
Iktatószám: KI/691-43/2008/XV.

K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. november 19-én
11 órakor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

507/2008. (XI.19.) számú határozat:
- átmeneti segély ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármester által átmeneti segély ügyében hozott I. fokú határozatot az
alábbi 3 esetben helybenhagyja
1. V. M. 1073 Budapest VII., ………………………
2. V. S. 1071 Budapest VII., ……………………
3. S. J. 1071 Bp. VII. ker. ……………………..

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Márta a Szociális Iroda vezetője

508/2008. (XI.19.) számú határozat:
- ápolási díj ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármester által ápolási díj ügyében hozott I. fokú határozatot az
alábbi esetben helybenhagyja
Sz. R-né 1073 Budapest, ………………………….

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Márta a Szociális Iroda vezetője

509/2008. (XI.19.) számú határozat:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében hozott I. fokú határozat

helybenhagyásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármester által rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében
hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja
Sz. T-né 1075 Budapest, …………………………….

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Márta a Szociális Iroda vezetője

510/2008. (XI.19.) számú határozat:
- gyógyszertámogatás ügyében hozott I. fokú határozat megváltoztatásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármester által gyógyszertámogatás ügyében hozott I. fokú
határozatot az alábbi 2 esetben megváltoztatja

1. P. Á. 1077 Budapest, ………………………. sz. alatti lakos részére 2008.
augusztus 1-jétől 2008. december 31-ig összesen 23.700 Ft összegben
gyógyszertámogatást megállapítja

2. P. Á-né 1077 Budapest, …………………….. sz. alatti lakos részére 2008.
augusztus 1-jétől 2008. december 31-ig összesen 23.700 Ft összegben
gyógyszertámogatást megállapítja

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Márta a Szociális Iroda vezetője

511/2008. (XI.19.) számú határozat:
- adósságkezelési szolgáltatás ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármester által adósságkezelési szolgáltatás ügyében hozott I. fokú
határozatot az alábbi esetben helybenhagyja

G. M-né 1075 Budapest, ………………………….

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Márta a Szociális Iroda vezetője

512/2008. (XI.19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves fejlesztési
programja finanszírozásához kötvény kibocsátási szerződés kötéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri a polgármestert, hogy az első helyen a Volksbank Zrt.-t, a második
helyen a K&H Zrt.-t kérje fel a 10 milliárd Ft névértékű, minimum 3 éves türelmi
idővel, 20 éves futamidőre, EUR devizanemben zártkörű, dematerializált
önkormányzati kötvény kibocsátása és lejegyzése kötelező érvényű ajánlat
megtételére.

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: 2008. december 15.

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

513/2008. (XI.19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves fejlesztési
programja finanszírozásához kötvény kibocsátási szerződés kötéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Volksbank Zrt. kötelező érvényű ajánlata alapján kösse meg a 10 milliárd
Ft névértékű kötvény kibocsátás keretszerződését, ezen belül a megadott tartalom
szerint az I. ütemben 3,8 milliárd Ft névértéknek megfelelő EUR devizanemű,
zártkörű, minimum 3 éves türelmi idővel, 20 éves futamidővel, zártkörű,
dematerializált önkormányzati kötvény kibocsátásáról és lejegyzéséről szóló
szerződést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. december 15.

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

514/2008. (XI.19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves fejlesztési
programja finanszírozásához kötvény kibocsátási szerződés kötéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Volksbank Zrt. kötelező érvényű ajánlata hiányában, a K&H Bank Zrt.
kötelező érvényű ajánlata alapján kösse meg a 10 milliárd forint névértékű
kötvény kibocsátás szerződését, ezen belül a megadott tartalom szerint az I.
ütemben 3,8 milliárd Ft névértéknek megfelelő EUR devizanemű, minimum 3
éves türelmi idővel, 20 éves futamidővel, zártkörű, dematerializált önkormányzati
kötvény kibocsátásáról és lejegyzéséről szóló szerződést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. december 15.

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

515/2008. (XI.19.) számú határozat:
- A Garay Üzletközpontban felépített piac beruházását lezáró elszámolásról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 33053 hrsz. alatti, természetben a
Budapest VII. kerület Garay tér 20. szám alatti ingatlanon elvégzett beruházás
lezárásaként az Önkormányzat és a ráépítők közötti elszámolást a következő főbb
adatokkal, illetve feltételekkel elfogadja:

1. A műszaki ellenőrzés során feltárt - szakértő által megállapított - el nem készült,
illetve nem első osztályú minőségben elvégzett kivitelezés értékcsökkenésének
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összege bruttó 7.288.000 Ft-ban fogadja el. A Pendola Kft-nek e garanciális
hiányosságokon felül a belső ajtók tömítésének hiánypótlását, valamint az ajtó
lapok és tokszerkezetek festés-mázolásának javítását 2008. december 15-ig el kell
végeznie.
A Pendola Kft. által az üzletek lezárásához felszerelt rácsok bruttó értékét
49.200.000 Ft-ban elfogadja azzal, hogy további 7 db üzletet a Pendola Kft-nek
ráccsal kell lezárnia bruttó 11.488.000 Ft értékben, 2008. november 30-i
határidővel.

2. A beruházás műszaki átadásának késedelme alapján a kötbér összege (a 2007.
január 31- és 2008. július 17. közötti időre számítva) 53.400.000 Ft.

3. A megvalósult beruházás alapján a területi paraméterek a felépítmény
tekintetében, m2-ben:

Garay Zrt. Önkormányzat Pendola Kft

Külön tulajdonú területek 5008 4339 26906

Osztatlan közös területek 2315 2005 12435

Összesen 7323 6344 39341

Az Önkormányzat részére az összesen 6344 m2 területű felépítmény értéke nettó
968.352.000 Ft

A telekkel kapcsolatos tulajdoni arányok és ingatlan értékek a következők:

Garay Zrt. Önkormányzat Pendola Kft

Tulajdoni arányok 13814/100.000 11968/100.000 74217/100.000

Tulajdonosokra jutó
telek értéke (mFt-ban)

151.954 131.648 816.398

Az Önkormányzat a Garay Zrt részére nettó 151.954.000.-Ft, a Pendola Kft részére
816.398.000.-Ft értékű telekingatlant ad át, míg az Önkormányzat tulajdonában
marad 131.648.000.-Ft értékű telekingatlan.

4. A Pendola Kft-nek és a Garay Zrt-nek az Önkormányzat tulajdonába kerülő
társasházi közös tulajdon vonatkozásában szavatolnia kell az ingatlan per- teher- és
igénymentességét.

5. A szavatossági és jótállási igények kielégítését a Pendola Kft. oly módon
biztosítsa, hogy a szavatossági és jótállási igények nem teljesítése esetén azok
összegét az Önkormányzat (vagy az általa megbízott vagyonkezelő) jogosult a
Pendola Kft-től bérelt területek bérleti díjába beszámítani.

6. Felhatalmazza a Polgármestert a beruházást lezáró elszámolás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. november 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Villányi Tibor a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
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Érintett irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

516/2008. (XI.19.) számú határozat:
- Berki Béla módosító indítványáról a Garay Üzletházban lévő piac üzemeltetésével
kapcsolatos megbízásra, illetve a piacon lévő üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó
előterjesztéshez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla
képviselő módosító indítványát a Garay Üzletházban lévő piac üzemeltetésével
kapcsolatos megbízásról, illetve a piacon lévő üzlethelyiség bérbeadásáról szóló
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:
Az előterjesztés 1. számú határozati javaslatának 4. pontjában foglaltak az
alábbiak szerint módosulnak:
4.
........bevétel üzemeletetési költségekkel csökkentett összegének 6%+ÁFA, azzal,
hogy a jutalék........

517/2008. (XI.19.) számú határozat:
- A Garay Üzletházban lévő piac üzemeltetésével kapcsolatos megbízásról, illetve a
piacon lévő üzlethelyiség bérbeadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Garay tér 20. szám alatti Garay
Üzletházban található Piac üzemeltetésére megállapodást köt az Erzsébetvárosi
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt-vel, egyben az üzemeltetési megállpodás
lényeges feltételeit a következők szerint határozza meg:
1. A szerződéssel az Önkormányzat határozatlan időre megbízza az ERVA Zrt a
Piac üzemeltetésével.
2. A szerződés tárgya a 33053/1/A/348 hrsz alatt felvett, 4339 nm alapterületű,
természetben a Budapest VII. kerület Garay tér 20. szám alatti ingatlan -1 szintjén
elhelyezkedő Piac.
3. Az ERVA Zrt-nek a piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatai különösen a
következők:

a) gondoskodik a Piac 22/2005.(V.23.) számú önkormányzati rendeletben (a

továbbiakban: Ör.) meghatározott időben történő nyitásáról és zárásáról;
b) gondoskodik - a vonatkozó, bérlőt kijelölő önkormányzati határozatoknak

megfelelően - a bérleti, valamint önálló jogkörben a helyhasználati

szerződések megkötéséről (ideértve a Dísz tér hasznosítását), szükséges

módosításáról; gyakorolja a bérbeadói jogokat a jelen megállapodásban

foglaltak szerint. Az Önkormányzat feljogosítja az ERVA Zrt-t, hogy bérleti,

helyhasználati, illetve egyéb díjtartozás esetén, és más, jogszabályban vagy a

bérleti, helyhasználati szerződésben meghatározott esetben, nevében a

bérleti, helyhasználati jogviszony rendkívüli felmondásának jogát

gyakorolja, továbbá - az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező szervének

döntése alapján - a rendes felmondás jogát az Önkormányzat nevében
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gyakorolja.

c) Az Önkormányzat nevében és javára beszedi a bérlőktől, helyhasználóktól

a bérleti, helyhasználati díjakat.
d) évente - a társasház közgyűlésének döntése alapján - megállapítja a bérlők

által a bérleti díjon felül fizetendő üzemeltetési díj és közös költség arányos

összegét és azt a bérlők felé érvényesíti,
e) gondoskodik a Piac területén lévő és közös használatú utak és helyiségek

rendeltetésszerű használattal összefüggő tisztításáról, takarításáról, a

szükséges fertőtlenítéséről,
f) gondoskodik a felhalmozódott hulladék folyamatos összegyűjtéséről és

elszállításáról, a közegészségügyi és járványügyi, valamint állategészségügyi

szabályok betartásról és betartatásáról;
g) gondoskodik az Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletéről a társasház

felé,
h) saját nevében megköti a közüzemi szerződéseket (kivéve az egyes

helyiségbérlők külön fogyasztásmérőit);
i) ellátja a Piac üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív és nyilvántartási

feladatokat;
j) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a Piac rendjét,
k) a rábízott vagyontárgyakat megőrzi, azokat rendeletetésszerűen használja,

és azok állagát megóvja, az átadott vagyontárgyakat leltár szerint átveszi, a

jelen Megállapodás megszűnésekor pedig leltár szerint átadja;
l) a Piaccal kapcsolatos tűz- és vagyonvédelmi szempontból indokolt

intézkedéseket megteszi;
m) gondoskodik a Piac területén felmerülő károk helyreállításáról, illetve

helyreállíttatásáról, a rendeltetésszerű használattal nem összefüggő

meghibásodások kijavításáról. Káresemény esetén az ERVA Zrt köteles

azonnali vizsgálatot folytatni és megállapításait jegyzőkönyvezni;
n) évente egyszer beszámol a Piac üzemeltetéséről az Önkormányzatnak, e

beszámolóban részletesen kitér az üzemeltetési költségekre és a Piacot

igénybevevők számára is.

4. A Piac üzemeltetésével összefüggésben felmerült költségeket (ideértve a Piac
működésével kapcsolatos eseti rendezvények költségeit az ERVA Zrt tovább
számlázza az Önkormányzat felé. A vagyonkezelő jutalékra jogosult, amelynek
összege a Piac üzemeltetéséből származó bevétel üzemeltetési költségekkel
csökkentett összegének 8%-a + ÁFA, azzal, hogy a jutalék szempontjából nem
tekinthető üzemeltetésből származó bevételnek a helyiségek bérbeadása során
befolyó bérleti jog ellenértéke, amelyre a felek között hatályban lévő általános
vagyonkezelői megbízásban foglaltak irányadók.
5. Az üzemeltetési megállapodás megszűnik.

I. bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
II. amennyiben bármelyik fél piacüzemeltetéssel kapcsolatos
jogosultsága megszűnik,
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III. a felek közös megegyezésével,
IV. bármelyik fél felmondásával.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési
megállapodás megkötésére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Villányi Tibor a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

Érintett irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

518/2008. (XI.19.) számú határozat:
- A Garay Üzletházban lévő piac üzemeltetésével kapcsolatos megbízásról, illetve a
piacon lévő üzlethelyiség bérbeadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Garay Üzletházban lévő Piac területén található, -1/092
számú, az alapító okirat szerint 949 nm alapterületű „üzlettér” megnevezésű
helyiségcsoportját bérbeadás útján hasznosítja. A helyiségcsoport bérlőjének
kiválasztására nyilvános pályázat alapján kerülhet sor. A pályázati kiírásnak
tartalmaznia kell, hogy a helyiség szerkezetkész állapotban van, a belső
válaszfalazás, burkolás elvégzése a pályázat nyertesének feladata, aki a
pályázatában megjelölt funkciónak megfelelően végezheti el a befejező munkákat,
megtérítési igény nélkül. A bérbeadás időtartama határozott idejű, 10+5 év,
pályázni a bérleti jog ellenértékének előre meghatározott összege mellett a bérleti
díj mértékére lehet. Feltételként kell kikötni, hogy a Képviselő-testület a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, amennyiben a megajánlott bérleti díj a
vonatkozó önkormányzati rendeletben szabályozott mértéket nem éri el. A
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a nyilvános pályázat
kiírására és azt követően a beérkező ajánlatoknak a Képviselő-testület részére
történő beterjesztésére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. december 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Villányi Tibor a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

519/2008. (XI.19.) számú határozat:
- A Százház utcai Rekreációs Központ beruházásáról szóló tájékoztatóról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Százház utcai egészségügyi, egészségmegőrzési
és sportfunkciókat is magában foglaló rekreációs központ beruházásával
kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Villányi Tibor a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

520/2008. (XI.19.) számú határozat:
- A Százház utcai Rekreációs Központ beruházásáról szóló tájékoztatásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Százház utcai
Rekreációs Központ építésével összefüggésben a nyertes ajánlatot benyújtó Hérosz
Építőipari Zrt, vagy általa létrehozott projekttársaság a beruházás helyszínét
képező Budapest VII. kerület Százház u. 3., 5., 7. és 9. szám alatti - összevonás
alatt álló - ingatlanon mintegy 6300 nm területű irodaépületet létesítsen, az alábbi
feltételekkel:
- a Hérosz Építőipari Zrt, vagy általa létrehozott projekttársaság csak a

felépítményen (iroda épületen) szerez tulajdont, a telek az Önkormányzat
tulajdonában marad, a telek használata az irodaépület tulajdonosát az épület
fennállásáig illeti meg,

- a Hérosz Építőipari Zrt, vagy általa létrehozott projekttársaság jogosult a teljes
létesítmény megvalósításával egyidejűleg megépített parkolóhelyek
hasznosítására azzal, hogy a megépített parkolóhelyekből 10 db parkoló
használatát az Önkormányzat részére biztosítja, továbbá ezen felül 50 db
parkoló helyet értékesítési formában folyamatosan fenntart a létesítmény külső
látogatói számára, a parkolóhelyek az Önkormányzat tulajdonát képezik, a
hasznosítás mellett azonban azok fenntartására, a kiadások viselésére az
irodaház mindenkori tulajdonosa jogosult, egyben köteles,

- az ingatlanhasznosítás ellenértéke nettó 300.000.000.-Ft, amely összeggel az
ajánlattevőnek a Rekreációs Központ terveztetésére és megvalósítására
vonatkozó ajánlatában meghatározott vállalási ár csökken.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatnak
megfelelő vállalkozási szerződést, illetve az ingatlan alapító okiratát aláírja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Villányi Tibor a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

521/2008. (XI.19.) számú határozat:
- A Piacfejlesztési Alapítvány fellebbezéséről a Gazdasági Bizottság 1099/2008.(11.05.)
számú határozatával szemben -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság által a Piacfejlesztési Alapítvány
/székhely: 1021 Budapest, Hatvani u. 25./ közterület használathoz való
hozzájárulás iránti kérelme tárgyában hozott 1099/2008.(XI.05.) határozatát
helybenhagyja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Villányi Tibor a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
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522/2008. (XI.19.) számú határozat:
- A Piacfejlesztési Alapítvány fellebbezéséről a Gazdasági Bizottság 1099/2008.(11.05.)
számú határozatával szemben -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a szükséges engedélyek beszerzése után a Kisdiófa utca
4. (hrsz.: 34128) ideiglenes piacot alakít ki az ottani infrastruktúra
felhasználásával.
Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Villányi Tibor a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

523/2008. (XI.19.) számú határozat:
- késedelmi kamat elengedéséről (Budapest, VII. kerület Szövetség u. 28/a …………...) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy nem engedi el a VII. Szövetség u. 28/a ………………..
szám alatti lakásra fennálló 141.131,-Ft kamat tartozást.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős:

524/2008. (XI.19.) számú határozat:
- késedelmi kamat elengedése (Budapest, VII. kerület Klauzál tér 7. …………….) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy nem engedi el a Budapest VII. Klauzál tér 7.
……………... szám alatti lakásra fennálló 75.664.-Ft késedelmi kamatot.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős:

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2008. november 19.

Mayer Szilvia
jegyzőkönyvvezető


