
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 2018. október 18-án, 17.35 órakor 

tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből  

 

 

835/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Döntés elővásárlási jogról – 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület …/0/A/40 helyrajzi 

számú, természetben Dohány utca. ... ajtó alatt található lakás vonatkozásában az ingatlan 1/1 

arányú tulajdonosa V. T. E., mint eladó, valamint D. K. A. vevő között 37.000.000,- Forint 

vételáron nem él az ingatlan elővásárlási jogával 

 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

 

836/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- VII. Jósika u. 10. I. 16. sz. ingatlan tulajdonjogának rendezése - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) és az Önkormányzat között létrejött, hatályos feladat 

ellátási szerződésben foglaltak alapján felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy az 

Önkormányzat nevében a Budapest VII. kerület …/0/A/19 hrsz-ú, természetben a Jósika u. … 

sz. alatti 2 szobás, 45 m² alapterületű lakás megjelölésű ingatlan tulajdonjogának rendezése 

érdekében az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés kiegészítését aláírja. 

  

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Végrehajtásért felelős: Rozsnoki Erzsébet – mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda 

 

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

elfogadta. 

 

 

 

837/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- 2018. évi gázszolgáltatásból kizárt TH – Rózsa u. 19. - 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Rózsa u. 19. szám alatti 

társasház gáz alap és felszálló vezeték felújítási munkáit visszatérítendő kamatmentes 

támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 

Összes támogatás 1.500 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:  900 eFt. 

– vissza nem térítendő támogatás:   600 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz két év 

 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 
Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 

 

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

elfogadta. 

 

 

838/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Ügyrendi indítvány - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 9. napirendi pont 1-8. határozati javaslatairól 

együttesen szavaznak. 

 

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

elfogadta. 

 

 

839/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Cs. Z. bérleti szerződése a Budapest VII. 

Dembinszky u. ... szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás előtti fizetési 

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: 2019. május 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

elfogadta. 

 

 

840/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy V. G. bérleti szerződése a Budapest VII. 

Kertész u. …. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás előtti fizetési 

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: 2019. május 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

841/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy S. L. bérleti szerződése a Budapest VII. 

Csengery u. …. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás előtti fizetési 

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: 2019. május 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

842/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy H. I.-né bérleti szerződése a Budapest VII. 

Izabella u. ... szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás előtti fizetési 

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: 2019. május 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

843/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy V. K. bérleti szerződése a Budapest VII. István 

u. ... szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás előtti fizetési 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: 2019. május 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

844/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Z. M. bérleti szerződése a Budapest VII. 

Hernád u. ... szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás előtti fizetési 

felszólításban közölt határidő eredménytelen eltelte esetén kerüljön felmondásra.  



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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: 2019. május 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

845/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy K. I. F. bérleti szerződése a Budapest VII. Dob 

u. ... szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás előtti fizetési 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: 2019. május 31. 
 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

846/2018. (10.18.) 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 u. ... szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásra a felmondás előtti fizetési 

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 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Határidő: 2019. május 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

847/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés hosszabbítása ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy M. A.-néval (születési neve: 

..., szül: …, …., anyja neve: …) a Budapest VII. Dembinszky u. … szám alatti (hrsz: 

…/0/A/28) 1 szobás, 26 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra 5 éves időtartamra 

a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön.  

 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés módosítás 

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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

 

848/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Ügyrendi indítvány – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 11. napirendi pont 1-5. határozati 

javaslatainak „A” változatáról együttesen szavaznak. 

 

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

elfogadta. 

 

849/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés hosszabbításáról, valamint bérleti jogviszony 

rendezéséről – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, nem járul hozzá, hogy G. Gy.-nével (születési név: 

..., szül: …, ... anyja neve: …) a Budapest VII. Kertész u. ... sz. alatti (hrsz.: …/0/C/31) 1 

szobás, 33 m2 alapterületű komfortnélküli komfortfokozatú lakásra vonatkozóan 5 éves 

határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, a lakás kiürítésére vonatkozóan jelenleg felfüggesztett 

végrehajtási eljárás folytatására járjon el.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

  

850/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés hosszabbításáról, valamint bérleti jogviszony 

rendezéséről – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy K. E.-val (szül: …, ... anyja 

neve: …) a Budapest VII. Marek J. u. … sz. alatti (hrsz.: …/0/A/18) 1 szobás, 31 m2 

alapterületű komfortnélküli komfortfokozatú lakásra vonatkozóan  5 éves határozott 

időtartamra új 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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

851/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés hosszabbításáról, valamint bérleti jogviszony 

rendezéséről – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul, hogy T. F.-vel (szül: …, ... anyja neve: 

…) a Budapest VII. Hevesei S. tér ... szám alatti, …/0/A/23 helyrajzi számú, 1 szobás, 

komfortnélküli komfortfokozatú,  26 m2 alapterületű lakásra vonatkozóan a bérleti szerződés 

újabb 5 éves határozott időre meghosszabbításra 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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

852/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés hosszabbításáról, valamint bérleti jogviszony 

rendezéséről – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul, hogy B. S.-néval (szül: …, …,  anyja 

neve: …) a Budapest VII. Peterdy u. ... szám alatti, …/0/A/15 helyrajzi számú, 1 és fél szobás, 

félkomfortos komfortfokozatú,  42 m2 alapterületű lakásra vonatkozóan a bérleti szerződés 

újabb 5 éves határozott időre meghosszabbításra 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. 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

elfogadta. 

 

 

853/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés hosszabbításáról, valamint bérleti jogviszony 

rendezéséről – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul, hogy F. M. E.-val (szül: …, ... anyja 

neve: …) a Budapest VII. Szövetség u. ... szám alatti, …/0/A/18 helyrajzi számú, 1 szobás, 

összkomfortos komfortfokozatú,  25 m2 alapterületű lakásra vonatkozóan a bérleti szerződés 

újabb 5 éves határozott időre meghosszabbításra 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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

854/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés  krízistámogatáshoz nyilatkozat kiadása tárgyában – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 54/2009. (II.11.) számú határozata alapján 

úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy K. F.-vel (szül. hely, idő: …, ... an.: …) és K. F.-nével 

(szül. hely, idő: …, ... an.: …) a Budapest VII. Dob u. ... szám alatti lakásra, két éves időtartamra 

a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos rendeletében 

foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a HÁLÓZAT – Budapesti 

Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány krízis támogatás igénybevételéhez szükséges 

nyilatkozat kiadásra kerüljön. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Határidő: 2019. március 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

855/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés  krízistámogatáshoz nyilatkozat kiadása tárgyában – 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 54/2009. (II.11.) számú határozata alapján 

úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy N. R.-vel (szül. hely, idő: …, ..., an.: …) a Budapest 

VII. Peterdy u. ... szám alatti lakásra, egy éves időtartamra a bérleti szerződés megkötésre 

kerüljön.  

A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos rendeletében 

foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a HÁLÓZAT – Budapesti 

Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány krízis támogatás igénybevételéhez szükséges 

nyilatkozat kiadásra kerüljön. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. március 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

856/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés  krízistámogatáshoz nyilatkozat kiadása tárgyában – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 54/2009. (II.11.) számú határozata alapján 

úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy A. J. L.-néval (szül. hely, idő: …, ..., an.: …) a 

Budapest VII. Király u. ... szám alatti lakásra, egy éves időtartamra a bérleti szerződés 

megkötésre kerüljön.  

A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos rendeletében 

foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a HÁLÓZAT – Budapesti 

Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány krízis támogatás igénybevételéhez szükséges 

nyilatkozat kiadásra kerüljön.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. március 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Olajos János – vezérigazgató – EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

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

elfogadta. 

 

 

857/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés hosszabbítása ügyében – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy P. K.-val (születési neve: …, 

szül: …, ... an: …) a Budapest VII. Dob u. ... szám alatti, …/2/A/29 helyrajzi számú, 2 szobás, 

az ingatlan-nyilvántartás szerint 61 m² alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakásra 

határozott időre, 5 évre, 2019.01.31.-től a bérleti szerződés meghosszabbításra, módosításra 

kerüljön.  

 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés módosítás 

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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

858/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés újabb határozott idejű bérleti jogviszony létesítéséről – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy L. J. (születési neve: …, 

szül: …, …, anyja neve: …) a Budapest VII. Dob u. ... szám alatti (hrsz: …/0/A) 2 szobás, 51 

m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra 5 éves időtartamra a bérleti szerződés 

megkötésre kerüljön.  

 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés módosítás 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

859/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti szerződés határozatlan időre történő módosításáról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy J. J. A.-val (születési név: 

…, szül: …, …, anyja neve: …) a Budapest VII. Dembinszky u. … szám alatti (hrsz.: …/0/A/5) 

2 szobás, komfortos, az ingatlan nyilvántartás szerint 39 m2 alapterületű lakásra fennálló bérleti 

szerződés határozatlan időre módosításra kerüljön.  

 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés módosítás 

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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

860/2018. (10.18.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakásgazdálkodási feladatok ellátása érdekében cserelakás 

biztosításával – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy M. J. (Sz.név: M. J., Szül.: …, ..., an.: 

…) részére cserelakásként felajánlott, általa megtekintett, a Budapest VII. Verseny u. ... (hrsz.: 

…/0/A/20) szám alatti, 36 m2 alapterületű, komfortos komfort fokozatú, 1 szobás lakás, 

határozott időre, 2021.07.31. napjáig bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Verseny u. ... szám 

alatti, egy szobás, 36 m2 alapterületű lakáson fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetésével egyidejűleg. 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt- t, hogy a határozatnak megfelelő megállapodás és bérleti szerződés megkötése érdekében 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2018. október 18-án, 17.35 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

 

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

kell megállapítani.  

 

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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

 

 
Kmf. 

Budapest, 2018. október 26. 

Benedek Zsolt s.k. 

a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

Szerencsi Dóra 

jegyzőkönyvvezető 

 


