
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2022. április 12-én, 10 óra 00 perckor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 

 
 

1 
 

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 2022. április 12-én, 10 óra 00 perckor 

tartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

Bizottsági ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

   Bp., VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet ülésterem 

 

 

Jelen vannak:   

 Bónus Éva bizottsági tag 

 Kertész Tamás bizottsági tag 

 Molnár István bizottsági tag 

 Nagy Andrea bizottsági tag 

 Sztipich Gábor bizottsági tag 

 Szűcs Zoltán igazolt távollét 

 Ripka András bizottsági tag 

 Vajda Eszter jegyzőkönyvvezető 

   

 

Meghívott vendégek:   
 dr. Györky Erika Jegyzői Iroda vezetője 

 Deme Ildikó jogi referens 

 dr. Gaál Csaba  Erzsébetváros Kft 

 dr. Káli- Nagy Eszter irodavezető-helyettes 

 dr. Nagy Erika irodavezető 

 

dr. Vargáné dr. Kis-Pál 

Virág közbeszerzési referens 

 dr. Veninger Gyula Nándor  irodavezető 

 Nemes Erzsébet irodavezető 

 Németh Zoltán EVIN 

 Törőcsik Attila irodavezető-helyettes 

 Veres Zoltán képvieslő 

 

 

Bónus Éva: 

Jó reggelt kívánok! Üdvözlök Mindenkit a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság április 12-

én 10 órakor tartandó rendkívüli ülésén! A napirendi pontokat mindannyian megkaptuk. 

Kérdezném, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e bárkinek kérdése vagy 

hozzáfűznivaló? Nem látok ilyet, úgyhogy kérném akkor, hogy szavazzunk a napirendről! 

Hat igennel egyhangúlag elfogadtuk köszönöm! 
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229/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

-A napirendi pontok elfogadása- 

 

Javasolt napirendi pontok: 

1.) Testületi előterjesztések megtárgyalása 

Előterjesztő: - - 

2.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Ügyrendjének módosítása 

Előterjesztő: Bónus Éva Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke 

3.) Javaslat a „Magasnyomású mosóberendezések és tartozékaik beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárást lezáró Önkormányzati döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Galambos András ügyvezető 

4.) Javaslat a „Magasnyomású mosóberendezések és tartozékaik beszerzése 2” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Galambos András ügyvezető 

5.) Tulajdonosi döntés az Akácfa u. 32. számú Társasház írásbeli szavazásával 

kapcsolatban 

Előterjesztő: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

6.) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona a 

KEOP-5.7.0/15-2015-0129 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult 

beruházások nyilvántartásának rendezése 

Előterjesztő: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

7.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségre bérleti jogviszony 

meghosszabbítása tárgyában 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

8.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átadása 

tárgyában 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

9.) Tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

tulajdonában álló üres lakások értékesítése tárgyában 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

10.) Tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

tulajdonában álló üres pincék értékesítése tárgyában 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 
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11.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

12.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség albérletbe adása tárgyában 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

13.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség versenyeztetés útján történő 

bérbeadása tárgyában 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

14.) Egyéb 

Előterjesztő: - - 

 

Zárt ülés keretében:  

15.) Testületi előterjesztések megtárgyalása 

Előterjesztő: - - 

16.) Parkolóhely megváltás – Bp., VII. ker. Hársfa utca 59/a. sz. 

Előterjesztő: Dr.Veninger Gyula Nándor irodavezető 

17.) Parkolóhely megváltás – Bp., VII. ker. Hársfa utca 40. III. em. 5. 

Előterjesztő: dr.Veninger Gyula Nándor irodavezető 

18.) Tulajdonosi döntés 34244/0/A/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról 

történő lemondás tárgyában 

Előterjesztő: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

19.) Tulajdonosi döntés méltányossági kérelem elfogadásáról 

Előterjesztő: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

20.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átadása 

tárgyában természetes személy részére 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

21.) Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony folytatása ügyében 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

22.) Tulajdonosi döntés HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért 

Alapítvány krízistámogatáshoz szükséges nyilatkozat kiadása, díjhátralékhoz 

kapcsolódó kamatkövetelés elengedése tárgyában, továbbá hozzájárulás határozott 

idejű bérleti szerződés megkötéséhez  

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 
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23.) Tulajdonosi döntés bérlakás bérbeadása rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 

versenyeztetési eljárás mellőzésével 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

24.) Tulajdonosi döntés bérleti szerződésekkel kapcsolatban 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

25.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása természetes személy részére 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

26.) Tulajdonosi döntés használó részletfizetési kérelme ügyében 

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója 

27.) Egyéb 

Előterjesztő: - - 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ülése a15. – 27. pontok kivételével nyilvános, 

melyre Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom. 
 

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

elfogadták. 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

- Testületi előterjesztések megtárgyalása- 

 

Bónus Éva: 

Első napirendi pontunk a Testületi előterjesztések megtárgyalása. Ezzel kapcsolatban 

kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése vagy hozzáfűznivalója? Ha nincs, akkor a Testületi 

napirendi pontok sorrendjében haladnánk tovább. 

A tízeses napirendi pont a javaslat az „Alapítvány a Fészek Művészklubért” támogatására. Ezt 

kérdezem, hogy megtárgyalásra alkalmasnak tartja-e a Bizottság? 

Hat igennel egyhangúlag, köszönöm! 

 

230/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Javaslat az „Alapítvány a Fészek Művészklubért” támogatására- 
 

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

megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

És elfogadásra javasoljuk-e? 

Hat igennel ez is egyhangú, köszönöm! 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2022. április 12-én, 10 óra 00 perckor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 

 
 

5 
 

231/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Javaslat az „Alapítvány a Fészek Művészklubért” támogatására- 

 

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

elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

Tizenhatodik napirendi pont a testületiben, javaslat az Erzsébetváros Kft-vel kötendő 

megállapodás megkötésére a Társaság 2022. évi működési költségeinek elszámolására. Ezt 

megtárgyalásra javasoljuk-e? 

Hat igennel egyhangúlag, köszönöm! 

 

232/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Javaslat az Erzsébetváros Kft.-vel kötendő megállapodás megkötésére a Társaság 2022. 

évi működési költségeinek elszámolására- 
 

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

megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

És elfogadásra javasolja-e a Bizottság? 

Öt igen, egy tartózkodással elfogadtuk, köszönöm! 

 

233/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Javaslat az Erzsébetváros Kft.-vel kötendő megállapodás megkötésére a Társaság 2022. 

évi működési költségeinek elszámolására- 
 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadásra 

javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

Tizenhetedik napirendi pont, javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata és Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítására. Ezt megtárgyalása javasolja-e a Bizottság? 

Hat igennel egyhangúlag, köszönöm!  

 

234/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és 

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítására- 
 

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

megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

És elfogadásra javasolja-e? 

Öt igen, egy tartózkodással elfogadtuk, köszönöm! 
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235/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és 

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítására- 
 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadásra 

javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

Tizennyolcadik napirendi pont, javaslat a kerületi nevelési-oktatási intézmények részére 

biztosítandó oldatos injekció beszerzésére. Ezt megtárgyalásra javasolja-e a Bizottság? 

Hat igennel egyhangúlag, köszönöm! 

 

236/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Javaslat a kerületi nevelési-oktatási intézmények részére biztosítandó oldatos injekció 

beszerzésére- 
 

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

megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

És elfogadásra javasolja-e? 

Hat igennel egyhangú ez is, köszönöm szépen! 

 

237/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Javaslat a kerületi nevelési-oktatási intézmények részére biztosítandó oldatos injekció 

beszerzésére- 
A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

Huszadik napirendi pont, tulajdonosi döntés EVIN Nonprofit Zrt. hatályos feladatellátási 

szerződés 1. számú mellékletének módosításáról. Ez megtárgyalásra javasolja-e a Bizottság? 

Hat igennel, egyhangú, köszönöm! 

 

238/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés az EVIN Nonprofit Zrt. hatályos feladatellátási szerződése 1. sz. 

mellékletének módosításáról- 
 

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

megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Bónus Éva: 

És elfogadásra javasolja-e? 

Öt igen, egy tartózkodással elfogadtuk, köszönöm! 
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239/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés az EVIN Nonprofit Zrt. hatályos feladatellátási szerződése 1. sz. 

mellékletének módosításáról- 
 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadásra 

javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

Mellékletek: 

 - Testületi előterjesztések megtárgyalása 

 

2. NAPIRENDI PONT 

- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Ügyrendjének módosítása- 

 

Bónus Éva: 

Akkor a Bizottsági napirendi pontokkal folytatjuk. 

Második napirendi pont, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ügyrendjének módosítása. 

Kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, hozzáfűznivalója? Nem látok 

ilyet, akkor kérném, hogy szavazzunk! Minősített többség kell majd az elfogadáshoz. 

Hat igennel egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm! 

 

240/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ügyrendjének  módosításáról- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja ügyrendjét és a határozati javaslat 

mellékletét képező ügyrendet 2022. április 12-ei hatállyal elfogadja.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Bónus Éva PKB elnöke 

 

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

elfogadták. 

 

Határozati javaslat mellékletek:  

 - Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes 

szerkezetben  
 

3. NAPIRENDI PONT 

- Javaslat a „Magasnyomású mosóberendezések és tartozékaik beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárást lezáró Önkormányzati döntés meghozatalára- 

 

Bónus Éva: 

Harmadik napirendi pont, javaslata a „Magasnyomású mosó berendezések és tartozékai 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró önkormányzati döntés meghozatalára. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése vagy hozzáfűznivalója? Nem látok 
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ilyet, névszerinti szavazásra lesz szükséges, úgyhogy egyenként akkor mondanám a neveket!  

Kertész Tamás! 

 

Kertész Tamás: 

Igen! 

 

Bónus Éva: 

Köszönöm! 

Molnár István! 

 

Molnár István: 

Igen! 

 

Bónus Éva: 

Köszönöm!  

Nagy Andrea! 

 

Nagy Andrea: 

Igen! 

 

Bónus Éva: 

Köszönöm! 

Ripka András! 

 

Ripka András: 

Igen! 

 

Bónus Éva: 

Köszönöm! 

Sztipich Gábor! 

 

Sztipich Gábor: 

Igen! 

 

Bónus Éva: 

Köszönöm! Úgyhogy öt igen, egy tartózkodással elfogadtuk.  

Akkor menjünk a negyedik napirendi pontra, ja Én is elfogadtam, bocsánat ez kimaradt! 

 

241/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat a „Magasnyomású mosóberendezések és tartozékaik beszerzése” tárgyban 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

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

Önkormányzata mint Ajánlatkérő2, az Erzsébetváros Kft. mint Ajánlatkérő1 által az eljárás 

eredménytelenségére tett javaslatot elfogadja, és a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

a „Magasnyomású mosóberendezések és tartozékaik beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
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Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Galambos András ügyvezető 

 

Bónus Éva            igen 

Kertész Tamás         igen 

Molnár István          igen 

Nagy Andrea          igen 

Sztipich Gábor          igen 

Ripka András            tartózkodás 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadták. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: megbízási szerződés 4 db magasnyomású mosóberendezésre 

2. sz. melléklet: Önkormányzati Gépek berendezések beszerzésére vonatkozó megbízási 

szerződés 

3. sz. melléklet: PKB HATÁROZAT 

4. sz. melléklet: AF Magasnyomású mosó 01.06. ajánlattételi felhívás 

5. sz. melléklet: beérkezett ajánlat 

6. sz. melléklet: bontási jegyzőkönyv 

7. sz. melléklet: Bíráló Bizottsági javaslat 
 

 

4. NAPIRENDI PONT 

- Javaslat a „Magasnyomású mosóberendezések és tartozékaik beszerzése 2” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítására- 

 

Bónus Éva: 

Negyedik napirendi pont, javaslata, a „Magasnyomású mosó berendezések és tartozékaik 

beszerzése 2” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy 

van-e bárkinek hozzáfűznivalója, vagy kérdése? Nem látok ilyet. Egy határozati javaslat van, 

akkor kérném, hogy szavazzunk! 

Öt igen, egy tartózkodással elfogadtuk. köszönöm! 

 

242/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat a „Magasnyomású mosóberendezések és tartozékaik beszerzése 2” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatosan- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébetváros 

Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság a „Magasnyomású 

mosóberendezések és tartozékaik beszerzése 2” tárgyú közbeszerzési eljárást megindítsa.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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Végrehajtásért felelős: Galambos András ügyvezető 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadták. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet 18/2022. (I.18.) sz. PKB határozat 

2. sz. melléklet: bonyolítói szerződés 4 db magasnyomású mosóberendezés beszerzésére; 

3. sz. melléklet: AF Magasnyomású mosó; 

4. sz. melléklet: KD I. kötet Útmutató Erzsébetváros Magasnyomású mosó;  
5. sz. melléklet: KD II. kötet Szerződéstervezet Erzsébetváros Magasnyomású mosó; 

6. sz. melléklet: KD III. kötet Műszaki leírás Erzsébetváros Magasnyomású mosó. 
 

 

5. NAPIRENDI PONT 

- Tulajdonosi döntés az Akácfa u. 32. számú Társasház írásbeli szavazásával 

kapcsolatban- 

 

Bónus Éva: 

Ötödik napirendi pont, tulajdonosi döntés az Akácfa utca 32.-es számú Társasház írásbeli 

szavazásával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzáfűznivaló? Nem láttok 

ilyet, egy határozati javaslat van, akkor kérném vagy szavazzunk! 

Hat igennel egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm! 

 

243/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat az Akácfa u. 32. számú Társasház írásbeli szavazásával kapcsolatban- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. elfogadja a Társasház jobb oldali udvari tetősík részleges felújítására az Épít-Tóth Kft. 

5.555.433,-Ft összegű módosított árajánlatát. Egyben felhatalmazza a közös képviselőt 

a munka megrendelésére és tárgyi munkálatokra vonatkozó szerződés megkötésére. 

2. hozzájárul, hogy a munkálat ellenértéke a Társasház felújítási és üzemeltetési 

számlájáról, valamint célbefizetéssel kerüljön kiegyenlítésre, melyből Budapest Főváros 

VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata egyszeri célbefizetést teljesít összesen 

716.795,-Ft (azaz hétszáztizenhatezer-hétszázkilencvenöt forint) egyösszegben, 

2022.05.31. határidővel.  

3. felkéri Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesterét, hogy a 

szavazólapon a 2. napirendi ponthoz tartozó 2/2022 (04.20) Határozati javaslatra az 

igen, a 3/2022 (04.20) számú Határozati javaslatra a nem szavazatát adja le.  

 

Felelős: Niedermüller Péter  polgármester 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
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Mellékletek: 

- Felhívás írásbeli szavazásra 

- Szavazólap 

- 49_2022 (I.18.) PKB határozat 

- Célbefizetés megoszlása tulajdonosonként 

- Épít-Tóth Kft. árajánlat 

- Voltage-Bau Kft. árajánlat 

 

Dr. Gaál Csaba elhagyja az üléstermet. 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona a 

KEOP-5.7.0/15-2015-0129 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult beruházások 

nyilvántartásának rendezése- 

 

Bónus Éva: 

Hatodik napirendi pont, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Idősek 

Bentlakásos Otthona a KEOP 5.7.0/15-2015-0129 azonosító számú pályázat keretében 

megvalósult beruházások nyilvántartásának rendezése. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vagy 

hozzáfűznivaló? Ha nincsen, akkor egy határozati javaslatról kérném, hogy szavazzunk! 

Hat igennel egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm! 

 

244/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ KEOP-5.7.0/15-

2015-0129 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló beruházások 

nyilvántartásának rendezéséről- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. a határozat mellékletét képező törzslap tételeit vagyonkezelésbe átadja a Bischitz 

Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központnak. 

 

2. A vagyonkezelésbe adással az Önkormányzat nyilvántartásából ezen eszközök 

kivezetésre kerülnek, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ tárgyi 

eszköz nyilvántartásába vagyonkezelési jog átvételével bekerülnek. 

 

Felelős: Niedermüller Péter  polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
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Mellékletek: 

- Támogatási szerződés 

- Támogatási szerződés 1.sz módosítása 

- Záró projekt fenntartási jelentés elfogadása 

- Záró-jegyzőkönyv 

 

Határozati javaslat melléklete: 

- Eszközök törzslap 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségre bérleti jogviszony 

meghosszabbítása tárgyában- 

 

Bónus Éva: 

Hetedik napirendi pont, tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségre bérleti 

jogviszony meghosszabbítása tárgyában. Kérdezném, hogy van-e kérdés vagy hozzáfűznivaló? 

Nem látok ilyet. Egy határozati javaslat van, akkor kérném, hogy szavazzunk! 

Öt igen és egy nem szavazottal elfogadtuk, köszönöm! 

 

245/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 34511/0/A/13 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1074 

Budapest, VII. kerület Dohány utca 20. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadása tárgyában- 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 
 

1. hozzájárul a 34511/0/A/13 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1074 Budapest, 

VII. kerület Dohány utca 20. szám alatti épületben, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

247 m2 alapterületű (160 m2 udvari földszint + 87 m2 galéria)  nem lakás céljára szolgáló 

helyiség, a KLA-FA 1992. Játékkészítő Bt. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. fszt. 

1.; cégjegyzékszám: 01-06-797453; adószám: 21586280-2-42; képviseletre jogosult: Horváth 

Flórián Péter; képviselet módja: önálló) Bérlő határozott időtartamú bérleti szerződés 

időtartamának 2022. március 7-től történő 5 évvel való meghosszabbításához.  
 

2. A bérleti szerződés egyéb pontjait nem érintő – módosításához hozzájárul azzal a feltétellel, 

hogy a bérlő a bérleti szerződés módosításáig igazolja, hogy bérleti-, közüzemi díj, illetve az 

önkormányzattal szemben adótartozása nem áll fenn. 
 

3. 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 további fenntartásához, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.   
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4. Amennyiben a bérleti szerződésmódosítást a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 

45. naptári napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 
Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

Mellékletek: 

 Kérelem – KLA-FA 1992. Játékkészítő Bt.  

 Tulajdoni lap – Dohány utca 20. A/13 

 Cégkivonat – KLA-FA 1992. Játékkészítő Bt.  

 Bérleti szerződés – KLA-FA 1992. Játékkészítő Bt.  
 

 

8. NAPIRENDI PONT 

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átadása 

tárgyában- 

 

Bónus Éva: 

Nyolcadik napirendi pont, tulajdonosi döntést nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 

jogának átadása tárgyában. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vagy hozzáfűznivaló? Nem látok 

ilyet. Egy határozati javaslat van, akkor kérném, hogy szavazzunk! 

Öt igen, egy tartózkodással elfogadtuk, köszönöm! 

 

246/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 34411/0/A/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1077 

Budapest, VII. kerület Wesselényi utca 31. fszt. ajtó: Ü4. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérleti jogának átadása tárgyában - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. hozzájárul az ingatlan-nyilvántartás szerint a 34411/0/A/10 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben az 1077 Budapest, VII. kerület Wesselényi utca 31. fszt. ajtó: 

Ü4. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló 15 m2 alapterületű udvari földszinti helyiség Csík 

Judit ev. (székhely: 1075 Budapest, Király utca 21. fszt. 1.; nyilvántartási száma: 51696148; 

adószám: 68402361242) részére, raktározás tevékenység céljára, versenyeztetés 

mellőzésével, határozatlan időre történő átadásához az alábbi feltételek mellett: 

 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 68.400, -Ft (a 

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

a bérlő. 
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Bérleti díjfizetési kötelezettsége: 

15 m2 alapterületű udvari földszinti helyiség 

13.680,- Ft/hó + ÁFA (10.944, - Ft/m2/év + ÁFA) 

 

2. 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.   

 

3. 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. 

 

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

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat Átvevő általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai  (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadták. 

 

Mellékletek: 

 Bérleti jog átadásra irányuló kérelem 

 Bérleti jog átadásra irányuló megállapodás 

 Tulajdoni lap – Wesselényi utca 31. A/10 

 Bérleti szerződés – Gasztro Szakasz Kft. 

 Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása – Csík Judit ev.  

 Cégkivonat – Gasztro Szakasz Kft.  

 

9. NAPIRENDI PONT 

- Tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

tulajdonában álló üres lakások értékesítése tárgyában- 

 

Bónus Éva: 

Kilencedik napirendi pont, tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata tulajdonában álló üres lakások értékesítése tárgyában. Ezzel kapcsolatban van-

e bárkinek kérdése vagy hozzáfűznivalója? Nem látok ilyet. Egy határozati javaslat van, 

kérném, hogy szavazzunk! 

Öt igen, egy tartózkodással elfogadtuk, köszönöm! 
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247/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában 

álló üres lakások értékesítése tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. a Határozat mellékletében szereplő 13 db lakást értékesítésre kijelöli. 

 

2. a 13 db lakás értékesítését pályázati eljárás útján kívánja megvalósítani. 

 

3. a Határozat mellékletét képező pályázati felhívást az abban foglalt feltételek 

szerinti tartalommal jóváhagyja és felkéri az EVIN Nonprofit. Zrt.-t a pályázati 

felhívás közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására, és az eljárás eredményének 

Bizottság elé történő terjesztésére. 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  1. és 2. pont tekintetében azonnal 

   3. pont tekintetében a pályázati felhívásban meghatározott módon 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadták. 

 

Mellékletek: 

- 274/2021. (III.17.) sz. polgármesteri határozat 

- Ingatlanforgalmi értékbecslések – 13 db 

- Ingatlanforgalmi kontroll értékbecslések – 13 db 

 

Határozati javaslat mellékletei: 

- Pályázati felhívás 

- Lakások listája 
 

 

10. NAPIRENDI PONT 

- Tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

tulajdonában álló üres pincék értékesítése tárgyában- 

 

Bónus Éva: 

Tízedik napirendi pont, tulajdonosi döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata tulajdonában álló üres pincék értékesítése tárgyában. Van-e ezzel kapcsolatban 

kérdés vagy hozzáfűznivaló? Nem látok ilyet. Egy határozati javaslatról kell szavazni! 

Hat igennel egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm! 
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248/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában 

álló üres pincék értékesítése tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul a Határozat mellékletében megjelölt 20 db önkormányzati tulajdonú 

üres pince pályázati eljárás keretében történő értékesítéséhez. 

 

2. a Határozat mellékletét képező pályázati felhívást az abban foglalt feltételek 

szerinti tartalommal jóváhagyja és felkéri az EVIN Nonprofit. Zrt.-t a pályázati 

felhívás közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására, és az eljárás eredményének 

Bizottság elé történő terjesztésére. 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  1. és 2. pont tekintetében azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

Mellékletek: 

- 274/2021. (III.17.) sz. polgármesteri határozat 

- Ingatlanforgalmi értékbecslések – 20 db 

- Nyilatkozat értékbecslések aktualizálásáról  

 

Határozati javaslat mellékletei: 

- Pályázati felhívás 

- Pincék listája 

 

 

11. NAPIRENDI PONT 

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában- 

 

Bónus Éva: 

Tizenegyedik napirendi pontunk, tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség 

versenyeztetésen kívüli bérbeadása tárgyában. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy 

hozzáfűznivalóm? Ripka András Képviselő! 

 

Ripka András: 

Köszönöm szépen! Egy gyors kérdésem lenne. Néztem az előterjesztést, és tehát az, hogy 

Budapest belső kerületében egy garázs, 12 nm-es garázst és hozzá egy 4 négyzetméteres tárolót 

15.000 forintért ki tudnak bérelni? Tehát itt valami nem stimmel rendelettel! Tehát ennyi 

pénzért nem lehet a VII. kerületben garázst béreni piaci alapon. Tehát valamit itt kéne akkor 

csinálunk vele, mert ez így az önkormányzat vagyonának az elherdálása, köszönöm szépen!  
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Bónus Éva: 

Köszönöm! 

  

Deme Ildikó: 

Hát a rendelet így szól sajnos, tehát ez módosítani kellene, mert az alapján van kiszámítva. 

 

Bónus Éva: 

Még annyit hozzátennék ugye módosításra jelenleg nincs lehetőség, köszönöm! Akkor egy 

határozati javaslat van, ha nincs kérdés, akkor kérném, hogy szavazzunk! 

Hat igennel egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm! 

 

249/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 32922/0/A/58 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1076 Budapest, 

VII. kerület Jobbágy utca 5-9. pinceszint szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadása tárgyában-  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1.  hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint a 32922/0/A/58 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben 1076 Budapest, VII. kerület Jobbágy utca 5-9. pinceszint szám 

alatt található nem lakás céljára szolgáló 12 m2 gépkocsi beálló + 5 m2 alapterületű tároló 

helyiség az Apartment Service Hungary Kft. (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 42. 2. 

em. 6.; cégjegyzék: 01-09-293473; adószáma: 25867633-2-42; képviseltre jogosult: Kárpáti 

András ügyvezető) részére, gépkocsi tárolás tevékenység céljára, versenyeztetés 

mellőzésével, határozatlan időre bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 44.775, -Ft (a 

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

a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:  

12 m2 gépkocsi beálló  10.800,- Ft/hó + ÁFA (10.800, - Ft/m2/év + ÁFA)  

4 m2 tároló   4.125- Ft/hó + ÁFA (9.900, - Ft/m2/év + ÁFA), 
mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 
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Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

Mellékletek: 

 Aláírási címpéldány 

 Bérbevételi kérelem  

 Cégkivonat 

 Tulajdoni lap - Jobbágy utca 5-9. 

 

12. NAPIRENDI PONT 

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség albérletbe adása tárgyában - 

 

Bónus Éva: 

Tizenkettedik napirendi pontunk, tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség 

albérletbe adása tárgyában. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, vagy 

hozzáfűznivalója? Nem látok ilyet. A, B határozat van, az A-ról kérném, hogy szavazzunk! 

Öt igen, egy tartózkodással elfogadtuk, így a B-ről nem szükséges szavaznunk. 

 

250/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozata  32853/0/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1076 Budapest, 

VII. kerület Thököly út 21. földszint ajtó: 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

albérletbe adása tárgyában - 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt: 

 

1. hogy hozzájárul, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint 32853/0/A/8 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 1076 Budapest, VII. kerület Thököly út 21. földszint 

ajtó: 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlője, a Petikék Bt. (székhely: 

1192 Budapest, Thököly u. 5. 1. em. 8., cégjegyzékszám: 01-06-748934; adószáma: 

21347377-2-43; képviseletre jogosult: Petik Gábor ügyvezető), a nem lakás céljára 

szolgáló 70 m2  területű utcai földszinti kávézó és pékség tevékenységre bérelt 

helyiséget a Bodo’s - Group 2022 Kft. (székhelye: 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 

13. 4. em. 3., cégjegyzékszám: 19-09-522892; adószám: 27790845-2-19; képviseletre 

jogosult: Bodó Arnold, képviselet módja: önálló) Albérlő részére, pékség tevékenység 

céljára albérletbe adásra kerüljön. 

 

2. A Petikék Bt.-nek vállalnia kell az albérleti szerződés fennállása alatt, a bérbeadó által 

megállapított havi bérleti díj kétszeresének, vagyis 181.312,- Ft/hó+ÁFA összeg 

megfizetését. 
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3. Az 1. pontban meghatározott Albérlő az albérletbe vett helyiségrészt az albérleti 

szerződés, illetve a Bérlő szerződésének bármilyen okból történő megszűnésekor 

minden elhelyezési igény nélkül kiüríti, és a bérbeadóval szemben semmiféle igényt 

nem támaszt, továbbá készfizető kezességet vállal a Bérlő bérbeadó felé fennálló bérleti 

díj és egyéb díjfizetési tartozására vonatkozólag.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: Határozat bérlő általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadták. 

 

Mellékletek: 

 Bérleti szerződés - Petikék Bt. 

 Cégkivonat - Petikék Bt. 

 Cégkivonat - Bodo’s - Group 2022 Kft. 

 Kérelem + Albérleti megállapodás 

 Tulajdoni lap 

 

 

13. NAPIRENDI PONT 

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség versenyeztetés útján történő 

bérbeadása tárgyában - 

 

Bónus Éva: 

Tizenharmadik napirendi pontunk, tulajdonosi döntést nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

versenyeztetéssel útján történő bérbeadása tárgyában. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek 

kérdése vagy hozzáfűznivalója? Egy határozati javaslat van, akkor kérném, hogy szavazzunk! 

Hat igennel egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm! 

 

251/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozata nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése pályázati úton történő 

bérbeadása tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. a jelen határozat mellékletében megjelölt 10 darab önkormányzati tulajdonban lévő 

nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérbeadásra kijelöli. 

 

2. a kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadását versenyeztetési eljárás 

lefolytatásával kívánja megvalósítani. 

 

3. az EVIN Nonprofit Zrt. által elkészített, a határozat mellékletét képző pályázati 

felhívást az abban foglalt feltételekkel és tartalommal jóváhagyja, egyúttal felkéri 

az EVIN Nonprofit Zrt.-t a pályázati felhívás közzétételére, a pályázati eljárás 
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lebonyolítására, valamint a pályázati eredmények Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé történő 

előterjesztésére. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 1-2. pont esetében azonnal, 3. pont esetében a pályázati felhívásban 

meghatározott módon. 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

Mellékletek: 

 87/2022. (III.18.) számú  KT határozat 

 Tulajdoni lapok 

 Helyiséglista 

 

Határozati javaslat melléklete: 

- Pályázati felhívás 

 

 

14. NAPIRENDI PONT 

- Egyéb - 

 

Bónus Éva: 

Tizennegyedik napirendi pontunk, egyéb közt kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése vagy 

hozzáfűznivalója? Ha nincsen, akkor zárt üléssel folytatnánk tovább!  

 

 

 

 

Kmf. 
      

  Bónus Éva           Molnár István  

        a bizottság elnöke            bizottsági tag 

   

 

        

           Vajda Eszter 

  jegyzőkönyvvezető  
 

 

Jegyzőkönyv elkészülte: 2022.április 13. 

 

 


