
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 2020. október 12-én 08 óra 34 perctől 

megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

391/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-2019. évi nyílászáró pályázat II. ütem  határidejének hosszabbításáról – Izabella utca .. 

1. em. 4. elbírálása tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

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

4. szám alatti ../0/A/17  albetétszámú lakásban 2019. évi nyílászáró felújítási pályázat II. ütemén 

támogatott „2 db 4 m2 alatti udvari és 1 db 4 m2 alatti utcai ablak az eredetivel mindenben 

megegyező új hő-, és hangszigetelt szárnyak beépítése és hézag zárása, megmaradó tok 

felújítása és 1 db  egyszárnyú bejárati ajtó új hő-, és hangszigetelt szárny beépítése és 

hézag zárása (tok cseréjével vagy meglévő felújítása” megnevezésű munka elvégzésének 

határidejét 2021. március 28-ig, az elszámolás határidejét 2021. április 27-ig 

meghosszabbítja. 
 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:             azonnal 

Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

392/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Ügyrendi indítvány elfogadásáról– 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 14. napirendi pont 1-11. 

határozati javaslatairól együttesen szavaznak. 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

 

393/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Garay tér ... 

tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Garay tér ... szám. alatti Társasház által benyújtott 

„Fedélszék felújítására” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 

2.872.000,-Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázhetvenkettőezer forint kamatmentes kölcsönben 

részesíti.  

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

394/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- 2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Rákóczi út ... 

tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Rákóczi út ... szám Társasház által benyújtott „IV. 

és V. emeleti függőfolyosók felújítása” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek 

nyilvánítja és 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 
  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

395/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Murányi  utca 

... tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Murányi utca .. szám alatti Társasház által benyújtott 

„Pince födém rekonstrukciója és megerősítés”munkákra vonatkozó pályázatot érvényesnek 

nyilvánítja és 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint kamatmentes támogatásban részesíti, 

melyből 2.400.000.-Ft, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint visszatérítendő kölcsön és 

1.600.000.-Ft, azaz Egymillió-hatszázezer forint vissza-nem térítendő támogatás. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

 

396/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Marek József 

utca ... tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Marek József utca ... szám alatti Társasház által 

benyújtott „Méretlen gázvezeték teljes cseréjére” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek 

nyilvánítja és 3.000.000,-Ft, azaz Hárommilllió forint kamatmentes támogatásban 

részesíti, melyből 1.800.000.-Ft, azaz Egymillió-nyolcszázezer forint visszatérítendő 

kölcsön és 1.200.000.-Ft, azaz Egymillió-kétszázezer forint vissza-nem térítendő 

támogatás. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

 

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

elfogadták.  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

397/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása –Peterdy utca ... 

tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a … helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Peterdy utca ... szám alatti Társasház által benyújtott 

a „II. emeleti függőfolyosó felújítása” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek 

nyilvánítja és 4.000.000,-Ft, azaz Négymilllió forint kamatmentes támogatásban részesíti, 

melyből 2.400.000.-Ft, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint visszatérítendő kölcsön és 

1.600.000.-Ft, azaz Egymillió-hatszázezer forint vissza-nem térítendő támogatás. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

 

 

398/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása - Akácfa utca.. 

tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Akácfa utca ... szám Társasház által benyújtott 

„Gázhálozat felújítás” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 3.000.000,-

Ft, azaz Hárommilllió forint kamatmentes támogatásban részesíti, melyből 1.800.000.-Ft, 

azaz Egymillió-nyolcszázezer forint visszatérítendő kölcsön és 1.200.000.-Ft, azaz 

Egymillió-kettőszázezer forint vissza-nem térítendő támogatás. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

 

399/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Almássy tér ... 

tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Almássy tér ... szám alatti  Társasház által „tűzfal 

felújítás II. ütem”munkákra vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 4.000.000,-Ft, 

azaz Négymillió forint kamatmentes támogatásban részesíti, melyből 2.400.000.-Ft, azaz 

Kettőmillió-négyszázezer forint visszatérítendő kölcsön és 1.600.000.-Ft, azaz Egymillió-

hatszázezer forint vissza-nem térítendő támogatás. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

 

 

400/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Cserhát utca ..-

18. tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Cserhát utca ... szám alatti Társasház által benyújtott 

a „kapualj és lépcsőház felújítása” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja 

és 1.308.000,-Ft, azaz Egymillió-háromszáznyolcezer forint kamatmentes kölcsönben 

részesíti. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

 

 

401/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Alsóerdősor utca 

... tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Alsóerdősor utca ... szám alatti Társasház által 

benyújtott „kéményfejek javítása” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 

376.000,-Ft, azaz Háromszázhetvenhatezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

 

 

 

402/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Almássy tér ... 

tárgyában 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Almássy tér .. szám Társasház által benyújtott „Tető 

részleges felújítása” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.756.000,-Ft, 

azaz Egymillió-hétszázötvenhatezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

 

 

 

 

403/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

-2020. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Kertész u... 

tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a társasházaknak nyújtható felújítási 

támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében 

eljárva a 2020. évi a társasház felújítási pályázatra a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Kertész utca ... szám Társasház által benyújtott 

„Részleges tetőfelújítás” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 

3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

           Végrehajtásért felelős: Nagy Nóra irodavezető 

 

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

elfogadták. 

 

 

 

404/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- K. Zs. bérleti jogviszonyának rendezése ügyében- 

  

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy K. Zs.(szül: ..., 

anyja neve: …, szig.sz.: ..) a ../2/A/21 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1074 

Budapest VII. Kerület, Szövetség u. ... ..I. 46. sz. alatti 1+ félszoba, 41 m2 alapterületű 

félkomfortos komfortfokozatú bérleményre, 1 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés 

megkötésre kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 
  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

405/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- K. L. bérleti jogviszonyának rendezése ügyében- 

 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy K. L. (szül. név: 

.., szül. ..., anyja neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/25 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 

a 1074 Budapest VII. Kerület, Munkás u. ... III. 27. sz. alatti 2 szoba, 56 m2 alapterületű 

komfortos komfortfokozatú bérleményre, 1 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés 

megkötésre kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

 

406/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- N. A. Z. bérleti jogviszonyának rendezése ügyében- 

 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy N. A. Z. (szül: …., 

anyja neve: …, szig.sz.: …) a ../0/B/13 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  1072 

Budapest VII. Kerület, Dob u. ... I. 2. sz. alatti 2 szoba, 58 m2 alapterületű komfortos 

komfortfokozatú bérleményre, 1 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre 

kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

407/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- F. C. és F. Cs. bérleti jogviszonyának rendezése ügyében- 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy F. Cs. (szül: ..., 

anyja neve: .., szig.sz.: ..) és F. Cs. (szül. név: …, szül: …., anyja neve: .., szig. sz….) a ../0/A/42  

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1074 Budapest VII. Kerület, Csengery u. ... 

II. 39. sz. alatti 2 szoba, 48 m2 alapterületű komfortnélküli komfortfokozatú bérleményre, 1 

éves határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

408/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- F. E. R. bérleti jogviszonyának rendezése ügyében- 

 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy F. E. R.(szül: …., 

anyja neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  1072 

Budapest VII. Kerület, Dob u. ... fszt. 4. sz. alatti 1 szoba, 22 m2 alapterületű komfortnélküli 

komfortfokozatú bérleményre, 1 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre 

kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

409/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-Sz. J. bérleti jogviszonyának rendezése ügyében- 

 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy Sz. J. (szül: ..., 

anyja neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/17 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1078 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

Budapest VII. Kerület, Hernád u. ... II. 4. sz. alatti  3 szoba, 94 m2 alapterületű komfortos 

komfortfokozatú bérleményre, 1 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre 

kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

410/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-Sz. S. bérleti jogviszony rendezése ügyében- 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy Sz. S. (szül. név: 

…, szül. ..., anyja neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/9 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 

a 1078 Budapest VII. kerület, Murányi u. ... földszint 8. sz. alatti 1 szoba, 37 m2 alapterületű 

félkomfortos komfortfokozatú bérleményre, 1 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés 

megkötésre kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

411/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-I. J. bérleti jogviszony rendezése ügyében - 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy I. J. (szül. ..., anyja 

neve: .., szig.sz. ..) a ../0/A/36 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1076 Budapest, 

Százház u…. IV. 36. sz. alatti 3 szoba, 65 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú 

bérleményre 1 éves határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

412/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- L. Gy. bérleti jogviszony rendezése ügyében- 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy L. Gy. (szül. név: 

.., szül. ..., anyja neve: .., szig.sz.:..) a ../0/A/11 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 

1078 Budapest Murányi u. ... I. 10. szám alatti, 1 szoba, az ingatlan-nyilvántartás szerint 25 

m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú bérleményre, 5 éves határozott időtartamra a 

bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

413/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- N. J.  I. és N. J. I. bérleti jogviszony rendezése tárgyában- 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy N. J. I.(szül: ..., 

anyja neve: .. szig.sz.: ..) és N. J. I.(sz. név: .., szül. ..., anya neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/56 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Kerület, Dembinszky u…. IV. 

56. sz. alatti 1 + félszoba, 49 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú bérleményre, 5 éves 

határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

414/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-Tulajdonosi döntés Sz. L.  bérleti szerződés hosszabbítása ügyében - 

 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy Sz. L.(szül. név: 

.., szül: ... an: ..), a ../3/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1076 Budapest 

VII. Kerület Szinva u…. I. 9. szám alatti, 2 + fél szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 90 m² 

alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra határozott időre, 5 évre, 2025.10.31. napjáig a 

bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön.  

 

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

módosítás nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

415/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés B. L. bérleti szerződés hosszabbítása ügyében- 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy B. L. (szül: ... an: 

..) a ../0/A/14 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1073 Budapest VII. kerület, Dob 

u. ... fszt. 20. szám alatti, fél szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 18 m² alapterületű, 

szükséglakásra határozott időre, 5 évre, 2025.10.31. napjáig a bérleti szerződés 

meghosszabbításra kerüljön.  

2. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

módosítás nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

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

elfogadták. 

 

416/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadása tárgyában- 

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt,  hogy a../0/A/19 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 1076 Budapest VII. Kerület, Péterfy Sándor u. ... II. 6. sz. alatti 

1 szoba, 28 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú bérlakást szolgálati lakásként kijelöli. 

2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt,  hozzájárul ahhoz, hogy F. D.(szül: ..., 

anyja neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/19 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1076 

Budapest VII. Kerület, Péterfy Sándor u. ... II. 6. sz. alatti 1 szoba, 28 m2 alapterületű komfortos 

komfortfokozatú bérleményre, határozott időtartamra, a bérbeadás alapjául szolgáló 

köztisztviselői jogviszony fennállásának időtartamára, piaci alapú bérleti díjjal a bérleti 

szerződés megkötésre kerüljön.  

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés nem 

kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták.  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

417/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, ahhoz hogy V. L. (születési név: .., születési hely 

és idő: ... anyja neve: .. szig.sz.: ..) – néhai bérlő T. L. gyermeke - a .../0/A/12 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Hársfa u. .. I. 11.  szám alatti 3 szoba, az ingatlan 

nyilvántartás szerint 100 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás vonatkozásában a 

bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2020. 02. 10. napjától  határozatlan időre a lakás 

bérlőjévé válik.   

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

418/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, ahhoz hogy B. Cs.(születési név: .., születési hely 

és idő: ... anyja neve: ., szig.sz.: ..) – néhai bérlő B.F. gyermeke - a ../0/A/27 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Kazinczy u…. II. 6.  szám alatti 2 szoba, az 

ingatlan nyilvántartás szerint 50 m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú lakás 

vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2020.06.25. napjától  határozatlan 

időre a lakás bérlőjévé válik.   

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 
          

 

419/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, ahhoz hogy N. T. (szül.: .. ... anyja neve: …, 

szig.sz.: ..) – néhai bérlő N. T. felesége - a ../0/A/9 helyrajzi számon nyilván tartott, 

természetben a Budapest VII. Marek J. u. .. fsz. 7.  szám alatti 2 szoba, az ingatlan nyilvántartás 

szerint  45 m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti 

jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2020.04.05. napjától  határozatlan időre a lakás bérlőjévé válik.   

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

420/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, ahhoz hogy S. K. (születési név: ., születési hely 

és idő:  …. anyja neve: .., szig.sz.: …) – néhai bérlő B. P. lánya – a../0/A/9 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Nyár u. ... II. 2. szám alatti 2 szoba, az ingatlan 

nyilvántartás szerint 44 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás vonatkozásában a 

bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2020. 07. 13. napjától határozott időre 2022. 09.30. 

napjáig a lakás bérlőjévé válik.   

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 
  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

421/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, ahhoz hogy kiskorú B. D. B. (születési név: .., 

születési hely és idő: …. anyja neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő M. Á. gyermeke - a ./0/A/21  

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Király u. .. II. 1/A.  szám alatti 

1 szoba, az ingatlan nyilvántartás szerint 32 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás 

vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2020. 06. 05. napjától határozatlan 

időre a lakás bérlőjévé válik.   

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

422/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága hozzájárul, ahhoz hogy T. L. (születési név: ...: születési hely 

és idő: ... anyja neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő G.F. gyermeke - a ../0/A/5  helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben Budapest VII. Peterdy u. .. fsz. 1. szám alatti 1 szoba, az ingatlan 

nyilvántartás szerint 30 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás vonatkozásában a 

bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2020.03.19. napjáról határozatlan időre a lakás 

bérlőjévé válik.   

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

 

423/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága, nem járul hozzá T. T. (születési név: .., születési 

hely és idő: .. anyja neve: .., szig.sz.: ..) – néhai T. T. jogcímnélküli lakáshasználó gyermeke - 

a ../0/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Péterfy S. u. ... fsz. 6.  

szám alatti 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben lévő 1 szoba, az ingatlan 

nyilvántartás szerint 44 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás vonatkozásában a 

bérleti szerződés megkötéséhez. 

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy T. T. 30 napos 

határidővel szólítsa fel a hátralék rendezésére, továbbá a bérlemény birtokbaadására. A határidő 

letelte után önkéntes teljesítés hiányában kezdeményezzen a hátralék behajtására, valamint a 

lakáskiürítésére vonatkozóan peres eljárást.  

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 

 

424/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

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

Kerületfejlesztési Bizottsága, nem járul hozzá T. L. J. (születési név: .., születési hely és idő: ., .. anyja 

neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő T.L. gyermeke- a ../ 0/A/13 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. Nefelejcs u…. fsz. 45. szám alatti számú 1 szoba, ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzés szerint 41 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti 

szerződés megkötéséhez. 

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

Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy T. L. J. 30 napos határidővel szólítsa 

fel a bérlemény birtokbaadására. A határidő letelte után önkéntes teljesítés hiányában kezdeményezzen 

a hátralék behajtására, valamint a lakáskiürítésére vonatkozóan peres eljárást. 

 
Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatója 

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

elfogadták. 

 

425/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága nem járul hozzá ahhoz, hogy K. Gy. (születési név: 

.., születési hely és idő: ... anyja neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő N. S. nagynénje - a ../0/A/19 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Hevesi Sándor tér .. II. 16. sz.  

szám alatti 1 szoba, az ingatlan nyilvántartás szerint 26 m2 alapterületű, komfortnélküli 

komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa. 

 

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága, felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy K. T. 30 napos 

határidővel szólítsa fel a bérlemény birtokbaadására. A határidő letelte után önkéntes teljesítés 

hiányában kezdeményezzen a lakáskiürítésére és az esetlegesen fennálló hátralékra behajtására 

vonatkozóan peres eljárást. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

426/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága, nem járul hozzá ahhoz, hogy B. I. (születési név: .., 

születési hely és idő: ... anyja neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő Z. I. élettársa - a ../0/A/37 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Péterfy S. u. .. III. 38. sz.  szám 

alatti 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben lévő 1 szoba, az ingatlan nyilvántartás 

szerint 26 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti 

jogviszonyt folytathassa.  

 

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága, felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy B. I. 30 napos 

határidővel szólítsa fel a bérlemény birtokbaadására. A határidő letelte után önkéntes teljesítés 

hiányában kezdeményezzen a lakáskiürítésére és az esetlegesen fennálló hátralékra 

vonatkozóan peres eljárást. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

427/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatás tárgyában- 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága nem járul hozzá ahhoz, hogy K. B. Á. (születési név: 

.., születési hely és idő: ... anyja neve: .., szig. szám: ..) -néhai bérlő B. T. A. élettársa - a ../0/A/5 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VII. Nefelejcs u. .. fsz. 2.  szám alatti 

1 és fél szoba, az ingatlan nyilvántartás szerint 63 m2 alapterületű, félkomfortos 

komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa. 

  

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy K.B. Á. 30 

napos határidővel szólítsa fel a bérlemény birtokbaadására. A határidő letelte után önkéntes 

teljesítés hiányában kezdeményezzen a lakáskiürítésére és az esetlegesen fennálló hátralékra 

vonatkozóan peres eljárást. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 

428/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

-K. K. bérleti jogviszony folytatása tárgyában- 

 

1.Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy K. K. (szül.: ..., 

anyja neve: .., szig.sz.: ..), – néhai P. F. eltartója - a ../2/A/9 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. kerület, Dob u. ... I. 9. szám alatti 1 szoba, az ingatlan 

nyilvántartás szerint 39 m2 lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszonyt folytathassa. Így 

2020.07.22. napjától határozatlan időre a lakás bérlőjévé válik.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 

429/2020. (X.12.) sz. PKB határozat 

- Bérleti jogviszony folytatása tárgyában- 

 

1.Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy M. Zs. I. (szül.: 

..., anyja neve: .., szig.sz.: ..), – néhai M. I. fia - a ../0/A/34 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VII. Kerület, Dob u. ..  I. 33. szám alatti 1 szoba, az ingatlan 

nyilvántartás szerint 42 m2 lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszonyt folytathassa. Így 

2020.07.05. napjától határozatlan időre a lakás bérlőjévé válik.  

 

 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

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

elfogadták. 

 

Kmf. 

 

Budapest, 2020. október 12. 

         Borka-Szász Tamás sk.                         

   a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

    Vajda Eszter 

jegyzőkönyvvezető 
 


