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Iktatószám: KI/            2020/XV. 

 

HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. június 08-án 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján meghozott 

döntéséről 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és 

hatáskörében meghozott 498/2020. (VI.08.) határozata beszerzési eljárással kapcsolatos 

döntés tárgyában 
 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 

tulajdonában lévő nyilvános épített és automata illemhelyek üzemeltetése és 

karbantartása tárgyában Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft.-vel (székhely: 1076 

Budapest, Garay utca 5. 1. em. 119. cégjegyzékszám: 01-09-164125 adószám: 

10740398-2-42 képviseli: Galambos András György ügyvezető) köt keretszerződést 

2020. július 1.-től 2021. január 31. napjáig tartó üzemeltetési időre, 12 605 726,-

Ft+Áfa (bruttó 16 009 272,-Ft) összegben, az 5203 Környezet-egészségügyi 

feladatok cím terhére. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

     A határozat végrehajtásáért felelős dr. Nagy Erika irodavezető 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16.) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat-és 

hatáskörben meghozott 499/2020. (VI.8.) a Bp. VII. ker. Akácfa u. 42-48. sz. alatti U5 számú 

üzlethelyiség bérbeadása tárgyában 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Pénzügyi és 
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Kerületfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul az 

Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Budapest, VII. kerület, Akácfa utca 42-48. szám 

alatti, 34306/2. hrsz.-ú Klauzál téri Vásárcsarnok U5 jelű, 29,44 m2 alapterületű 

üzlethelyiségnek a Cg.01-09-292191 cégjegyzékszámú Lavirland Kft. (1074 Budapest, Dohány 

u. 16-18. V. em. 2.;  adószáma: 25844010-2-42, képviseli: Földi Katalin ügyvezető)  részére 

határozatlan időre történő bérbeadásához az alábbi feltételek mellett: 

 

A helyiség száma: U5 

A helyiség funkciója: üzlethelyiség 

Üzleti profil: vendéglátás, kávézó 

Bérleti jogviszony időtartama: a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 

tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 5.§ 1 bekezdés (b) pontja szerint, 2020.06.15. napjától határozatlan időre. 

Alapterület: 29,44 m2 

Havi bérleti díj: 4100-Ft+Áfa / négyzetméter = 120.704 Ft + ÁFA 

Bérleti díj biztosíték: 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék = 241.408 Ft + ÁFA. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 
Határidő: a határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 30 nap 

A határozat végrehajtásáért felelős Rókay Attila Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. 

ügyvezetője 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 500/2020. (VI.8) határozata Társasházak kezelésének, közös 

képviseletének ellátása tárgyában megbízási szerződés kötése önkormányzati tulajdonú 

bealapított társasházak és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. között tárgyában 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület 34249/2/A helyrajzi számú Dob u. 25. sz. alatti társasházban lévő 8686/10000 

önkormányzati tulajdoni hányad képviseletében az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által 

előterjesztett, a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja 

és a szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Dr. Halmai Gyula Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető igazgatója 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 501/2020. (VI.8) határozata Társasházak kezelésének, közös 

képviseletének ellátása tárgyában megbízási szerződés kötése önkormányzati tulajdonú 

bealapított társasházak és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. között tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület 34144/0/A helyrajzi számú Dob u. 38. sz. alatti társasházban lévő 7110/10000 

önkormányzati tulajdoni hányad képviseletében az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által 

előterjesztett, a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja 

és a szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Dr. Halmai Gyula Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető igazgatója 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 502/2020. (VI.8) határozata Társasházak kezelésének, közös 

képviseletének ellátása tárgyában megbízási szerződés kötése önkormányzati tulajdonú 

bealapított társasházak és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. között tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület 34000 helyrajzi számú Izabella u. 31. sz. alatti társasházban lévő 10000/10000 

önkormányzati tulajdoni hányad képviseletében az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által 

előterjesztett, a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja 

és a szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Dr. Halmai Gyula Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető igazgatója 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 503/2020. (VI.8) határozata Társasházak kezelésének, közös 

képviseletének ellátása tárgyában megbízási szerződés kötése önkormányzati tulajdonú 

bealapított társasházak és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. között tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület 34129 helyrajzi számú Kis Diófa u. 6. sz. alatti társasházban lévő 10000/10000 

önkormányzati tulajdoni hányad képviseletében az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által 

előterjesztett, a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja 

és a szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Dr. Halmai Gyula Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető igazgatója 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 504/2020. (VI.8) határozata Társasházak kezelésének, közös 

képviseletének ellátása tárgyában megbízási szerződés kötése önkormányzati tulajdonú 

bealapított társasházak és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. között tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület 34131 helyrajzi számú Kis Diófa u. 10. sz. alatti társasházban lévő 10000/10000 

önkormányzati tulajdoni hányad képviseletében az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által 

előterjesztett, a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja 

és a szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Dr. Halmai Gyula Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető igazgatója 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 505/2020. (VI.8) határozata Társasházak kezelésének, közös 

képviseletének ellátása tárgyában megbízási szerződés kötése önkormányzati tulajdonú 

bealapított társasházak és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. között tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület 32872 helyrajzi számú Murányi u. 5. sz. alatti társasházban lévő 10000/10000 

önkormányzati tulajdoni hányad képviseletében az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által 

előterjesztett, a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja 

és a szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Dr. Halmai Gyula Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető igazgatója 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 506/2020. (VI.8) határozata Társasházak kezelésének, közös 

képviseletének ellátása tárgyában megbízási szerződés kötése önkormányzati tulajdonú 

bealapított társasházak és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. között tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület 333614 helyrajzi számú Szövetség u. 15. sz. alatti társasházban lévő 10000/10000 

önkormányzati tulajdoni hányad képviseletében az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által 

előterjesztett, a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja 

és a szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Dr. Halmai Gyula Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető igazgatója 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 507/2020. (VI.8) határozata Társasházak kezelésének, közös 

képviseletének ellátása tárgyában megbízási szerződés kötése önkormányzati tulajdonú 

bealapított társasházak és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. között tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület 32933/A helyrajzi számú Verseny u. 26. sz. alatti társasházban lévő 10000/10000 

önkormányzati tulajdoni hányad képviseletében az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által 

előterjesztett, a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet elfogadja 

és a szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Dr. Halmai Gyula Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető igazgatója 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és 

hatáskörében meghozott 508/2020. (VI.08.) határozata a tulajdonosi döntés bérleti 

jogviszony folytatás ügyében 

 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hozzájárul, ahhoz, 

hogy B. L. (szül. név: ... szül: .. anyja neve: ..., szig.sz.: ...) és B. S.J. (szül. név: ... szül: …. 

anyja neve: …, szig.sz.: …) – néhai bérlő B. S. fiai - a Budapest VII. Rózsa u. .. fszt. 6. szám 

alatti …/0/A/9 helyrajzi számú 1 szoba, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint 69 m2 

alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt 

folytathassák, határozatlan időre 2019. 12. 08-tól a bérleti szerződést megköthessék.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

A határozat végrehajtásáért felelős dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és 

hatáskörében meghozott 509/2020. (VI.08.) határozata tulajdonosi döntésről bérleti 

szerződés hosszabbítása ügyében 

 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

1. hozzájárul ahhoz, hogy D. D. (születési neve: …, szül: …. an: ..) a Budapest VII. 

Szinva u. ... fszt. 2A. szám alatti, ../2/A/28 helyrajzi számú, 1 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 46 m² alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra határozott 

időre, 5 évre, a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön.  

 

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

módosítás nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

A határozat végrehajtásáért felelős dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és 

hatáskörében meghozott 510/2020. (VI.08.) határozata tulajdonosi döntésről bérleti 

szerződés hosszabbítása ügyében 

 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

1. hozzájárul ahhoz, hogy A. B. (születési neve..., szül: …. an: …) a Budapest VII. 

Szövetség u. ... II. 38. szám alatti, …/0/A/40 helyrajzi számú, 1 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 31 m² alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra határozott 

időre, 5 évre, a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön.  

 

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

módosítás nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

A határozat végrehajtásáért felelős dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és 

hatáskörében meghozott 511/2020. (VI.08.) határozata tulajdonosi döntésről bérleti 

szerződés hosszabbítása ügyében 

 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

1. hozzájárul ahhoz, hogy B. R. (születési neve: ..szül: ... an: ..) és K. E. (születési neve: 

..., szül: ... an: ..) a Budapest VII. Dembinszky u. ... II. 19. szám alatti, ../0/A/20 

helyrajzi számú, 2 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 72 m² alapterületű, 

komfortos komfortfokozatú lakásra határozott időre, 5 évre, a bérleti szerződés 

meghosszabbításra kerüljön.  

 

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

módosítás nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

A határozat végrehajtásáért felelős dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 512/2020. (V. 25.) a 2018. évi nyílászáró pályázat II. ütem  -  

Verseny u. ... 1. em. 16. kérelem tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest, 

VII. kerület, Verseny u. .. 1. em. 16. szám alatti lakásban 2018. évi nyílászáró felújítási 

pályázaton támogatott „2 db 4,00 m2-nél kisebb, udvari ablaknyílásokban eredetivel 

mindenben megegyező új nyílászáró elhelyezése” megnevezésű munka elvégzésének 2020. 

május 21-ai és az elszámolás 2020. június 20-ai határidejét nem hosszabbítja meg. 
 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 513/2020. (VI. 08.) határozata a 2018. Általános Társasházi 

Felújítási pályázat I-es ütem kérelem elbírálása – Hársfa u. 10/A. tárgyában 

 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a Budapest VII. kerület Hársfa u. 10/A. szám alatti társasházzal szembeni a 2019. 

december 02-án ellenjegyzett támogatási szerződés felmondását visszavonja.  

 

2. Továbbá Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a Budapest VII. kerület Hársfa u. 10/A. szám alatti társasház kérelme alapján a 2018. 

évi a Általános Társasházi Felújítási pályázaton 557/2018. (07.16.) határozatával támogatott 

„utcai homlokzat felújítása” munkák elszámolásának határidőn túli benyújtását nem 

tekinti szerződésszegésnek, az elszámolást befogadja, és javasolja a megítélt támogatás 

kifizetését, és egyben gondoskodik a fedezet biztosításáról. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 514/2020. (VI. 08.) határozata a 2019. Rendeltetést gátló II. ütem 

kérelem elbírálása – Damjanich utca 28/A. tárgyában 

 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a 

társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú 

önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva a Budapest VII. kerület 

Damjanich utca 28/A. szám alatti társasházzal szembeni a 2020. április 29-én 

ellenjegyzett támogatási szerződés felmondását visszavonja.  
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2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a 

társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú 

önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva a Budapest VII. kerület 

Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház kérelme alapján a 2019. évi a társasházak 

teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló 

javító munkák társasház felújítási pályázaton 684/2019. (08.05.) határozatával 

támogatott „Elektromos hálózat felújítása” munkák elszámolásának határidőn túli 

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

megítélt támogatás kifizetését, és egyben gondoskodik a fedezet biztosításáról. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 515/2020. (VI.08.) határozata a 2019. Rendeltetést gátló I-es ütem 

– Murányi utca 4. tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

VII. kerület, Murányi utca 4. szám alatti társasház kérelme alapján a 2019. évi a társasházak 

teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító 

munkák társasház felújítási pályázaton 407/2019. (05.13.) határozatával támogatott „230m2 

magastető cseréphéjalás felújítás, függőeresz, ejtőcsatorna, hófogó csere” munkához 

kapcsolódó – határidőn túl benyújtott – késedelmes elszámolást szerződésszegésnek tekinti, 

a támogatás kifizetését megtagadja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 516/2020. (VI. 08.) határozata a 2020. évi társasház felújítási 

pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Dózsa György út 66. tárgyában 
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. kerület, Dózsa György út 

66. szám 33350 hrsz. alatti Társasház által benyújtott a 123/2020. (III.09.) sz. PKB 

határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Kerékpártároló” munkára benyújtott 

pályázatot érvényesnek nyilvánítja és a – pályázati kiírás II. fejezet 7) pontjában 

meghatározottak alapján – 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 517/2020. (VI. 08.) határozata a 2020. évi társasház felújítási 

pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Hársfa u. 39. tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. kerület, Hársfa u. 39. 

szám 33897 hrsz. alatti Társasház által benyújtott a 123/2020. (III.09.) sz. PKB határozattal 

elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Villanyhálózat felújítás” munkára benyújtott 

pályázatot érvényesnek nyilvánítja és a – pályázati kiírás II. fejezet 7) pontjában 

meghatározottak alapján - 1.308.000,-Ft, azaz Egymillió-háromszáznyolcezer forint 

visszatérítendő kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 518/2020. (VI. 08.) határozata a 2020. évi társasház felújítási 

pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Nefelejcs utca 44. tárgyában 

 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. kerület, Nefelejcs utca 44. 

szám, 33306 hrsz. alatti Társasház által benyújtott a 123/2020. (III.09.) sz. PKB határozattal 

elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „méretlen gázvezeték teljes cseréje” munkákra 

benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 2.582.000,-Ft, azaz Kettőmillió-

ötszáznyolcvankétezer forint támogatásban részesíti, melyből 1 549 200,-Ft, azaz 

Egymillió-ötszáznegyvenkilencezer-kettőszáz forint kamatmentes kölcsön,  1 032 800,-Ft, 

azaz Egymillió-harminckettőezer-nyolcszáz forint vissza nem térítendő támogatás. 

 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 519/2020. (VI. 08.) határozata a 2020. évi társasház felújítási 

pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Izabella utca 6. tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. kerület, Izabella utca 6. 

szám 33769 hrsz. alatti Társasház által benyújtott a 123/2020. (III.09.) sz. PKB határozattal 

elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „homlokzat részleges felújítása az első emeleti 

ablakpárkányig” munkákra benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.500.000,-Ft, 

azaz Egymillió-ötszázezer forint visszatérítendő kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és 

hatáskörben meghozott 520/2020. (VI. 08.) határozata a 2020. évi társasház felújítási 

pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Csengery utca 15. tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PKB) a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. kerület, Csengery utca 

15. szám 33920 hrsz. alatti Társasház által benyújtott a 123/2020. (III.09.) sz. PKB 

határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „2. emeleti függőfolyosó részleges 

felújítása” munkákra benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.326.000,-Ft, azaz 

Egymillió-háromszázhuszonhatezer forint visszatérítendő kamatmentes kölcsönben 

részesíti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 120/2020 (III.16) számú 

határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és hatáskörben 

meghozott 521/2020. (VI. 08.) határozata a 2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott 

pályázat elbírálása – Dembinszky u. 50. tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a 

továbbiakban: PKB) a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú 

önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a 

Budapest VII. kerület, Dembinszky u. 50. szám 3335 hrsz. alatti Társasház által benyújtott a 

123/2020. (III.09.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Ereszcsatorna 

felújítás” munkára benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja és a – pályázati kiírás II. fejezet 7) 

pontjában meghatározottak alapján - 963.000,-Ft, azaz Kilenszázhatvanháromezer forint 

visszatérítendő kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásáért felelős Sólyom Benedek irodavezető 

 

Budapest, 2020. június 08.  

dr. Györky Erika 

irodavezető 
 

 


