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K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2022. június 14-én 10 óra 13 perctől 

megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

408/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat Parkolóhely megváltás – Budapest VII. kerület, Marek József utca 12. 

tárgyában- 

 

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

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul a Budapest VII. 

kerület, Marek József utca 12. szám alatti, 33315 helyrajzi számú ingatlanon történő 

10 darab lakást és 26 darab üdülőegységet tartalmaző épület építésével összefüggésben 

18 darab parkolóhely létesítési kötelezettségre vonatkozó szerződés megkötéséhez az 

Építtető és az Önkormányzat között, amennyiben Építtető vállalja, hogy a parkolóhely 

megváltási díjat a 18 darab üdülőhöz tartozó parkolóhely kialakítására a szerződés 

megkötését követő 30 napon belül igazoltan befizeti az alábbiak szerint: 

 

A 18 darab – nem lakáshoz tartozó - parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásának 

díja: 18 x 4.000.000.-Ft = 72.000.000,- Ft + ÁFA.  

 

2. Felkéri a  Polgármestert a határozatban foglalt feltételek teljesülése esetén a szerződés 

aláírására. 

 

3. Amennyiben a parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásáról szóló szerződést az Építtető 

a kiértesítés kézbesítésétől számított 22 munkanapon belül nem írja alá, jelen  

határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter  polgármester 

Határidő: PKB ülést követően azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

   

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

elfogadták. 
 
 

409/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 285/2022.(IV.26.) számú PKB határozat módosítása tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 285/2022.(IV.26.) számú PKB határozat 1. 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul a Budapest VII. 

kerület, Akácfa utca 60. szám alatti (hrsz. 34098) ingatlanon történő 39 lakásos 

lakóépület építésével összefüggésben 24 darab parkolóhely létesítési kötelezettségre 
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vonatkozó szerződés megkötéséhez az Építtető és az Önkormányzat között, amennyiben 

Építtető vállalja, hogy a parkolóhely megváltási díjat a 24 darab parkolóhely 

tekintetében az építési engedély véglegessé, jogerőssé válásától számított 60 napon 

belül befizeti. 

A 24 darab parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásának díja: 72.000.000,- Ft + 

ÁFA. 

2. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a 285/2022.(IV.26.) számú PKB határozat 

egyéb pontjait hatályában fenntartja.  

 

Felelős: Niedermüller Péter  polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

410/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

-Ügyrendi indítvány elfogadásáról- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 16. napirendi pont 1-4. határozati 

javaslatairól együttesen szavaznak. 

 

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

elfogadták. 
 
 

411/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Wesselényi utca 61. – tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a PKB a társasházaknak 

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

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Wesselényi utca 61. szám 33724 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „2,3. emeleti 

függőfolyosók felújítása” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 

2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

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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412/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Murányi utca 22. – tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a PKB a társasházaknak 

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

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Murányi utca 22. szám 33194 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Elektromos felújítás 

II. ütem” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.500.000,-Ft, azaz 

Egymillió-ötszázezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
 
 

413/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – 

Izabella utca 3/A. – tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a PKB a társasházaknak 

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

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Izabella utca 3/A. szám 33774 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Csatlakozó 

gázvezeték részleges, felszálló vezetékek teljes kiváltása” munkára vonatkozó pályázatot 

érvényesnek nyilvánítja és 2.139.000,-Ft, azaz Kettőmillió-egyszázharminckilencezer 

forint támogatásban részesíti melyből 1.283.400.-Ft, azaz Egymillió-

kettőszáznyolcvanháromezernégyszáz forint visszatérítendő kölcsön és 855.600,-Ft, azaz 

Nyolcszázötvenötezerhatszáz forint vissza nem térítendő támogatás. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

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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414/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2022. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása –

Vörösmarty utca 15. – tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a PKB a társasházaknak 

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

biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Vörösmarty utca 15. szám 34013 hrsz. alatti Társasház által benyújtott a 216/2022. 

(III.29.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Elektromos hálózat 

részleges cseréje” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.367.000,-Ft, 

azaz Egymillió-háromszázhatvanhétezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

415/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Ügyrendi indítvány elfogadásáról- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 17. napirendi pont 1-4. határozati 

javaslatairól együttesen szavaznak. 

 

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

elfogadták. 
 

416/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka 

határidejének hosszabbításáról – Garay tér 12. szám alatti társasház tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról 

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

Budapest VII. kerület, Garay tér 12. szám alatti társasház 2021. évi Társasház felújítási 

pályázaton támogatott „Elektromos felújítás I. ütem” megnevezésű munka elvégzésének 

határidejét 2023. február 13-ig, az elszámolás határidejét 2023. március 15-ig 

meghosszabbítja. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

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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417/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka 

határidejének hosszabbításáról – Wesselényi utca 69. szám alatti társasház tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról 

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

Budapest VII. kerület, Wesselényi utca 69. szám alatti társasház 2021. évi Társasház felújítási 

pályázaton támogatott „Függőfolyosó felújítása statikai szakvélemény alapján” 

megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2023. február 17-ig, az elszámolás 

határidejét 2023. március 19-ig meghosszabbítja. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
 
 

 

418/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka 

határidejének hosszabbításáról – Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról 

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

Budapest VII. kerület, Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház 2021. évi Társasház felújítási 

pályázaton támogatott „Függőfolyosó I. ütemének felújítása statikai szakvélemény szerint” 

megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2023. február 17-ig, az elszámolás 

határidejét 2023. március 19-ig meghosszabbítja. 
 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  PKB ülést követően 

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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419/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 2021. évi Társasház felújítási pályázaton támogatást nyert munka 

határidejének hosszabbításáról – Murányi utca 22. szám alatti társasház tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról 

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

Budapest VII. kerület, Murányi utca 22. szám alatti társasház 2021. évi Társasház felújítási 

pályázaton támogatott „Elektromos felújítás I. ütem” megnevezésű munka elvégzésének 

határidejét 2023. február 25-ig, az elszámolás határidejét 2023. március 27-ig 

meghosszabbítja. 
 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
 
 

 

420/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat M. G. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy M. G. 

(születési név: ..., születési hely és idő: ... anyja neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő, H.G. J. fia,– 

a ../0/A/36  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1071 Budapest VII. kerület, 

Dembinszky u. ... III. 6. szám alatti 2 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 59 m2 

alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a 

bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2021.10.10. napjától  határozatlan időre a lakás 

bérlőjévé válik.   

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 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. 
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421/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat Cs. M. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Cs.M. 

(születési név: ..., születési hely és idő: ... anyja neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő, Cs.. K.. 

lánya – a ../0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1072 Budapest VII. kerület, 

Klauzál tér ... fszt/1. szám alatti 1,5 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 47 m2 

alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a 

bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2021.09.28. napjától  határozatlan időre a lakás 

bérlőjévé válik.   

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

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. 
 
 

422/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 1073 Budapest VII. kerület, Kertész u. .. fsz. 4. szám alatti lakás bérleti 

szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, hogy J. C. (születési név: .., született: ..., anyja neve: .. 

személyazonosító igazolvány száma: ..), a 1073 Budapest VII. kerület, Kertész u. .. 

fsz. 4. szám alatti, 2 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 71 m2 alapterületű, 

összkomfortos komfortfokozatú lakásra, határozott időre, 5 éves időtartamra, a bérleti 

szerződés meghosszabbításra kerüljön 2027.08.06. napjáig.  

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

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

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 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. 
 
 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 

423/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 
- Határozat a 1078 Budapest VII. kerület, Murányi u. .. fszt/3. szám alatti lakás bérleti 

szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

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

Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. hozzájárul, hogy P. Z. (szül.neve: ..., sz.hely, idő: ..., anyja neve: .., szig.sz: ..) és P. F. B. 

(szül. neve: .., szül. hely, idő: ..., anyja neve: .., szig.sz.: ..), a ../0/A/5 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest VII. kerület, Murányi u. ... fszt/3. szám alatti, 

1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 26 m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú 

bérleményre, 5 éves, határozott időtartamra, a bérleti szerződés megkötésre kerüljön. 

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

foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

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

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 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. 
 
 

424/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat V. I. és dr. S.-S. E. állampolgárok közötti cserekérelem tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. hozzájárul V. I. (sz. neve; .., szül; .., anyja neve: ..; szig.sz.: ..) a ../0/A/16 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben a 1077 Budapest VII. kerület, Kisdiófa u. ... I/13. 

szám alatti lakás bérlőjének és dr. S.-Sz. E. (sz. neve; .., szül; .. anyja neve: ..; szig.sz.: 

..) a … helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon  található 1116 Budapest, Abádi u. 

.. számú lakás bérlőjének lakáscseréjéhez.  

2. A hozzájárulás alapján dr. S.-Sz. E. (sz. neve; .., szül; ..., anyja neve: ..; szig.sz.: …) a 

bérleti szerződés határozatlan időre megköthető a ../0/A/16 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 1077 Budapest VII. kerület, Kisdiófa u. .. I/13. szám 

alatti, 50 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú bérlemény 

vonatkozásában.  

3. A hozzájárulás hatályba lépésének és a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy 

a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a felek által benyújtott 

kérelemhez a saját hatáskörében hozzájáruljon. 

4. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

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

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: Határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 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. 
 

425/2022. (VI.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a 1071 Budapest, Dózsa Gy. út .. II. em. 14. szám alatti lakás 41/100 

önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítése tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. A Budapest belterület …/0/A/16 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1071 

Budapest, Dózsa Gy. út .. II. em. 14. szám alatti lakás 41/100 önkormányzati tulajdoni 

hányadának kontroll értékbecslésben megállapított forgalmi értékét jóváhagyja és az 

ingatlanrész vételárát 14.800.000 Ft-ban határozza meg. 

2. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t a vételárat tartalmazó eladási ajánlat P. P. részére 

történő megküldésére, az eladási ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződés 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata nevében történő 

megkötésére.      

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 1.pont tekintetében azonnal 

2. pont 1. fele tekintetében: a jelen határozat meghozatalától számított 15 napon 

belül 

2. pont 2. fele tekintetében: eladási ajánlatot elfogadó nyilatkozat kézhezvételét 

követő 30 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. 
 

Kmf. 

Budapest, 2022. június 14. 

             Bónus Éva sk.                        

   a bizottság elnöke  

A kivonat hiteléül: 

 

    Vajda Eszter 

 jegyzőkönyvvezető 

 


