
 

 

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 2017. június 6-án 16.00 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

403/2017.(06.06.) Sz. PKB határozat 

- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási pályázaton 

támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása – Király u. 31. – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

u. 31. szám alatti társasház közgyűlési jegyzőkönyve alapján a 2016. évi a társasházak 

teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló 

javító munkáinak Társasház felújítási pályázaton támogatott elektromos hálózat 

felújítás I. ütemének munkálatai elvégzésének határidejét 2017. december 16-ig, az 

elszámolás határidejét 2018. január 15-ig meghosszabbítja. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Lantos Péter –főépítész – Főépítész iroda 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

404/2017.(06.06.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérlők részletfizetési kérelme ügyében - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Hernád u. ….. III. 48. szám alatti lakás bérlője helyett, F. G., mint 

meghatalmazott, a lakásra felhalmozódott 111.315.- Ft díjhátralékot 24 havi 

részletfizetéssel egyenlítse ki a következők szerint: 

Az első havi törlesztő részlet: 4.595.-Ft, az azt követő 23 hónapon keresztül: 4.640.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. -t, hogy a részletfizetési megállapodás megkötése 

érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Olajos János - vezérigazgató 

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2017. június 6-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

405/2017.(06.06.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérlők részletfizetési kérelme ügyében - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budapest VII. Garay u. ... III. 16 szám alatti lakás bérlője, V. L.né a lakásra 

felhalmozódott 233.020.- Ft díjhátralékot 24 havi részletfizetéssel egyenlítse ki a 

következők szerint: 

Az első havi törlesztő részlet: 9.690.-Ft, az azt követő 23 hónapon keresztül: 9.710.- 

Ft/hó. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt., hogy a részletfizetési megállapodás megkötése 

érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:    Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: Olajos János - vezérigazgató 

                                        Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

406/2017.(06.06.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában Budapest VII. ker. Kis Diófa u. 2. – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34141/0/A/16 helyrajzi számú, 

természetben a Bp. VII. ker. Kis Diófa u. 2. PINCE R/2. szám alatti épület földszintjén 

található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 60 m2 alapterületű, „raktár” 

megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 687/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre 

kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője a T. D. (lakhely: 

1145 Budapest, Jávor u. .. B.ép..; adóaz.jel: ……….; anyja neve: H. É. szül.: 19...10.03.) 

részére.  

 

A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) pontja alapján a 

forgalmi érték 100%-a. 

A forgalmi érték 4.500.000,- Ft, a vételár 4.500.000,- Ft. 

 

Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően tartozik megfizetni az 

eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára. 

 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2017. június 6-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési 

kötelezettség nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az 

Önkormányzat felé. 

 

Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 

az adásvételi szerződést nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap 

Végrehajtásért felelős: Olajos János - vezérigazgató 

                                       Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

407/2017.(06.06.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 33944/0/A/10 helyrajzi számú, 

természetben a Bp. VII. ker. Izabella u. 30. félemelet R-3 szám alatti, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 69 m2 alapterületű udvari bejáratú, „raktár” megnevezésű 

ingatlant a hozzá tartozó 999/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli és 

engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője, B.P. Á. (született: 

Nagyvárad,19..11.25, anyja neve: Sz. I. lakhely: 1078 Budapest, Marek J. u. ..., szig.sz.: 

……MA) részére 12.600.000,- Ft összegű vételár megfizetése mellett, mely vételárat a 

Vevő banki hitelből fizet meg. 

 

Vevőnek a vételár 10 %-át, 1.260.000 Ft-ot, azaz egymillió kettőszázhatvanezer forintot 

foglalóként az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, a vételár fennmaradó részét 

90 napon belül kell megfizetnie az eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata részére. Ha a teljes vételárat a vevő az adásvételi szerződés aláírását 

követő 90 napon belül nem fizeti meg, kérelmére a fizetési határidő további 30 nappal 

meghosszabbítható. 

 

A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési 

kötelezettség nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az 

Önkormányzat felé. 

 

Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 

az adásvételi szerződést nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap 

Végrehajtásért felelős: Olajos János - vezérigazgató 

                                       Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt. 

 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2017. június 6-án, 16.00 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

              Kmf.  

 

 

Budapest, 2017. június 7. 

 

                                Benedek Zsolt sk. 

                                           a bizottság elnöke 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

Joó Mária 

jegyzőkönyvvezető  


