
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 
 

 

K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 5-én 15.30 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

1155/2016.(12.05.) Sz. PKB határozat 

- A Budapest Főváros VII. kerület, Dob u. 5. szám alatti lakásingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jog – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, 

34229/0/A/.. helyrajzi számú, természetben Dob u. 5. …. szám alatti 37 m2 alapterületű 

lakásingatlan vonatkozásában az ingatlan 1/2-1/2 arányú tulajdonosa Cs.J. és Cs. J.né 

eladók, valamint M. K. és N. K. M. vevők között 13.000.000,- Ft vételáron nem él az 

ingatlan elővásárlási jogával. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Bencsik Mónika – irodavezető – Vagyongazdálkodási iroda 
 

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

elfogadta. 

 

1156/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Döntés a 1072 Budapest Akácfa utca 54. szám alatti ingatlan elidegenítéséről - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 

34095/0/A/.. helyrajzi számú, természetben Akácfa utca 54. …. ... szám alatti ingatlan 

651/10.000 tulajdoni hányadára vonatkozóan hozzájárul ahhoz, hogy a mellékelt 

szerződéseket Polgármester úr aláírja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Bencsik Mónika – irodavezető – Vagyongazdálkodási iroda 

 

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

elfogadta. 

 

1157/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt  

 Ügyrendi indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 30. napirendi pont 1-9. 

határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének 

elfogadásával. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 5-én 15.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

elfogadta. 
 
1158/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Sz. Á. és Sz. Á.né bérleti 

szerződése a Budapest VII. Alsóerdősor utca .. II. em. 34. szám alatti, önkormányzati 

tulajdonú lakásra a felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte 

esetén kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlők a hátralékot kifizetik, vagy részletfizetési megállapodást kötnek és 

az abban vállaltakat megfelelően teljesítik, vagy adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülnek, jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1159/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Sz. T. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Garay utca .. II. 14/B. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 
 

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

elfogadta. 

1160/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy K. T. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Barcsay utca . fszt 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 5-én 15.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1161/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy K.né A. I. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Akácfa utca ... II. em. 44. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1162/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy K. Zs. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Izabella utca ... I. em. 25. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlő a hátralékot kifizeti, vagy részletfizetési megállapodást köt és az 

abban vállaltakat megfelelően teljesíti, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesül, 

jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 
 

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

elfogadta. 

 

1163/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy W.né S. Á. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Dembinszky utca ... I. em. 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 
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lakásra a felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén 

kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlők a hátralékot kifizetik, vagy részletfizetési megállapodást kötnek és 

az abban vállaltakat megfelelően teljesítik, vagy adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülnek, jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30.  

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1164/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy T. A. K. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Dob utca ... IV. em. 28. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlők a hátralékot kifizetik, vagy részletfizetési megállapodást kötnek és 

az abban vállaltakat megfelelően teljesítik, vagy adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülnek, jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30.  

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1165/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy H. T.né bérleti szerződése a 

Budapest VII. István utca ... I. em. 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a 

felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön 

felmondásra.  

Amennyiben a bérlők a hátralékot kifizetik, vagy részletfizetési megállapodást kötnek és 

az abban vállaltakat megfelelően teljesítik, vagy adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülnek, jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30.  

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 
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1166/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy O. B. bérleti szerződése a 

Budapest VII. Bethlen Gábor utca ... fszt. 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 

lakásra a felmondás előtti felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén 

kerüljön felmondásra.  

Amennyiben a bérlők a hátralékot kifizetik, vagy részletfizetési megállapodást kötnek és 

az abban vállaltakat megfelelően teljesítik, vagy adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülnek, jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. április 30.  

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1167/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakásba való befogadásról - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, hogy H. G. L. (szül: Budapest 08, 

19...01.16. anyja neve: P. É. M.) bérlő a Budapest VII. ker. Dob u. ... fszt. 7. szám alatti 

bérleménybe befogadja testvérét, H. Á.-t (szül: Budapest 20, 19...10.18., anyja neve:P. É. 

M.). 
 
A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a befogadott személy a bérlő lakásbérleti 

jogviszonyának megszűnése esetén elhelyezési igény nélkül köteles a lakásból a 

megszűnés napjától számított 15 napon belül - ingóságaival együtt – kiköltözni. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1168/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakbérek mértékének csökkentése - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy B. I. (szül: Budapest, 19...05.02. 

an: Sz. M.) az általa bérelt Budapest VII. Damjanich u. ... II. 1/A. (hrsz.: 33…/1/A/54) 

szám alatti 68 m2 alapterületű lakásra további két évre meghosszabbítja a lakbér fizetési 

kedvezményt, és hozzájárul, hogy  2016. december 01. napjától 2018. november 30. 

napjáig kizárólag 50 m2-re fizesse meg a lakbért, a Képviselő-testületnek a lakbér 

mértékét megállapító hatályos rendeletében foglaltaknak megfelelően.  
 
A kedvezmény nem érinti a különszolgáltatások díját, azt Bérlő továbbra is az 68 m2 

után köteles megfizetni.  
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A kedvezmény megszűnik a lakásbérleti jogviszony folytatására kötött tartási 

szerződéshez való önkormányzati hozzájárulás megadásának napjával, valamint a 

lakásba történő családtag bejelentkezésének napjával. Amennyiben a Bérbeadó 

hozzájárulása nélkül befogadható személy befogadása megtörténik, a befogadástól 

számított időpontra visszamenőlegesen a Bérlő köteles a kedvezmény összegét 

visszatéríteni. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1169/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Lakbérek mértékének csökkentése - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy K. É.(szül: Sashalom, 19..02.01. 

an: S. A.) az általa bérelt Budapest VII. Damjanich u. ... II. 5. (hrsz.: 33…/0/A/35) szám 

alatti 67 m2 alapterületű lakásra további két évre meghosszabbítja a lakbér fizetési 

kedvezményt, és hozzájárul, hogy  2016. december 01. napjától 2018. november 30. 

napjáig kizárólag 50 m2-re fizesse meg a lakbért, a Képviselő-testületnek a lakbér 

mértékét megállapító hatályos rendeletében foglaltaknak megfelelően.  
 
A kedvezmény nem érinti a különszolgáltatások díját, azt Bérlő továbbra is az 67 m2 

után köteles megfizetni.  
 
A kedvezmény megszűnik a lakásbérleti jogviszony folytatására kötött tartási 

szerződéshez való önkormányzati hozzájárulás megadásának napjával, valamint a 

lakásba történő családtag bejelentkezésének napjával. Amennyiben a Bérbeadó 

hozzájárulása nélkül befogadható személy befogadása megtörténik, a befogadástól 

számított időpontra visszamenőlegesen a Bérlő köteles a kedvezmény összegét 

visszatéríteni. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

   Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

1170/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás bérlő halála után - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy O. P. (született: Gödöllő, 

19...12.21., an: H. I.)– néhai O. G.né bérlő fia - a Budapest VII. Kertész u. …... III. 2 

(hrsz.: 34…/0/A/33) szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony folytatására 

jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 5-én 15.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1171/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás bérlő halála után - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy B. I. A. (Sz.: Bp. 

19...12.15. an: T. I. K.) – B. J.né néhai bérlőnk gyermeke - a Budapest VII. Dembinszky 

u. ... II. 17. szám alatti 33…/0/A/17 helyrajzi lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony 

folytatására jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 
 
A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1172/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás bérlő halála után - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy B. Z. (Sz.: Bp. 19...06.05. 

an: H. J.) – B. J. Gy. néhai bérlőnk gyermeke - a Budapest VII. Erzsébet krt. ... IV. 2. 

szám alatti 34…/0/A/32 helyrajzi lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony folytatására 

jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 
 
A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  
 
Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 5-én 15.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

elfogadta. 

 

1173/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás bérlő halála után - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi, hogy Cs. K. T. (szül: 

Budapest 13, 19...08.25. an: Ő. J.)– néhai Cs. T. bérlő gyermeke - a Budapest VII. Király 

u. ... fszt. 2. (hrsz.: 34…/0/A/2 szám alatti lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszony 

folytatására jogosult, vele a bérleti szerződés határozatlan időre megköthető. 
 
A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak 

megfelelően kell megállapítani.  
 
Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a szerződés nem kerül 

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő:határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1174/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

-  Tulajdonosi döntés lakások elidegenítése értékbecslés alapján, bérlők részére ügyében  
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a listában szereplő lakások 

vételárát meghatározó forgalmi értéket jóváhagyja az alábbiak szerint.   

 

Sor 

sz. 

 

cím 

 

hrsz 

 

Forgalmi érték Ft. 

 

vételár 

 

1. Garay u. ... I. 5. 330../0/A/12 

 

28.900.000,- 

 

14.450.000,- 

 

2. 

Hársfa u. ….. fe. 4. 

Műemlék 336../0/A/9 16.200.000,- 

 

8.100.000,- 

 

3. Kertész u. .. III. 5/A. 343../0/A/29 14.600.000,- 

 

7.300.000,- 

 

4. Király u. ... III. 2. Műemlék 341../0/A/53 37.500.000,- 

 

18.750.000,- 

 

5. 

 

Király u. ... fsz.2. Műemlék 

 

341../0/A/2 

 

11.700.000,- 

 

5.850.000,- 

 

6. Marek József u. .. II. 31. 333../0/A/33 11.500.000,- 

 

5.700.000,- 

 

7. 

 

Nefelejcs u. .. II. 19. 

 

330../0/A/21 

 

9.900.000,- 

 

4.950.000,- 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. december 5-én 15.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

8. 

 

Rákóczi u. ……. I. 22. 

 

345../0/A/50 

 

31.600.000,- 

 

15.800.000,- 

 

9. 

 

Wesselényi u. ... fsz. 2.  

 

344../0/A/9 

 

11.300.000,- 

 

5.650.000,- 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlatok bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 

1175/2016. (12.05.) sz. PKB határozat 

-  Tulajdonosi döntés lakások elidegenítése értékbecslés alapján, bérlők részére ügyében  
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy egyetért a határozati javaslat 1. 

pontja szerinti eladási ajánlatok bérlők részére történő megküldésével.  

 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Sallai László – vezérigazgató– ERVA NZrt. 

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

elfogadta. 

 
 

Kmf. 

 

 

Budapest, 2016. december 6. 

 

                                 Benedek Zsolt sk. 

                                           a bizottság elnöke 

 

A kivonat hiteléül: 

 

   Joó Mária 

jegyzőkönyvvezető  


