
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének  
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 

Amely készült Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

622/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Társasházak célbefizetési előírása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 11. napirendi pont 1-6. határozati 

javaslatairól együttesen szavaznak. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

623/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Társasházak célbefizetési előírása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. ker. 

34256/A helyrajzi számú Kazinczy utca 28. sz. társasházban fennálló 1011/10.000 tulajdoni 

hányada, alapterületben kifejezve 51 m2  vonatkozásában a szennyvíz csőcsere és a kapualj  

felújítása érdekében a Budapest VII. ker. 34256/A helyrajzi számú Kazinczy utca 28. sz. 

társasház részére az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi 

közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 108.426,- Forint 

kifizetésre kerüljön, amit mielőbb be kell fizetni a társasház számlájára.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József – Ügyvezető - Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

 624/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Társasházak célbefizetési előírása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. ker. 

33292/2/A helyrajzi számú Bethlen G. tér 3. sz. társasházban fennálló 974/10.000 tulajdoni 

hányada, alapterületben kifejezve 716 m2  vonatkozásában a tetőtér felújítása érdekében a 

Budapest VII. ker. 33292/2/A helyrajzi számú Bethlen G. tér 3. sz.  társasház részére az 

„5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi közgyűlés határozata 

alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 779.200,- Forint kifizetésre kerüljön, amit 

2019. január 31.-ig be kell fizetni a társasház számlájára.  



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. január 31.-ig 

 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József – Ügyvezető - Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

625/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Társasházak célbefizetési előírása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. ker. 

33447/A helyrajzi számú Damjanich utca 35. sz. társasházban fennálló 1108/10.000 tulajdoni 

hányada, alapterületben kifejezve 420 m2  vonatkozásában a homlokzat felújítása érdekében a 

Budapest VII. ker 33447/A helyrajzi számú Damjanich utca 35. sz. társasház részére az 

„5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi közgyűlés határozata 

alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 176.400,- Forint kifizetésre kerüljön, amit 

mielőbb be kell fizetni a társasház számlájára.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József – Ügyvezető - Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

626/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Társasházak célbefizetési előírása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. ker. 

34212/15/A helyrajzi számú Madách Imre út 2-6. sz. társasházban fennálló 452/10.000 

tulajdoni hányada, alapterületben kifejezve 240 m2  vonatkozásában a elektromos felújítás 

kivitelezése   érdekében a Budapest VII. ker. 34212/15/A helyrajzi számú Madách Imre út 

2-6. sz. társasház részére az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a 

„Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 103.960,- 

Forint kifizetésre kerüljön, amit 2018.08.31.-ig be kell fizetni a társasház számlájára.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József – Ügyvezető - Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

627/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Társasházak célbefizetési előírása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. ker. 

33879/A helyrajzi számú Almássy tér 17. sz. társasházban fennálló 513/10.000 tulajdoni 

hányada, alapterületben kifejezve 176 m2  vonatkozásában a tűzfal felújítása érdekében a 

Budapest VII. ker. 33879/A helyrajzi számú Almássy tér 17. sz. társasház részére az „5302 

Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi közgyűlés határozata alapján 

célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 413.072,- Forint kifizetésre kerüljön, amit mielőbb 

be kell fizetni a társasház számlájára.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József – Ügyvezető - Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

628/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Társasházak célbefizetési előírása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. ker. 

33511 helyrajzi számú Lövölde tér 2/A. sz. társasházban fennálló 1669/10.000 tulajdoni 

hányada, alapterületben kifejezve 597 m2  vonatkozásában a hátsó udvari tetőszakasz és a lift  

felújítása érdekében a Budapest VII. ker. 33511 helyrajzi számú Lövölde tér 2/A. sz. 

társasház részére az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen a „Társasházi 

közgyűlés határozata alapján célbefizetés” kiadási előirányzat terhére 834.500,- Forint 

kifizetésre kerüljön, amit mielőbb be kell fizetni a társasház számlájára.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Zsoldis József – Ügyvezető - Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

629/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- 2017. évi nyílászáró pályázat I. ütemén támogatást nyert munka határidejének 

hosszabbítása – Nyár u. 7. 1. emelet 5. - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, VII. kerület, Nyár utca 7. 1. em. 

5. lakás 2017. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatott „2 db udvari ablak az eredetivel 

mindenben megegyező új nyílászárók elhelyezése,1 db udvari ablak az eredetivel 

mindenben megegyező új  hő-, és hangszigetelt szárnyak beépítése és hézagzárása és 1 db 

egyszárnyú bejárati ajtó  új  hő-, és hangszigetelt szárny beépítése és hézagzárása céljából” 

megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2019. január 19-ig, az elszámolás határidejét 

2019. február 18-ig meghosszabbítja. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt– bizottsági elnök  

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

630/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- 2017. évi nyílászáró pályázat I. ütemén támogatást nyert munka határidejének 

hosszabbítása –Hutyra Ferenc u. 6-8 2. emelet 2 - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, VII. kerület, Hutyra Ferenc u. 6-

8. 2. emelet 2. lakás 2017. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatott „2 db utcai ablak az 

eredetivel mindenben megegyező új hő-, és hangszigetelt szárnyak beépítése és hézag 

zárása, és 1 db kétszárnyú bejárati ajtó és 1 db kétszárnyú erkélyajtó meglévő 

ajtószárnyainak hő-, és hangszigetelő üvegezése, valamint hézagzárása és lapjainak teljes 

felújítása a korhadt részek cseréjével,” megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2019. 

február 09-ig, az elszámolás határidejét 2019. március 08-ig meghosszabbítja. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt– bizottsági elnök  

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

631/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- 2017. évi nyílászáró pályázat I. ütemén támogatást nyert munka határidejének 

hosszabbítása –Almássy tér 7. 1. emelet 3. - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, VII. kerület, Almássy tér 7. 1. 

emelet 3. lakás 2017. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatott „1 db udvari és 2 db utcai 

ablak belső oldali ablakszárnyainak hő-, és hangszigetelő üvegezése és hézagzárása és 1 

db kétszárnyú bejárati ajtó meglévő ajtószárnyának hő-, és hangszigetelő üvegezése, 

valamint hézagzárása és lapjának teljes felújítása a korhadt részek cseréjével” 

megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2019. január 19-ig, az elszámolás határidejét 

2019. február 18-ig meghosszabbítja. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt– bizottsági elnök  

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

632/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérlő-kijelölési jog alapján bérbe adandó lakás kijelölése, valamint 

bérbeadásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy VII. Peterdy u. 13. II. 27. (hrsz.: 

33387/0/A/27) 1 szoba, 29 nm, komfortos komfortfokozatú lakásra a BRFK részére, egyszeri 

bérlőkijelölési jogot biztosít. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi  

       Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

633/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérlő-kijelölési jog alapján bérbe adandó lakás kijelölése, valamint 

bérbeadásáról – 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy M.-B. Á. (születési név: …) 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

a Budapest VII. Peterdy u. ... II. 27. . szám alatti (hrsz.: …/0/A/27) 1 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 29 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra a  BRFK VII. 

Kerületi Kaptánysággal megkötött megállapodást követően, bérleti szerződés, határozott időre, 

a BRFK VII. Kerületi Kapitányságnál fennálló munkaviszonya idejéig, megkötésre kerüljön.  

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani.  

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 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 - EVIN Erzsébetvárosi  

       Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

634/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés a lakásban visszamaradt jogcím nélküli használó elhelyezéséről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy K. L. (születési név: …) a 

Budapest VII. Osvát u. ... III. 9. szám alatti (hrsz.: …/0/A/14) 2 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 69 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakásra 2 éves 

időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani.  

 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 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 - EVIN Erzsébetvárosi  

       Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

635/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- Tulajdonosi döntés rendkívüli élethelyzet alapján bérbe adott lakásra bérleti szerződés 

hosszabbítására - 

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

Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy T. Jné (születési neve: …) a Budapest VII. 

Nefelejcs u. ... fszt. 9 . (hrsz.: …/0/A/10) szám alatti 1 szobás, komfortos, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 34 m2 alapterületű lakásra a bérleti szerződés határozott időtartamra, 5 évre 

meghosszabbításra kerüljön.  

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

aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 
 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi  

       Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

636/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés határozott idejű bérleti jogviszony létesítéséről - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy H. M. (születési név: …) a 

Budapest VII. Rózsa u. ... fszt. 3. szám alatti (hrsz.:…/0/A/1 és …/0/A/19) természetben 1,5 

szobás, 40 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra 5 éves időtartamra a bérleti 

szerződés megkötésre kerüljön.  

 

A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletében foglaltaknak megfelelően 

kell megállapítani.  

 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 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 - EVIN Erzsébetvárosi  

       Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

637/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- Tulajdonosi döntés lakásba való befogadásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága nem járul hozzá, hogy Hoffmann Antalné (Születési név: Bari 

Mária, szül: Kömlő, 1958.06.27. anyja neve: Kállai Adél,) bérlő a Budapest VII. ker. Dohány 

u. 56. I. 4/A. szám alatti bérleménybe befogadja unokáját, Illés Máriusz Krisztiánt (szül: 

Budapest, 1997.04.25., anyja neve: Illés Mária). 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi  

       Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

638/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakások bérlők részére történő elidegenítése ügyében - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a táblázatban szereplő 3 db lakás vételárát, 

valamint a vételárat meghatározó forgalmi értéket jóváhagyja az alábbiak szerint.   

  

Cím Hrsz Bérlet kezdete 

Önkormányzat

i tulajdonba 

kerülés 

Forgalmi érték  

(Ft-ban) 

Vételár  

(Ft-ban) 

1. 

Peterdy u. …. 

II. 21.  …/0/A/24 2016.02.01. 

 

térítés nélkül 15.200.000,- 7.600.000,- 

2. 

 

Király u. ... I. 

22.  …/0/A/45 2000.01.31. 

 

térítés nélkül 
22.400.000,- 11.200.000,- 

3. Nyár u. ... III. 6.  …/0/A/34 2001.11.14. 

 

térítés nélkül 17.800.000,- 8.900.000,- 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: eladási ajánlatok bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi  

       Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. július 24-én, 09.45 órakor tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

639/2018. (07.24.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakások bérlők részére történő elidegenítése ügyében – 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy egyetért a határozati javaslat mellékletét képező 

táblázat szerinti eladási ajánlatok bérlők részére történő megküldésével.  

 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató - EVIN Erzsébetvárosi  

       Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

Kmf. 

Budapest, 2018. augusztus 08. 

Benedek Zsolt s.k. 

a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

Sápi Kitti s.k. 

jegyzőkönyvvezető 

 


