, a jelen határozat
melléklete szerinti pályázatokat forráshiány miatt támogatásban nem részesíti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

3. NAPIRENDI PONT

- Az Önkormányzat társasházi képviseletével kapcsolatos döntés –

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Az Önkormányzat társasházi képviseletével kapcsolatos
döntés
Hutiray Gyula alpolgármester úr készítette az előterjesztést. Napirendi vitát nyitok. Kérdés
van-e? Németh képviselő úré a szó.
Németh Gábor:
Nincs itt alpolgármester úr, őt szerettem volna megkérdezni. Eddig mi volt a metódus? Ha az
önkormányzatnak volt egy megbízottja, aki részt vett a társasházi közgyűléseken, és most
abban az esetben, kénytelen levetetni a napirendről, bármilyen jellegű a kérdés, miután a
Pénzügyi bizottság úgy dönt, vagy pedig nemmel szavazni.
Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak nem feltétlenül piros pont az, hogy ha bizonyos
olyan kérdésekben, ami a társasháznak a fejlődését elősegíti, nemmel szavazunk. Inkább az
lett volna a kérdés, hogy az eddigiekben mi lett volna a megbízottaknak a jogköre, hogy
tudtak elmenni a szavazásokban. A másik pedig az, hogy mi ennek az igazi oka, ennek az
előterjesztésnek?
Gergely József:
Kispál képviselő úr megkért, hogy 2 előterjesztés kapcsán mondjam el a véleményét.
Benedek Zsolt:
Szakértőnek nem szoktuk megadni a szót, de rendhagyó módon most meghallgatjuk.
Gergely József:
Ez az egyik. Véleményünk szerint az előterjesztés a társasházi törvénnyel legalább 2 helyen
nincs szinkronban. Az egyik a tulajdonostársak egyenlőségére vonatkozik, a másik pedig a
közgyűlés előkészítésének a rendjére. Konkrétan ugye ebben a 21.§ (3)-ban a-h-ig terjednek a
pontok. Ha a h.) pontot benne hagyjuk, az kifejezetten kárt is tud okozni a tulajdonos
társaknak. Mert ugye, ha 100e Ft-nál nagyobb a tervezett célbefizetés, és 25 % -nál nagyobb a
tulajdoni hányad, ugye akkor vonatkozik ez a nemmel szavazat, vagy levetetni.
Na most, a bizottság előtt elég gyakran előfordul a gázkizárás, ami nem egy tervezhető
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célbefizetés, hanem máról holnapra kell dönteni róla. Ha itt most az önkormányzat az eléggé
kiszámíthatatlan döntési rendje, mármint időben kiszámíthatatlan döntési rendjével, ezt
gátolja, akkor ezzel komoly problémák lesznek a tulajdonos társaknál. Úgy hogy, jobb lenne
ezt átgondolni.
dr. Mészáros Zoltán:
Amit az anyaggal kapcsolatban el tudnék mondani mindenkinek. Amik benne vannak, hogy
a-h pontig, 21. § (3) bekezdés, az most is él. Tehát azokban az esetekben, ha az
önkormányzatot képviselő elmegy, ott ő csak úgy dönthetne, ahogy előtte, ahogy a
rendeletnek az a szakasza írja, ahogy a PKB, tehát ez a bizottság, vagy a testület döntött. Nem
tudom, hogy eddig a gyakorlat, hogy volt, hogy a társasházi közgyűléseken ezek, amit
kérdezett képviselő úr, hogy az eddigi gyakorlat, hogy volt, mert az ERVA részéről mentek,
ki, ha jól tudom az emberek, egy megbízó levéllel, mert a polgármester írja alá, de ha ilyen
ügyek miatt a 21. § (3) bekezdésben fel van sorolva, sehogy nem dönthetett volna. Ülnie
kellett volna, és azt mondani, hogy nincs erre felhatalmazása. Tehát, tartózkodom.
Most az anyag úgy készült el, hogy alpolgármester úr a jött, hogy azt a feladatot kapta meg
polgármester úrtól, hogy mostantól ő foglalkozik ezekkel a társasházas dolgokkal, és ő írja
alá, ezeket a megbízó leveleket, ha jól tudom. Ő kérte, hogy ilyen esetben, mert ő sem tud
mire megbízást adni, ha nincs meg a megfelelő döntéshozó szervnek a döntése. Tehát ilyen
esetekben mindig kellene PKB döntés, azokban az esetekben, mert ezt a vagyonrendeletünk
írja, mert a tulajdonosoknak ez a szerve mondja meg, hogy hogy dönt, tehát ezekben az
esetekben nem dönthet. Ettől eltérő esetekben ott a polgármester adja, és ott szerintem, az
ERVA adja meg, ha jól gondolom, azokban az esetekben, amik ettől eltérnek.
Benedek Zsolt:
Vezérigazgató úré a szó.
dr. Csomor Sándor:
Az a probléma, hogy észrevettük, hogy a tulajdonosi rendelet, meg az élet, gyakorlatilag
nagyon nincs szinkronban. 5 % alatt el se szoktunk menni, hogy ha sok a közgyűlésünk, és
nincs értelme. Régebben az volt a gyakorlat, hogy a többséggel kellett szavazni, az
önkormányzat képviselőjének, most meg olyan dolog, hogy felszínre került.
Az alpolgármester úrral beszéltünk, hogy át fogja írni. Mi is megtesszük a javaslatainkat a
tulajdonosi rendeletre, mert ez így gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A társasházi közgyűlést
összehívják 8 nappal, 15 nappal, 20 nappal, mire mi megkapjuk a meghívót, és időnként
előfordul, hogy későn is kapjuk meg. Nagyobb volumenű ügyeket a Városgazdálkodási iroda
szokott hozni, pótbefizetéseket, de nem tud ideérni. Abban igaza van Gergely úrnak, hogy
nem érdekli a társasházat, hogy mi, a tulajdonnal való rendelkezés nem kötelező, de hogy ha
a többség eldönti, akkor el van döntve.
Tehát, ott ahol az önkormányzatnak, hála istennek olyan nagy problémát nem okoz, mert
néhány olyan eset van, amikor mi 20,30,40 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezünk. A
legtöbb társasháznál azért az önkormányzatnak a tulajdoni aránya az elhanyagolható. Sajnos
pont a rosszabb házak, ahol nagyobb a tulajdoni arány.
Alapvetően alpolgármester úr nem írt le szerintem, mint egy fölös óvatosságból kénytelenek
vagyunk akkor azt mondani, hogy nem, vagy nem szavaznak, de eddig is így volt. De nem
lehetett, nem vállalhattak kötelezettséget, de egyszerűen nem tudjuk be…. Utólag hiába
hozzuk be. Gyakorlatilag van 12%-unk, eldöntötte a társasház, most akkor támadjuk meg a
döntést? Kisebbség semmit nem ér. Itt az a probléma, hogy ez egy kicsit túl van szabályozva.
Eddig ezzel nem foglalkoztam intenzíven, most elkezdtem, mert eddig azt gondoltam, hogy
ennek van egy menete. De azt gondolom, hogy a menetével is van egy kis probléma, azt is
helyre kell tenni.
Egyszerűen arról van szó, hogy ha nincs legalább 20-25 %-unk, mert ugye a társasházi
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tulajdonosok se mennek el mindig annyian, mint ahányan el kéne, hogy menjenek, mert a
megismételt közgyűlés az arányoktól függetlenül határozatképes. Ez egy kétélű dolog, de
egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Ha megkapok valami olyat, hogy 10 nap múlva
közgyűlés van, lehet, hogy nincs is PKB addig, mire az ember az előterjesztés rendjét
betartjuk, behozzuk, mert esetleg nem is nekünk kell csinálni, de az is előfordulhat, hogy a
hivatalnak a megfelelő része, meg sem kapja az információt, és mire átkerül. Mindenhol
emberek dolgoznak. Mire megkapja, eltelik 1-2 nap, mire átküldi, ott is eltelik 1-2 nap,
iktatják 2 nap, és gyakorlatilag eltelt 8 nap abból a 12-ből, és lehetetlen már idehozni.
Elkezdtünk intenzíven foglalkozni avval, hogy lefaragjuk ezeket a költségeket, kidobjuk
azokat a vagyonelemeket, amik feleslegesek, a pincéket már nagyon könnyen bérbe lehet
adni, de ettől még ez a szektor hihetetlen veszteséget termel az önkormányzatnak, és ennek a
minimalizálására törekszünk. Ez egy olyan probléma, ami eddig is volt, és most felszínre
került. Lehet, hogy egy huszárvágás, hogy valamire azt mondjuk, hogy nem, és nem valami
pozitív, hogy valamire azt mondjuk, még ha szívünk szerint azt mondanánk, hogy igen.
Ebben nem lehet jót tenni. Ha túl lazán szabályozza a képviselő testület, akkor akárhogy is
nézzük, aki kiadja ezt a megbízást, az átveszi azt a tulajdonosi döntést, amit nem neki kéne
meghozni. Ha meg nem foglalkozunk vele, akkor meg gyakorlatilag elnagyolódik az egész, és
ugyanaz történik, mint eddig, hogy gyakorlatilag, sunnyogás van belőle, hogy tartózkodunk.
Eddig volt olyan, hogy az volt az utasítás polgármester úrtól, hogy a többséggel kell szavazni.
Na jó, de azért magunk ellen ne szavazzunk már többséggel. Elsődlegesen én mindig azt
nézem, bár nagyon kevés kerül hozzám, hogy sérül-e az önkormányzatnak valamilyen érdeke.
Ne legyen az, hogy kétszeres közös költséget akarnak a helyiség bérletekre, a helyiség
tulajdonosokra kivetni, az ugye érint minket. Lehetnek olyan döntések. A napi döntéseknél,
ha pályázatról döntnek, ha kötelezettség vállalásról döntenek, ha lakás takarékról döntenek,
ezeket szerintem egyszerűen el kéne engedni. Kéne egy olyan sorvezetőt adni, hogy milyen
esetekben, egy ilyen protokollt, hogy milyen esetekben mi a szavazási szabály, hogy úgy
mondjam. Csak ezt nagyon nehéz összerakni, nagyon nehéz olyat csinálni, amiben minden
benne van, mert mindig vannak speciális esetek.
Benedek Zsolt:
További kérdés van-e?
Németh Gábor:
Kérdezném irodavezető urat, hogy az alpolgármester úrral történt egyeztetés során, akkor a
vagyonrendelet módosítása tekintetében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
hatásköréből vonnánk át, akár az egyszerűség kedvéért akár egy személyhez, akár az
alpolgármester úrhoz? Vagy mi a megoldás?
dr. Mészáros Zoltán:
Még nem láttam a tervezetet. Szerintem, a folyamatokat egyszerűsítené, és tisztázná le, de
még nem láttam a kikristályosodott verziót ebből a szempontból. Nem tudom, hogy a
Vagyongazdálkodási iroda vezetője tud-e valamit. Én még nem tudok részleteket.
dr. Gróza Zsolt:
Alpolgármester úr megkért, hogy tolmácsoljam azt, hogy folyamatban van a vagyonrendelet
ezen részének a felül vizsgálata. Ez a felülvizsgálat azt kívánja célozni, hogy egyszerűbb
legyen, el lehessen dönteni, hogy kinek mi a feladata a szabályozás szempontjából.
Másfelől pedig hozzá legyen igazítva az élethez. Itt ugye a tulajdonosi döntéseket meghozók,
polgármester úr, PKB, képviselő testület. Most az volna a cél, hogy a képviselő testület
hatáskörébe, minél kevesebb dolog tartozzon. Nyilvánvaló, hogy a társasházi alapító okirat
elfogadása, - a 100%-os házaknál van -, pl. azt célszerű ott hagyni, mert az egy nagy
jelentőségű dolog, azon kívül nem sok olyan dolog van, nyilván egy összeghatár feletti
kötelezettség vállalás, az olyan lehet.
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Ami még célszerű, és nagyon fontos, az hogy az a meghatalmazott, aki ellátja a
képviseletünket, most a szerződés alapján az ERVA Zrt, az ő megbízottjai vesznek részt a
közgyűléseken, nekik legyen, ahogy vezérigazgató úr is elmondta, egyfajta automatizmusa,
ami aztán a későbbiekben le van rögzítve, és nem igényel külön döntést, hanem tudni fogja
az, aki kimegy, hogy milyen ügyben hogyan szavazhat. Ez nem teljesen van egzakt módon
leszabályozva, ez az iránya a módosításnak. Nem hatáskörök elvonása, átrendezése, hanem a
való élethez hozzáigazítása lesz a cél. Nyilván a PKB is majd ezt fogja tárgyalni. Hogy
közvetlenül a testület előtt, azt nem tudom, de gondolom, lesz majd egyeztetés.
Benedek Zsolt:
Főépítész úré a szó.
Lantos Péter:
Elnézést, hogy szót kérek, a nem rám tartozó témában, de tekintettel a társasházi
pályázatokra, én úgy érzem, hogy egy mondatot érdemes lenne hozzátenni. Mi van akkor, ha
rendeleti úton leszabályozzuk azt, hogy életveszély, és gázkizárt esetén, tulajdonképpen
rendelet erejénél fogva, pozitívan állhat hozzá, az önkormányzatot képviselő személy?
A forrást ez még nem biztosítja, de vannak olyan helyzetek, amikor visszaüt ez a dolog. Tehát
egy életveszély, vagy egy gázkizárt esetén, akkor dideregnek a tulajdonosok, akkor ez ránk
vet rossz fényt. Ha ezt eredendően kizárjuk, és már a rendeletben kizárjuk, akkor az összes
többi smafu, annál is inkább, mert jóval nagyobb a tulajdoni hányad, akkor nagyon sok
esetben, az ERVA is a kezelő. Ott még a lehetősége is megvan, hogy mielőtt összehívja a
közgyűlést az ERVA, ahol az ERVA látja el a kezelést, ott bizottsági döntés szülessen. És
azért nagy tulajdoni hányadnál, nagy a valószínűsége, hogy ilyen eset van.
De mondom, hogy kifejezetten azért mondom, hogy a társasházi pályázatokból kiindulva, én
úgy érzem, hogy az életveszély, és a gázkizárt, nem tűr halasztást. Itt lehet, hogy egy generált
felhatalmazást kellene adni, és lehet, hogy erre valamilyen keretet kellene a költségvetésben
biztosítani, mert itt kétirányú dolog van. Egyszer a célbefizetés jelenik meg, másrészt viszont,
a pályázati keret, az rendelkezésre áll. Köszönöm szépen, csak ezért dugtam bele a nózimat
olyanba, amihez semmi közöm nincs.
Benedek Zsolt:
Köszönöm szépen főépítész úrnak. Irodavezető asszonynak megadom a szót.
dr. Máté Katalin:
Igazából 1 kérdésem lenne, vagy bizonytalan vagyok, és hátha Zoli, vagy más tudna segíteni.
Az előterjesztésnek az utolsó bekezdésében azt mondja, hogy ez Képviselő-testület, tehát a
21. § (3) bekezdése a tulajdonosi rendeletnek képviselő-testületi és bizottsági hozzájárulásról
beszél. Nem tudom, hogy a határozati javaslat mire vonatkozik? A bizottsági döntésre, vagy a
testületi hatáskörre is, mert azt gondolom, hogy arról nem igazán dönthet a PKB, hogy a
testületi hatáskör helyett egy közgyűlésekre kimenő megbízott, hogyan szavazzon.
Elbizonytalanított most a szöveg, hogy elolvastam.
dr. Mészáros Zoltán:
Természetesen a bizottságra vonatkozik, mert a 21. § (3) bekezdés azt mondja, hogy
képviselő testület, vagy bizottság. Ott ugye nincs leszabályozva a 21. § (3)-nál, hogy a melyik
esetben. Ott az általános szabályát kell venni a vagyonrendeletnek, amelyik a forgalmi
értéktől függően, azokban az ügyekben, ami ott fel van sorolva, hogy forgalmi értéktől
függően. A bizottság, csak saját hatáskörében tudja azt mondani, hogy így szavazzanak. Tehát
ha a testület elé kell menni, de akkor is fennáll az a helyzet, arra pedig azt tudom mondani,
mert az akkor már egy, mondjuk ezekben az esetekben olyan van felsorolva a rendeletben,
hogy mondjuk közös tulajdon eladása. Ha mondjuk az a közös tulajdon 50M Ft-tól többet ér,
ha a testület bármilyen felhatalmazása nélkül, egy megbízott igennel vagy nemmel mer
szavazni, az érdekes. Azt mindenképpen testület elé, egy be kell vinni, kettő, ha nincs meg
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ebben a testületi felhatalmazás, akkor sem tudna mit mondani.
Jelen értelmezésem szerint, ha nincs meg mögötte a megfelelő tulajdonos, megfelelő
szervének a döntése, nem tud szavazni. Itt alpolgármester úr azt kérné, ez lehet a gyakoribb
eset, mert ugye ez több eset, mint ami a testület elé kerül. hogy ő, mint aki a
meghatalmazásokat, kvázi adja, ne vegye át, a PKB-nak a hatáskörét, mint helyettes
polgármester, mert ezt sem teheti meg. Akkor, legyen a PKB-nak egy olyan döntése, vagy
elvi hozzájárulása, hogy ezekben az esetekben megkérik, hogy vegyék le az ügyet, vagy
akkor ő nemmel fog szavazni, mert nem tud mit csinálni. Persze ez nem akadályozza meg
szerintem semmiben a közgyűlést, hogy újra összehívva a közgyűlést, ugyanazt
megtárgyalva, addigra egy PKB meghatalmazással, már a meghatalmazott másképp
szavazzon.
Benedek Zsolt:
Jó. Lezárom a napirendnek a vitáját. A javaslat szövegéről fogunk szavazni. Kérdezem, hogy
ki az, aki a határozati javaslat szövegével egyetért? Nem szavazat? Egy nem szavazattal
fogadta el a bizottság.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tudomásul veszi, hogy 11/2012. (III.26.)
önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdésében foglalt esetekben – ha a döntés
meghozatalához a Bizottság hozzájárulása nem áll rendelkezésre – az Önkormányzatot
képviselő személy kéri az adott ügy levételét a napirendről. Abban az esetben, ha az adott
napirendet a társasház közgyűlése mégis tárgyalja, akkor „nem” szavazatot ad le.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1044/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Az Önkormányzat társasházi képviseletével kapcsolatos döntés -

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tudomásul veszi, hogy 11/2012. (III.26.)

önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdésében foglalt esetekben – ha a döntés

meghozatalához a Bizottság hozzájárulása nem áll rendelkezésre – az Önkormányzatot

képviselő személy kéri az adott ügy levételét a napirendről. Abban az esetben, ha az

adott napirendet a társasház közgyűlése mégis tárgyalja, akkor „nem” szavazatot ad le.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

4. NAPIRENDI PONT

- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII.
kerület, Munkás utca pályaszerkezetének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban –

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a
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Budapest Főváros VII. kerület, Munkás utca pályaszerkezetének felújítása tárgyú
közbeszerzési eljárásban
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási iroda vezetője készítette az előterjesztést, kérdezem
hogy kiegészíti-e, indokolja-e az előterjesztést?
dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm, a módosító indítvány mindent tartalmaz.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdése valakinek? Ha nincs kérdés az előterjesztéshez, akkor a lezárom a
napirend vitáját, és a módosító indítvány 1-es pontjának szövegéről kérdezem Tímár
képviselő urat?
Tímár László:
Igen.
Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő urat?
Sólyom Bence:
Igen.
Benedek Zsolt:
Veres képviselő úr?
Veres Zoltán:
Igen.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr?
Németh Gábor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Jómagam igennel.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület,
Munkás utca pályaszerkezetének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja,
hogy a PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok (7-es főút 24. km.), Fehérvári út 34.), a VITÉP
’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.), valamint a PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári
u. 1/E.) ajánlattevők ajánlata érvényes.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1045/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII.

kerület, Munkás utca pályaszerkezetének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban
Módosító indítvány -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület,
Munkás utca pályaszerkezetének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja,
hogy a PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok (7-es főút 24. km.), Fehérvári út 34.), a VITÉP
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’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.), valamint a PENTA Kft. (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári u. 1/E.) ajánlattevők ajánlata érvényes.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Benedek Zsolt: igen
Németh Gábor: tartózkodás
Sólyom Bence: igen
Tímár László: igen
Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
A 2-es pontról kérdezem Tímár képviselő urat?
Tímár László:
Igen.
Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő urat?
Sólyom Bence:
Igen.
Benedek Zsolt:
Veres képviselő úr?
Veres Zoltán:
Igen.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr?
Németh Gábor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Jómagam igennel.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület,
Munkás utca pályaszerkezetének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1046/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII.

kerület, Munkás utca pályaszerkezetének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban
Módosító indítvány -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület,
Munkás utca pályaszerkezetének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Benedek Zsolt: igen
Németh Gábor: tartózkodás
Sólyom Bence: igen
Tímár László: igen
Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
A 3-as pontról kérdezem Tímár képviselő urat?
Tímár László:
Igen.
Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő urat?
Sólyom Bence:
Igen.
Benedek Zsolt:
Veres képviselő úr?
Veres Zoltán:
Igen.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr?
Németh Gábor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Jómagam igennel.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese és
második helyezettje tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület,
Munkás utca pályaszerkezetének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a
PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok (7-es főút 24. km.), Fehérvári út 34.) ajánlattevőt
nyilvánítja, mivel ezen ajánlattevő nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, továbbá az eljárás második helyezettjévé a PENTA Kft.
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 1/E.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen cég
nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. október 5-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt

ülésének jegyzőkönyve

1047/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII.

kerület, Munkás utca pályaszerkezetének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban
Módosító indítvány -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese és
második helyezettje tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest Főváros VII. kerület,
Munkás utca pályaszerkezetének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a
PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok (7-es főút 24. km.), Fehérvári út 34.) ajánlattevőt
nyilvánítja, mivel ezen ajánlattevő nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, továbbá az eljárás második helyezettjévé a PENTA
Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 1/E.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen
cég nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Benedek Zsolt: igen
Németh Gábor: tartózkodás
Sólyom Bence: igen
Tímár László: igen
Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
A 4-es pontról kérdezem Tímár képviselő urat?
Tímár László:
Igen.
Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő urat?
Sólyom Bence:
Igen.
Benedek Zsolt:
Veres képviselő úr?
Veres Zoltán:
Igen.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr?
Németh Gábor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Jómagam igennel.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület,
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Munkás utca pályaszerkezetének felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen
határozat mellékletét képező szerződés végleges szövegét elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1048/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest Főváros VII.

kerület, Munkás utca pályaszerkezetének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban
Módosító indítvány -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület,
Munkás utca pályaszerkezetének felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen
határozat mellékletét képező szerződés végleges szövegét elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Benedek Zsolt: igen
Németh Gábor: tartózkodás
Sólyom Bence: igen
Tímár László: igen
Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

5. NAPIRENDI PONT

- Döntés a Bethlen téri Színházban üzembiztonságot növelő, és energia megtakarítást
eredményező épületgépészeti felújítások elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés
Oppidum Kft.-vel történő megkötéséről –

Benedek Zsolt:
Áttérünk a következő napirendi pontra: Döntés a Bethlen téri Színházban üzembiztonságot
növelő, és energia megtakarítást eredményező épületgépészeti felújítások elvégzésére
vonatkozó vállalkozási szerződés Oppidum Kft.-vel történő megkötéséről
Szintén irodavezető asszony az előterjesztője. Kérdezem, hogy kiegészíti-e, indokolja-e az
előterjesztést?
dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdése valakinek? Ha nincs kérdés az előterjesztéshez, akkor a határozati
javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot…
Németh Gábor:
Elnézést elnök úr, nekem lenne egy kérdésem.
Benedek Zsolt:
Jó. Parancsoljon.
Németh Gábor:
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Két cég adott be árajánlatot. Az Oppidum kft, és a PMG. Nagyjából hasonlóak az ajánlatok,
viszont az egyiknek a munkadíja az 4,1 M Ft, a másiknak 3,075 M Ft. Az egyiknél 7,5 M Ft
az anyag költsége, a másiknál 9 M Ft felett van. Én azt látom, hogy most amit az iroda
elfogadásra javasolt, ott ugye magasabb munkadíj, és alacsonyabb anyagköltség van.
Tehát én azt gondolom, hogy ha valami drágább, az jobb minőségű, már olyan értelemben,
hogy az anyagárak azok, hogy ha 9 M Ft, és 7,5 M Ft között van különbség. Ugyanakkor
munkadíjban tényleg ez a 4,1 M Ft, és ez a 3,075 M Ft, és mégis az iroda azt a verziót
javasolja, ahol az anyagköltség alacsonyabb, és a munkadíj az magasabb. Tehát, hogy ennek
mi az oka? Csak ennyi lett volna a kérdés.
dr. Máté Katalin:
Igazándiból alkalmazkodunk a közbeszerzési törvényhez, és a költségvetésben megpróbálunk
annyi megtakarítást elérni, amennyit lehet, és összességében nézzük, hogy melyik a
kedvezőbb ajánlat. A felvetését november 1-től fogja orvosolni a közbeszerzési törvény, ahol
nem a legolcsóbbat kell választani, tehát nem feltétlenül a legolcsóbb ajánlatot adó céget kell
választani a jövőben, úgy hogy ezt majd november 1-től, meglátjuk a gyakorlatban, hogy
hogyan fog működni.
Németh Gábor:
Köszönöm a választ.
Benedek Zsolt:
Ha nincs további kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját, és a határozati javaslat szövegéről
kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki ezt támogatja? Tartózkodás? 1 tartózkodással fogadja
el a bizottság.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata a „Bethlen téri Színházban üzembiztonságot növelő, és energia
megtakarítást eredményező épületgépészeti felújítások” tárgyú munka kivitelezésére az
Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1173
Budapest, Pesti út 2., cégjegyzékszám: 01-09-075725, adószám: 10542011-2-42., képviseli:
Szabó Zoltán ügyvezető) köt szerződést, 11.811.023,- Ft + áfa összegben, a 6901 Erzsébet terv
Fejlesztési program cím terhére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1049/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Döntés a Bethlen téri Színházban üzembiztonságot növelő, és energia megtakarítást

eredményező épületgépészeti felújítások elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés
Oppidum Kft.-vel történő megkötéséről –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata a „Bethlen téri Színházban üzembiztonságot növelő, és energia
megtakarítást eredményező épületgépészeti felújítások” tárgyú munka kivitelezésére az
Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1173
Budapest, Pesti út 2., cégjegyzékszám: 01-09-075725, adószám: 10542011-2-42., képviseli:
Szabó Zoltán ügyvezető) köt szerződést, 11.811.023,- Ft + áfa összegben, a 6901 Erzsébet
terv Fejlesztési program cím terhére.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

6. NAPIRENDI PONT

- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő bérbeadására vonatkozó pályázati
felhívás jóváhagyása –

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő
bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása
Vezérigazgató úré a szó, hogy ha indokol.
dr. Csomor Sándor:
Nem. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat
szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú. Köszönöm szépen.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a 11/2012. (III.26.) sz. önkormányzati rendelet 5. §
(1) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt helyiségek bérbeadás útján
történő hasznosítására vonatkozó, a Képviselő-testület 393/2015. (IX.07.) számtól a
397/2015.(IX.07.) számig hozott határozataiban meghatározott feltételekkel, a jelen határozat
mellékletét képező pályázati felhívást jóváhagyja:

Bp. VII. Klauzál u. 26-28. sz. alatti 34296/0/A/2 hrsz.-ú helyiség
Bp. VII. Rákóczi út 80. sz. alatti 33550/0/A/1 hrsz.-ú helyiség
Bp. VII. Rózsa u. 38/A. sz. alatti 33993/0/A/1 hrsz.-ú helyiség
Bp. VII. Wesselényi u. 21. sz. alatti 34464/0/A/1, 34464/0/A/8 és 34464/0/A/9 hrsz.-ú
helyiségek együttes hasznosítása, valamint a
Bp. VII. Wesselényi u. 57. sz. alatti 33699/0/A/35 hrsz.-ú helyiség

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1050/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő bérbeadására vonatkozó pályázati

felhívás jóváhagyása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a 11/2012. (III.26.) sz. önkormányzati rendelet
5. § (1) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt helyiségek
bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozó, a Képviselő-testület 393/2015.
(IX.07.) számtól a 397/2015.(IX.07.) számig hozott határozataiban meghatározott
feltételekkel, a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívást jóváhagyja:
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Bp. VII. Klauzál u. 26-28. sz. alatti 34296/0/A/2 hrsz.-ú helyiség
Bp. VII. Rákóczi út 80. sz. alatti 33550/0/A/1 hrsz.-ú helyiség
Bp. VII. Rózsa u. 38/A. sz. alatti 33993/0/A/1 hrsz.-ú helyiség
Bp. VII. Wesselényi u. 21. sz. alatti 34464/0/A/1, 34464/0/A/8 és 34464/0/A/9 hrsz.-ú
helyiségek együttes hasznosítása, valamint a
Bp. VII. Wesselényi u. 57. sz. alatti 33699/0/A/35 hrsz.-ú helyiség

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

7. NAPIRENDI PONT

- Tájékoztatás Polgármesteri hozzájárulásról
Bp. VII. Hársfa u. 29. hrsz. 33703/0/A/1–

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Tájékoztatás Polgármesteri hozzájárulásról
Bp. VII. Hársfa u. 29. hrsz. 33703/0/A/1-
Szintén vezérigazgató úr készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy kiegészíti, vagy
indokolja-e az előterjesztését.
dr. Csomor Sándor:
Nem. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat
szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága elfogadja a tájékoztatást arról, hogy a Budapest VII.
Hársfa u. 29. sz. alatti 33703/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 40 m2 alapterületű utcai bejáratú
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség Ádám Krisztián (vállalkozói adószáma:
64024024-1-42, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 08511307) egyéni vállalkozó részére,
kortárs ékszer és videó installáció bemutatása céljára a 2015. szeptember 21-től 2015.
október 05-ig terjedő időszakra, 1.520,- Ft/m2/hó + ÁFA összegű használati díj megállapítása
mellett történő használatba adásához Vattamány Zsolt polgármester úr hozzájárulását adta.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1051/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Tájékoztatás Polgármesteri hozzájárulásról

Bp. VII. Hársfa u. 29. hrsz. 33703/0/A/1-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága elfogadja a tájékoztatást arról, hogy a
Budapest VII. Hársfa u. 29. sz. alatti 33703/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 40 m2

alapterületű utcai bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség Ádám
Krisztián (vállalkozói adószáma: 64024024-1-42, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:
08511307) egyéni vállalkozó részére, kortárs ékszer és videó installáció bemutatása
céljára a 2015. szeptember 21-től 2015. október 05-ig terjedő időszakra, 1.520,- Ft/m2/hó
+ ÁFA összegű használati díj megállapítása mellett történő használatba adásához
Vattamány Zsolt polgármester úr hozzájárulását adta.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

8. NAPIRENDI PONT

- Budapest VII. Kertész u. 46. szám 34081/0/A/8 hrsz. alatti 14 m2 alapterületű udvari
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül –

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Budapest VII. Kertész u. 46. szám 34081/0/A/8 hrsz. alatti 14
m2 alapterületű udvari földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Vezérigazgató úr indokol-e?
dr. Csomor Sándor:
Nem. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.)
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„A.) változat:
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 Mirage-Plussz Általános
Kereskedelmi Bt. (székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 39.; cégjegyzékszám: 01-06-115395;
adószám: 28248475-2-42; statisztikai számjele: 28248475-4711-117-01; képviselet módja:
önálló) részére határozatlan időre, raktározási tevékenység céljára, versenyeztetés
mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Kertész u. 46. sz. alatti, 34081/0/A/8
hrsz.-on nyilvántartott 14 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló
helyiség az alábbi feltételek mellett:

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 48.646,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
udvari földszint 912,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 12.768,Ft/hó+ÁFA, (10.944,- Ft/m2/év+ÁFA),
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mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.

A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem
támasztható.

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

okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint

bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.

Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont szerinti átláthatósági
feltételeknek.

Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap”

1052/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Budapest VII. Kertész u. 46. szám 34081/0/A/8 hrsz. alatti 14 m2 alapterületű udvari

földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz.
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul
ahhoz, hogy a Mirage-Plussz Általános Kereskedelmi Bt. (székhely: 1073 Budapest,
Kertész u. 39.; cégjegyzékszám: 01-06-115395; adószám: 28248475-2-42; statisztikai
számjele: 28248475-4711-117-01; képviselet módja: önálló) részére határozatlan időre,
raktározási tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön a
Budapest VII. Kertész u. 46. sz. alatti, 34081/0/A/8 hrsz.-on nyilvántartott 14 m2

alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek
mellett:

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 48.646,- Ft (a
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
udvari földszint 912,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 12.768,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
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hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.

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

közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért,

valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.

Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont szerinti átláthatósági
feltételeknek.

Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45.
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

9. NAPIRENDI PONT

- Bp. VII. Király u. 73. szám alatti 34042/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 22 m2
alapterületű utcai földszinti + 16 m2 galériával ellátott nem lakás célú helyiség
versenyeztetésen kívüli bérbeadása -

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Bp. VII. Király u. 73. szám alatti 34042/0/A/5 hrsz.-on
nyilvántartott 22 m2 alapterületű utcai földszinti + 16 m2 galériával ellátott nem lakás célú
helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása
Vezérigazgató úr indokol-e?
dr. Csomor Sándor:
Nem. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Gergely úré a szó, bár azt szeretném kérni, hogy
nagyon szívesen adok bárkinek szót, de általában az önkormányzati bizottság, meg általában a
parlamentáris gyakorlatban is ez úgy működik, hogy – bár értem, hogy Kispál képviselő úr
nincs itt,- hogy a bizottsági tagok, az előterjesztők, illetve a hozzászólásra jogosultak kapnak
szót a bizottsági ülésen. Nagyon szívesen meghallgatjuk most, de a szakértőknek, sem
parlamentáris bizottságban, sem önkormányzati bizottságban, - legalábbis én nem tudok róla-,
hogy jogosultságuk lenne a hozzászólásra. Gergely úrnak megadom a szót, de kérném, hogy
ezeket a hozzászólásokat, a következőkben képviselők útján tegye meg. Parancsoljon.
Gergely József:
Elnök úr! Sose kértem még akkor szót, amikor Kispál képviselő úr itt volt.
Jelen esetben arról van szó, hogy egy üzlethelyiségben pizzériát akarnak nyitni. Itt komoly
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problémának látszik a majdani szellőzés megoldása, mert nyílván az utcára nem lehet
kivezetni, a tető fölé való kivezetésnek pedig technikai, illetve feltehetően pénzügyi akadályai
lehetnek. Képviselő úr azért kérte, hogy ezt tegyem szóvá, mert a választó kerületében van
már olyan hely, ahol ilyen vendéglátós hely megcsinálta a saját elképzelése szerint a boltot,
és a tulajdonos társakkal háborúznak, bíróság elé járnak, mert a hatóságok, ebben nem
nyújtanak segítséget.
Nem tudom, hogy milyen előzetes lehetőség van arra, hogy megnézzék azt, hogy műszakilag
megvalósítható-e, amit a leendő bérlő akar? Jó lenne egy ilyen háborút megelőzni. Van már
folyamatban néhány házzal odébb. Köszönöm.
Benedek Zsolt:
Vezérigazgató úré a szó.
dr. Csomor Sándor:
Visszavonom akkor.
Gergely József:
Köszönöm.
Benedek Zsolt:
Rendben.

Előterjesztő a napirendet visszavonta, döntés nem született.

10. NAPIRENDI PONT

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség beázás miatti bérleti díj
csökkentése tárgyában
Bp. VII. Madách Imre út 10. hrsz.: 34202/4/A/7 -

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség
beázás miatti bérleti díj csökkentése tárgyában
Bp. VII. Madách Imre út 10. hrsz.: 34202/4/A/7
Vezérigazgató úr indokolja-e?
dr. Csomor Sándor:
Ezzel a hölggyel lassan többet foglalkozunk már, mint a Király utcával. Megnézem tényleg,
hogy mi van ebben a helyiségben, mert ha megnéznénk azt, hogy hányszor szerepelt már a
bizottság előtt, akkor egy kicsit fárasztó. Gondolom, a kollégáim tényleg megnézték, hogy
beázott, tudom, hogy erről volt szó.
Vannak olyan bérlők, akik zokszó nélkül csinálják a dolgukat, és azzal foglalkoznak, hogy
valami hasznot termeljenek. Vannak bérlők, akik meg állandóan vegzálnak minket. Ezt
tudom, hogy beázott tényleg, csak hát, na mindegy.
Ebből is vita volt, amikor bérbe adtuk egyáltalán, mert ez volt az első olyan ügy emlékezetem
szerint, - csak azért mondom el, mert nem mindenki volt akkor bizottsági tag-, hogy kevesebb
pénzért adtuk oda, mert olyan tevékenységet folytatott, és nem akartuk, hogy még egy
gyrosos legyen a 43 mellé. Egy művészeti tevékenységet folytató hölgy. Többször szoktam
mondani, hogy amikor elgyengülünk, akkor van a baj. Javaslom természetesen az
előterjesztést, mert biztos van beázás, mert a kollégáim alaposan meg szokták nézni, csak
fejből tudok legalább 5 ügyet, ami itt volt a bizottság előtt. Bérlőtárs, nem bérlőtárs,
csökkentés nem csökkentés, felújított, nem újított fel. Kicsit olyan érzésem van, hogy
visszaélnek az önkormányzat jóindulatával. Azért javaslom, de mielőtt kimegy az értesítés,
előtte meg fogom nézni, bár úgy emlékszem átnéztem, hogy mi történt a helyiségben.
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Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.)
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Egyhangú.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„A.) változat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelet
63. § (2) c) pontja alapján hozzájárul ahhoz, a Budapest VII. Madách Imre út 10. szám alatti
34202/4/A/7 hrsz.-on nyilvántartott 35 m2 utcai földszinti nem lakáscélú helyiség bérlője az
Art on Me Kft. (székhely: 2367 Újhartyán, Nefelejcs utca 10., cégjegyzék szám: 13-09-
148123, adószám: 23407817-2-13, képviseletre jogosult: Surman-Marton Anikó, ügyvezető)
a helyiség beázása miatt 2015.06.01.-2015.09.10.-ig terjedő időszakra 50%-os bérleti díj
csökkentést kapjon. Az üzletben hagyott, megsemmisült árukészlet árát nem téríti meg
bérlőnek, mivel az ázás első észlelésekor a helyiségben található árut el kellett volna
szállítania.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: Határozathozatalt követő hónaptól”

1053/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség beázás miatti bérleti díj

csökkentése tárgyában
Bp. VII. Madách Imre út 10. hrsz.: 34202/4/A/7 –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati
rendelet 63. § (2) c) pontja alapján hozzájárul ahhoz, a Budapest VII. Madách Imre út
10. szám alatti 34202/4/A/7 hrsz.-on nyilvántartott 35 m2 utcai földszinti nem lakáscélú
helyiség bérlője az Art on Me Kft. (székhely: 2367 Újhartyán, Nefelejcs utca 10.,
cégjegyzék szám: 13-09-148123, adószám: 23407817-2-13, képviseletre jogosult:
Surman-Marton Anikó, ügyvezető) a helyiség beázása miatt 2015.06.01.-2015.09.10.-ig
terjedő időszakra 50%-os bérleti díj csökkentést kapjon. Az üzletben hagyott,
megsemmisült árukészlet árát nem téríti meg bérlőnek, mivel az ázás első észlelésekor a
helyiségben található árut el kellett volna szállítania.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: Határozathozatalt követő hónaptól

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

11. NAPIRENDI PONT

- Budapest VII. ker. Marek J. utca 28. szám alatti 33335/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott
28 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének cserekérelme -

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Budapest VII. ker. Marek J. utca 28. szám alatti 33335/0/A/3
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hrsz.-on nyilvántartott 28 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének
cserekérelme
Vezérigazgató úr indokolja-e?
dr. Csomor Sándor:
Nem. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e? Ha nincs kérdés, akkor…..
dr. Csomor Sándor:
Elnézést elnök úr, csak egy mondatot szeretnék. Azt szeretném mondani, hogy valamilyen
gyakorlatot ki fogunk alakítani, hogy azok, akik valami miatt cserehelyiséget kérnek, és azt
mondják, hogy olyan állapotú, fogok csinálni egy gyűjtő /nem érthető/, és azoknak azt fogom
mondani, mert valami gond van vele, több ilyen van pillanatnyilag is, akkor azt szerintem
értékesítse az önkormányzat szerintem. Ha egyszer már visszaadta valaki, mert nem tudta
használni, akkor az azt jelenti, hogy olyan sok pénzt kellene rákölteni, hogy erre a funkcióra
nem alkalmas.
Mostanában azért vannak olyan megkeresések, és elnök úrral is beszéltünk már erről, hogy
olyan érzésünk van, hogy egyszer csak elkezdték keresni az udvari helyiségeket, és bérbe is
adtuk. Amikor ugyanaz a cég egyre több helyiséget keres, akkor kicsit koncepcionálisnak
tűnik a dolog, felmerül a kérdés, hogy miért kell neki 23 db lepukkant udvari helyiség?
Ezekről meg az a véleményem, mert több ilyet is átnéztem, van ahol nem lehet megcsinálni a
kéményt. Múltkor is adtunk az István utcában cserehelyiséget. Össze fogom gyűjteni,
akiknek kénytelenek voltunk cserehelyiséget adni. Licitre vigyük ki a piacra, és adjuk el.
Csak ezt akartam elmondani.
Benedek Zsolt:
Napirendi vitát nyitok. Kérdés van-e? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.)
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú. Köszönöm
szépen.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelet
57. §. (3) bek. c.) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a MONALEX Kft. (székhely: 1239
Budapest, Grassalkovich út 163. fsz. 2.; adószám: 24846507-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-
185589; céget képviseli: Mona István) részére a Bp. VII. Marek József utca 28. 33335/0/A/3
hrsz. sz. alatti 28 m2 alapterületű nem lakás célú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés
megszüntetésre, valamint cserehelyiségként határozatlan időre bérbeadásra kerüljön a
Budapest VII. Thököly út 17. sz. alatti, 32855/0/A/7 hrsz-on nyilvántartott 28 m2 alapterületű
utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség webáruházi bemutatóterem és logisztikai
központ céljára az alábbi feltételek mellett:

A bérleti szerződés megkötéséig az Önkormányzat részére óvadékként 162.154,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeg megfizetésére kötelezi a bérlőt.

A bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 42.560,- Ft/m2/hó+ÁFA (18.240,-Ft/m2/év+ÁFA), mely összeg
évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
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A bérlő kifejezetten vállalja, hogy a közüzemi mérőórákra vonatkozó szerződéseket a saját
nevére átíratja és a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé megfizeti.
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 MONALEX Kft. a Bp. VII. Marek József utca 28. 33335/0/A/3 hrsz. sz. alatti helyiséget
az új bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül kiürítve a bérbeadó részére átadja.

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

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.

Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő, a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig
nem köti meg, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételét követő 45 nap”

1054/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Budapest VII. ker. Marek J. utca 28. szám alatti 33335/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott

28 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének cserekérelme –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 12/2012.(III.26.) sz.
önkormányzati rendelet 57. §. (3) bek. c.) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
MONALEX Kft. (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 163. fsz. 2.; adószám:
24846507-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-185589; céget képviseli: Mona István) részére a
Bp. VII. Marek József utca 28. 33335/0/A/3 hrsz. sz. alatti 28 m2 alapterületű nem lakás
célú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetésre, valamint cserehelyiségként
határozatlan időre bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Thököly út 17. sz. alatti,
32855/0/A/7 hrsz-on nyilvántartott 28 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára
szolgáló helyiség webáruházi bemutatóterem és logisztikai központ céljára az alábbi
feltételek mellett:

A bérleti szerződés megkötéséig az Önkormányzat részére óvadékként 162.154,- Ft (a
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeg megfizetésére kötelezi a bérlőt.

A bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 42.560,- Ft/m2/hó+ÁFA (18.240,-Ft/m2/év+ÁFA), mely
összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
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A bérlő kifejezetten vállalja, hogy a közüzemi mérőórákra vonatkozó szerződéseket a
saját nevére átíratja és a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé megfizeti.

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 MONALEX Kft. a Bp. VII. Marek József utca 28. 33335/0/A/3 hrsz. sz. alatti
helyiséget az új bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül kiürítve a bérbeadó
részére átadja.

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

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.

Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő, a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45.
napig nem köti meg, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételét követő 45 nap

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

12. NAPIRENDI PONT

- Bp. VII. Dohány u. 57. szám alatti 33657/0/A/29 hrsz.-on nyilvántartott 39 m2
alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása -

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Bp. VII. Dohány u. 57. szám alatti 33657/0/A/29 hrsz.-on
nyilvántartott 39 m2 alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli
bérbeadása
Vezérigazgató úr indokol-e?
dr. Csomor Sándor:
Nem, köszönöm.
Benedek Zsolt:
Van-e napirenden kérdés? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról
kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
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„A.) változat:
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 Budapest VII. Dohány u. 57.
szám alatti 33657/0/A/29 hrsz.-on nyilvántartott 39 m2 alapterületű udvari földszinti, nem
lakás céljára szolgáló helyiség az MTT 2001 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-712584, adószám:
12721373-2-42, székhely: 1073 Budapest, Dohány u. 57/B., ügyvezető: Yildiz Kerim) részére
határozatlan időre, raktározás céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az
alábbi feltételek mellett:

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 135.514,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
912,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 35.568,- 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.

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. napig
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap”

1055/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Bp. VII. Dohány u. 57. szám alatti 33657/0/A/29 hrsz.-on nyilvántartott 39 m2

alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz.
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján hozzájárul
ahhoz, hogy a Budapest VII. Dohány u. 57. szám alatti 33657/0/A/29 hrsz.-on
nyilvántartott 39 m2 alapterületű udvari földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség
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az MTT 2001 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-712584, adószám: 12721373-2-42, székhely:
1073 Budapest, Dohány u. 57/B., ügyvezető: Yildiz Kerim) részére határozatlan időre,
raktározás céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek
mellett:

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 135.514,- Ft
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
912,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 35.568,- 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.

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.
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

13. NAPIRENDI PONT

- Lakásingatlanok árverésen történő elidegenítése -

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Lakásingatlanok árverésen történő elidegenítése
Vezérigazgató úr indokolja-e az előterjesztését.
dr. Csomor Sándor:
Nem. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován úr, utána Németh úr.
Moldován László:
Az lenne a kérdésem, hogy itt látok 1-2 nagyobb alapterületű lakást is Baross u. 127., 86m2,
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Dózsa Gy. út 62., 124m2, és hogy az lenne a kérdésem, hogy mivel azt mondtuk, hogy 10 db
lakást, ha jól emlékszem fiatal családok lakhatásának az elősegítésére adunk, hanem ezen
kívül a fiatal családokon kívül volt az, hogy ha jól emlékszem, hogy nagycsaládosok részére
is értékesítünk. Az a kérdésem, hogy ezek miért nem kerülnek abba a körbe a nagycsaládosok
részére? Miért került be ebbe a körbe?
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr!
Németh Gábor:
A kérdés az lenne, hogy a minimál árak meg vannak-e adva, vagy meg ad-e az ERVA, vagy
az önkormányzat ebben az érékesítési folyamatban? Az árverés milyen lesz? Zárt borítékos?
Vagy, hogy kell elképzelni?
dr. Csomor Sándor:
Képviselő úr! Természetesen visszahozzuk. Nem az van, hogy vakon van a bizottság.
Benedek Zsolt:
Ez a kijelölésről dönt. Nem?
dr. Csomor Sándor:
Ha végigment a pályázat behozzuk. Ezek közül, amiket én fejből tudok. Nem minden lakást
tudok fejből. Pl. a Dózsa Gy. utat senki nem akarta elvinni. A Baross utcát azért, mert a VIII.
kerületben van. Jó, képviselő úr, újra gondoljuk. Ezek közül a nagyok már többször voltak. A
Dózsa 62 többször is volt. 100%. Ezek közül, a legtöbb nagyon kicsi, nagyon lepukkant. Ezek
közül a nagyon-nagyon rosszak vannak, és azok vannak, egyébként külön listán vannak, már
megcsináltuk azt a listát, már a kiírást is megcsináltuk, és ha jól tudom, két dolgot akarunk
behozni a bizottságra. A piaci alapú lakást, és még a költség alapú lakásoknak a pályáztatása.
Képviselő úr! Bármelyiket kivehetjük belőle, engem nem zavar. Nekem tök mindegy. Ha
képviselő úr azt javasolja, hogy vegyük ki, most módosítani nem tudok. Ugye elnök úr, most
módosítani nem tudok?
Benedek Zsolt:
Nem.
dr. Csomor Sándor:
De akkor ezt megfontoljuk, és kijelöljük legközelebb.
dr. Gróza Zsolt:
Csak annyit tennék hozzá, hogy ez a Dózsa Gy. út, más miatt már nálunk is forgott. Megnézte
szakértő, és a villanyvezetékek ki vannak tépve, le van verve a vakolat, tehát olyan minősége
van, hogy 200e Ft/m2 áron lehetne csak felújítani, úgyhogy ott vagyunk, ahol a part szakad.
Úgy hogy, ezt nem javaslom.
dr. Csomor Sándor:
Ha valaki szociálisan rá van szorulva, az biztosan nem fog tudni rákölteni ennyit. Ezek között
van 8 m2-es is. Ezek a nagyok már voltak többször is, de egyszerűen nem vitték el. Volt
olyan, amire 15-en jelentkeztek, ezekre meg egy sem. Nem véletlen. Körbe nézték, kicsit
megkritizálták, és utána itt maradt. Kivehetem bármelyiket.
Moldován László:
Nem, köszönöm.
Benedek Zsolt:
Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt
támogatja? Ez egyhangú. Köszönöm szépen.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. október 5-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt

ülésének jegyzőkönyve

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nyilvános árverés útján történő
értékesítésre kijelöli az alábbi üres, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

cím hrsz. komf.fok.
Szoba
szám

Alapterület
(m2)

VIII. Baross u. 127. I.6. 35919/0/A/14 komfortos 2 86

Damjanich u. 39. Fe. 1. 33454/0/A/11 szükséglakás fél 11

Damjanich u. 46. Fszt. 1. 33479/0/A/4 komfortos 3 61

Dembinszky u. 52. fszt. 8. 33354/0/A/9 komfort nélküli 1 27

Dob u. 12. II. em. 43. 34195/0/A/43 komfort nélküli 1 37

Dob u. 87. fszt. 16. 33873/0/A/22 komfort nélküli 1 29
Dob u. 97. I. em. 12. /Rejtő J.
u. 12. 33857/0/A/15 komfort nélküli 1 34

Dob u. 100. fszt. 5. 33953/0/A/5 komfortnélküli 1 28

Dózsa Gy. út 62. III. em. 13. 33342/0/A/17 komfortos 3 124

Garay tér 13-14. II. em. 38. 33049/0/A/48 komfort nélküli 1 35

Hernád u. 12. III. em. 40. 33069/0/A/40 komfort nélküli 1 40

Hernád u. 21. III. em. 33/a. 33184/0/A/38 komfort nélküli 1 17

Hevesi S. tér 2. II. em. 18/a. 33843/0/A/18 komfort nélküli 1 29

István u. 7. III. em. 9. 33131/2/A/56 komfort nélküli 1 34

István u. 16. fszt. 5/a. 33278/0/A/10 félkomfortos 1 21

Izabella u. 32. I. em. 12. 33945/0/A/12 szükséglakás 1 13

Izabella u. 33. fszt. 5/a. 33999/0/A/9 komfort nélküli 1 11

Király u. 15. II. em. 9. 34184/0/A/40 szükséglakás fél 12

Király u. 33. fszt. 1. 34136/0/A/4 komfort nélküli 1 17

Király u. 33. fszt. 2. 34136/0/A/5 szükséglakás 2 fél 26

Marek J. u. 4. I. em. 34. 33304/0/A/27 komfort nélküli 1 30

Marek J. u. 30. III. em. 53. 33336/0/A/56 komfort nélküli 1 26

Murányi u. 50. fszt. 4. 33451/0/A/5 szükséglakás fél 16

Nefelejcs u. 55. fszt. 8/a. 33391/0/A/12 szükséglakás fél 8

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t az árverési eljárás
lebonyolítására.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. december 15. ”

1056/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- Lakásingatlanok árverésen történő elidegenítése –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nyilvános árverés útján történő
értékesítésre kijelöli az alábbi üres, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

cím hrsz. komf.fok.
Szoba
szám

Alapterület
(m2)

VIII. Baross u. 127. I.6. 35919/0/A/14 komfortos 2 86

Damjanich u. 39. Fe. 1. 33454/0/A/11 szükséglakás fél 11

Damjanich u. 46. Fszt. 1. 33479/0/A/4 komfortos 3 61

Dembinszky u. 52. fszt. 8. 33354/0/A/9 komfort nélküli 1 27

Dob u. 12. II. em. 43. 34195/0/A/43 komfort nélküli 1 37

Dob u. 87. fszt. 16. 33873/0/A/22 komfort nélküli 1 29
Dob u. 97. I. em. 12. /Rejtő
J. u. 12. 33857/0/A/15 komfort nélküli 1 34

Dob u. 100. fszt. 5. 33953/0/A/5 komfortnélküli 1 28

Dózsa Gy. út 62. III. em. 13. 33342/0/A/17 komfortos 3 124

Garay tér 13-14. II. em. 38. 33049/0/A/48 komfort nélküli 1 35

Hernád u. 12. III. em. 40. 33069/0/A/40 komfort nélküli 1 40

Hernád u. 21. III. em. 33/a. 33184/0/A/38 komfort nélküli 1 17

Hevesi S. tér 2. II. em. 18/a. 33843/0/A/18 komfort nélküli 1 29

István u. 7. III. em. 9. 33131/2/A/56 komfort nélküli 1 34

István u. 16. fszt. 5/a. 33278/0/A/10 félkomfortos 1 21

Izabella u. 32. I. em. 12. 33945/0/A/12 szükséglakás 1 13

Izabella u. 33. fszt. 5/a. 33999/0/A/9 komfort nélküli 1 11

Király u. 15. II. em. 9. 34184/0/A/40 szükséglakás fél 12

Király u. 33. fszt. 1. 34136/0/A/4 komfort nélküli 1 17

Király u. 33. fszt. 2. 34136/0/A/5 szükséglakás 2 fél 26

Marek J. u. 4. I. em. 34. 33304/0/A/27 komfort nélküli 1 30
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Marek J. u. 30. III. em. 53. 33336/0/A/56 komfort nélküli 1 26

Murányi u. 50. fszt. 4. 33451/0/A/5 szükséglakás fél 16

Nefelejcs u. 55. fszt. 8/a. 33391/0/A/12 szükséglakás fél 8

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t az árverési
eljárás lebonyolítására.

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

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

14. NAPIRENDI PONT

- A 377/2015.(04.16.) számú PKB határozat javítása és tulajdonosi döntés nem lakás
célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában
Budapest VII. ker. Vörösmarty u. 20. hrsz. 34018/0/A/3-

Benedek Zsolt:
14-es napirendi pontunk: A 377/2015.(04.16.) számú PKB határozat javítása és tulajdonosi
döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában
Budapest VII. ker. Vörösmarty u. 20. hrsz. 34018/0/A/3
Vezérigazgató úr indokolja-e?
dr. Csomor Sándor:
Nem. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat 1-es
pontjáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? A 2-est, ki az, aki támogatja? Ez
egyhangú. Köszönöm szépen.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 377/2015.(04.16.) számú PKB
határozatban szereplő 34018/0/A/1-es helyrajzi szám javításra kerüljön a következők szerint:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34018/0/A/3 helyrajzi számú,
természetben a Budapest VII. kerület Vörösmarty u. 20. szám alatti helyiség elidegenítése
tárgyában hozott 1364/2014.(11.27.) számú határozatát a vételár megfizetése tekintetében
történő alábbi módosítással fenntartja:

A forgalmi érték 42.800.000,- Ft, a vételár 42.800.000,- Ft, melynek egy részét a Vevő banki
hitelből fizet meg.

Vevőnek a vételár 10%-át, 4.280.000 Ft-ot, azaz négymillió-kétszáznyolcvanezer forintot
foglalóként az adásvételi szerződés megkötéséig, a vételár fennmaradó részét 90 napon belül
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kell megfizetnie az eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
számára.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1057/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- A 377/2015.(04.16.) számú PKB határozat javítása és tulajdonosi döntés nem lakás

célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában
Budapest VII. ker. Vörösmarty u. 20. hrsz. 34018/0/A/3–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 377/2015.(04.16.) számú PKB
határozatban szereplő 34018/0/A/1-es helyrajzi szám javításra kerüljön a következők
szerint:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34018/0/A/3 helyrajzi számú,
természetben a Budapest VII. kerület Vörösmarty u. 20. szám alatti helyiség
elidegenítése tárgyában hozott 1364/2014.(11.27.) számú határozatát a vételár
megfizetése tekintetében történő alábbi módosítással fenntartja:

A forgalmi érték 42.800.000,- Ft, a vételár 42.800.000,- Ft, melynek egy részét a Vevő
banki hitelből fizet meg.

Vevőnek a vételár 10%-át, 4.280.000 Ft-ot, azaz négymillió-kétszáznyolcvanezer forintot
foglalóként az adásvételi szerződés megkötéséig, a vételár fennmaradó részét 90 napon
belül kell megfizetnie az eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata számára.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest VII.
Vörösmarty u. 20. sz. alatti 34018/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 186 m2 alapterületű utcai
bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség vevőjének, a Hajtás Pajtás Kft.-nek
(cégjegyzékszáma: 13-09-083965; adószám: 11954161-2-13; székhely: 2009 Pilisszentlászló,
Szabadság tér 6.), a kérelmét, és engedélyezi a fizetési határidő 30 nappal történő
meghosszabbítását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

1058/2015.(10.05.) Sz. PKB határozat
- A 377/2015.(04.16.) számú PKB határozat javítása és tulajdonosi döntés nem lakás
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célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában
Budapest VII. ker. Vörösmarty u. 20. hrsz. 34018/0/A/3–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest VII.
Vörösmarty u. 20. sz. alatti 34018/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 186 m2 alapterületű
utcai bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség vevőjének, a Hajtás Pajtás
Kft.-nek (cégjegyzékszáma: 13-09-083965; adószám: 11954161-2-13; székhely: 2009
Pilisszentlászló, Szabadság tér 6.), a kérelmét, és engedélyezi a fizetési határidő 30
nappal történő meghosszabbítását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Benedek Zsolt:
Áttérünk a zárt ülés keretében megtárgyalandó napirendi pontjainkra. Úgy látom, hogy
mindenkinek van jogosultsága részt venni a zárt ülésen.

Az ülésről távozik: -

Kmf.

Benedek Zsolt
Sólyom Bence

a bizottság elnöke
bizottsági tag

Joó Mária
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv elkészülte: 2015. október 14.
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