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Ikt.sz.: KI/42111/2017/XV 

 

K I V O N A T 

Készült: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2017. december 

11. napján 15.30-kor tartott rendkívüli zárt üléséről 

 

Jelen vannak: Ujvári-Kövér Mónika 

Kismarty Anna 

Veres Zoltán 

Moldován László                                                               

bizottsági elnök 

bizottsági tag 

bizottsági tag 

bizottsági tag 

 Nagy Andrea 

 

bizottsági tag 

 

 

 

  

 

406/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat 

2017. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére benyújtott pályázatok jogorvoslati 

kérelmeinek megállapítása  

 

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési 

Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. évi szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére kiírt pályázatra 

benyújtott alábbi 6 db, első körben érvénytelennek nyilvánított pályázatok tekintetében jóváhagyja 

a jogorvoslati kérelmeket és érvényesnek nyilvánítja azokat: 

 

Jk. 

ssz. 
Pályázó Cím 

Igényelt készülék 

(db) 

 

Érvénytelenség 

oka 

Jogorvoslati 

kérelem oka 

6. D. B. 1076 R. utca. 2 adatlapon nincs 

jelölve, hogy a 

lakás nincs cég 

székhelyként 

bejelentve (3. 

pont) 

Félreértelmezés, 

mivel nem működik 

vállalkozás, így 

nincs céghelyként 

se feltüntetve 

11. D. M. 1076 R u.. 3 az adatlapon nincs 

jelölve, hogy a 

lakás nincs cég 

székhelyként 

bejelentve (3. 

pont). 

Félreértelmezés, 

mivel nem működik 

vállalkozás, így 

nincs céghelyként 

se feltüntetve 

 

19. D. L. 1073 E krt.  1 adatlapon nincs 

jelölve, hogy a 

lakás nincs cég 

székhelyként 

bejelentve, illetve, 

hogy a lakásban 

nem működik 

vállalkozás (3. 

Félreértelmezés, a 

Pályázati adatlapon 

csak tulajdonost 

húzta alá 
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pont) 

34. K. A. 1078 I u.  2 az adatlapon nincs 

jelölve, hogy a 

lakás nincs cég 

székhelyként 

bejelentve, illetve, 

hogy a lakásban 

nem működik 

vállalkozás (3. 

pont) 

Félreértelmezés, a 

Pályázati adatlapon 

csak tulajdonost 

húzta alá 

35. V. E. 1078 Iu.  1 adatlapon nincs 

jelölve, hogy a 

lakás nincs cég 

székhelyként 

bejelentve, illetve, 

hogy a lakásban 

nem működik 

vállalkozás (3. 

pont). 

Félreértelmezés, a 

Pályázati adatlapon 

csak tulajdonost 

húzta alá 

42. H. C. 1074 D u.  2 az adatlapon nincs 

jelölve, hogy a 

lakás nincs cég 

székhelyként 

bejelentve, illetve, 

hogy a lakásban 

nem működik 

vállalkozás (3. 

pont) 

Félreértelmezés, 

önkormányzati 

tulajdonú lakás, így 

nem működik 

benne vállalkozás, 

székhely sincs 

létesítve.  

Betegség, illetve 

kórházi látogatás 

miatt vidéken 

tartózkodott a 

hölgy, emiatt több 

mint 5 munkanap 

telt el a támogatási 

döntés kézhez 

vétele és a 

jogorvaslat 

megküldése között. 

 ÖSSZESEN:  11   

 

 

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (  5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta. 

 

 

Budapest, 2017. december 11. 

 

Ujvári-Kövér Mónika s.k                                         Szerencse Csaba  

              elnök                                                                                   koordinátor  

A kivonatot készítette:  

dr. Eisenbeck Nóra 

Budapest, 2017. december 14.                


