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Benedek Zsolt:
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság június 9-i rendkívüli ülésén
megjelent bizottsági tagokat, alpolgármester urat, hivatalból megjelent munkatársakat,
mindenkit, aki a helyszínen követi figyelemmel a munkánkat. Első teendőnk a napirendi
pontok megállapítása. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatosan észrevétele bárkinek vane? Moldován úré a szó.
Moldován László:
Azt szeretném kérdezni, hogy miért zárt üléssel kezdünk?
Benedek Zsolt:
Alpolgármester úrnak el kell menni egy másik megbeszélésre, és az Övé az első napirendi
pont, amit zárt ülés keretében kell megtárgyalni, ezért kértük, hogy zárt üléssel kezdjünk.
Erre irányult a kérdés, ugye?
Moldován László:
Igen, köszönöm.
Benedek Zsolt:
Napirend előtt, ha nincsen kérdés másnak, akkor felteszem szavazásra a napirendet, hogy ki
tartja elfogadhatónak? Aki igen? Ez egyhangú döntés.
614/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A napirendi pontok elfogadása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
Zárt ülés keretében:
1.)

Megállapodás az Akácfa Udvar Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft-vel
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

2.)

Budapest VII. kerület 34083 hrsz-ú, Kertész u. 50. sz. Társasház alapító
okiratának módosítása.
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

3.)

Állampolgárok közötti cserekérelem
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

4.)

Bérbeadói döntés bérlők részletfizetési kérelméről
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

5.)

Bérbeadói döntés használók részletfizetési kérelméről
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

6.)

Lakásbérleti szerződések felmondása hátralék miatt
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

7.)

Határozott idejű bérleti szerződések hosszabbítása, ismételt megkötése
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
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8.)

Budapest, VII. ker. Király u. 11. szám alatti bérlő bérleti szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetése cserelakás bérbeadásával egyidejűleg
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

9.)

Budapest VII. Izabella u. 31. 34000/0/A/10 hrsz. szám alatti 24 m2 alapterületű
udvari földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

10.) Budapest VII. kerület Király u. 27. szám alatti 34139 hrsz.-on nyilvántartott
lakóépület udvarán 8 m2 alapterületű gépkocsi beálló bérbeadása
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
11.) Budapest VII. kerület Király u. 29. szám alatti 34138 hrsz.-on nyilvántartott
lakóépület udvarán 8 m2 alapterületű gépkocsi beálló bérbeadása
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
12.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségben bérlőtársi jogviszony
létesítése tárgyában - Bp. VII. Madách Imre út 10. hrsz. 34202/4/A/10
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
Nyílt ülés keretében:
13.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. május
havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök
14.) Döntés a Belső-Erzsébetváros területén végzendő járőrszolgálat
zajkommandó szervezése tárgyában kötendő szerződésekről
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

és

15.) Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest, VII.
kerület Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása tárgyú közbeszerzési
eljárásban
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője
16.) Célbefizetés teljesítése a Budapest VII. kerület Thököly út 8. sz. (32989 hrsz.)
társasház részére
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője
17.) A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület
hasznosításával kapcsolatos egyes döntések
Előterjesztő: Bencze György EVIKVÁR Kft. ügyvezetője
18.) Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói szerződésekről
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
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19.) Bp. VII. Izabella u. 28. szám alatti 33943/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 4 m2
alapterületű udvari pince helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
20.) Bp. VII. Kertész u. 33. szám alatti 34076/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott 21 m2
alapterületű utcai földszinti, 17 m2 galériával ellátott helyiség bérbeadása
versenyeztetésen kívül
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
21.) Tulajdonosi döntés a Budapest VII. Király u. 27. 34139 hrsz. szám alatti 12 m2es helyiségre vonatkozó tevékenységi kör módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
22.) Budapest VII. Nefelejcs u. 45. sz. 33314/0/A/2 hrsz. alatti 48 m2 alapterületű
utcai földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
23.) Budapest VII. Nefelejcs u. 55. sz. 33391/0/A/3 hrsz. alatti 17 m2 alapterületű
utcai földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
24.) Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése
tárgyában
Bp. VII. ker. Rejtő J. u. 6. 33854/0/A/1 hrsz.
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
25.) Bp. VII. Síp u. 13. szám alatti 34501/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 53 m2
alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
26.) Tájékoztatás Polgármesteri hozzájárulásról
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
27.) Budapest VII. Thököly út 5. sz. 32947/0/A/5 hrsz. alatti 16 m2 alapterületű utcai
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
13. NAPIRENDI PONT
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. május havi
munkájáról szóló beszámolók elfogadása Benedek Zsolt: A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015.
május havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása.
Jómagam terjesztettem a bizottság elé, indokolni különösképpen nem kívánom. Napirenden
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kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincsen, az ügyrendi indítványom, hogy a 4 darabról
egyszerre szavazzunk. Ezt elfogadja-e a bizottság? Elfogadja. Kérdezem tehát a tisztelt
bizottságot, hogy a határozati javaslat 1-4-es pontjáig elfogadja-e a javaslat szövegét? Aki
igen? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 13. napirendi pont 1-4. határozati
javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének elfogadásával.”
645/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. május havi
munkájáról szóló beszámolók elfogadása
Ügyrendi indítvány –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 13. napirendi pont 1-4.
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének
elfogadásával.
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Hoppál Réka szakértő 2015. május havi munkájáról szóló beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

646/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. május havi
munkájáról szóló beszámolók elfogadása –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Hoppál Réka szakértő 2015. május havi munkájáról szóló
beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
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„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2015. május havi munkájáról szóló beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

647/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. május havi
munkájáról szóló beszámolók elfogadása –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2015. május havi munkájáról szóló
beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Perity László szakértő 2015. május havi munkájáról szóló beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

648/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. május havi
munkájáról szóló beszámolók elfogadása –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Perity László szakértő 2015. május havi munkájáról szóló
beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015.május havi munkájáról szóló
beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

649/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. május havi
munkájáról szóló beszámolók elfogadása –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015.május havi munkájáról szóló
beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
14. NAPIRENDI PONT
- Döntés a Belső-Erzsébetváros területén végzendő járőrszolgálat és zajkommandó
szervezése tárgyában kötendő szerződésekről Benedek Zsolt: Döntés a Belső-Erzsébetváros területén végzendő járőrszolgálat és
zajkommandó szervezése tárgyában kötendő szerződésekről
Irodavezető úr az előterjesztő, Gróza Zsolt, ha jól látom. Kérdezem, hogy kiegészíti-e, vagy
indokolja-e?
dr.Gróza Zsolt:
Annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy Bencze úr benyújtott, egy módosító indítványt, ami
apró, de nagyon praktikus, és általam elfogadni javasolt módosításokat tartalmaz.
Benedek Zsolt:
Kérdés van-e? Képviselő asszonyé a szó.
Újváry-Kövér Mónika:
Örömmel olvastam ezt az előterjesztést, mert hosszú ideje folytatok levelezést jegyző úrral,
ügyvezető úrral, a zajkommandó, meg egyáltalán a civil járőrszolgálat ügyében, hogy mikor
várható konkrét döntés. A legutóbb, néhány napja megkapott levélben értesítést kaptam,
hogy még mindig csak az egyeztetések zajlanak.
Először is le szeretném szögezni, hogy mindenképpen támogatandónak tartom az
előterjesztést. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha már erről tárgyalunk, akkor fontos, hogy a
rendszert minél tökéletesebben működtessük és eléjük a kívánt célt, hogy a lakóknak az
éjszakai nyugalomhoz való jogát biztosítani tudjuk. És pont ezért, én a tavalyi év
tapasztalatait figyelembe véve, több javaslattal is éltem, mint jegyző úrhoz, mint ügyvezető
úrhoz, melynek egyikét sem láttam, hogy befogadta volna. Úgy gondolom, hogy ilyen
bizottsági ülésen is, ezek közül kettő mindenféleképpen ki szeretnék hangsúlyozni, és bízom
abban, hogy mégiscsak megfontolják ezeket a javaslatokat.
Az egyik felvetésem az volt, és ezzel már ügyvezető úr is találkozhatott, hogy a tavalyi évben
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is, ez a szolgáltatás csütörtöktől szombat estig tartott. Mint tudjuk, a negyedben lévő
szórakozóhelyek nagyon hamar alkalmazkodnak a kialakult helyzethez, és az élő koncertek
egy részét a csütörtöki, pénteki napról áttették szerda estére. Ebből kifolyólag élhetetlenné
váltak, bizonyos utcák, főleg a társasházak utcafronti lakásai. Ezért azt kértem, hogy
lehetőség szerint ezt az időszakot bővítsük ki. Nyilván el tudom fogadni, hogy forráshiány
van, de azt kértem, hogy legalább a szerdai napot azt mérlegeljük, hogy lehetne ebbe a
szerződésbe bevonni.
A másik fontos dolog pedig, ugye a zajkommandó minden esetben a lakossági betelefonálásra
megy ki a megadott helyszínre. A legnagyobb hibának azt láttam, hogy ha történik is
intézkedés, a panaszosok felé semmiféle visszacsatolás nem érkezett. Tehát akkor, amikor
éjszaka kimentek hozzájuk, akkor hiába próbáltak kérni például a jegyzőkönyvből egy
másodpéldányt, hogy egyáltalán tudtak volna erre hivatkozni, hogy voltak náluk, ebből sem
kaptak. Illetve én valamiféle olyan rendszer kiépítését tartanám ideálisnak, amikor ez az
egyébként is működő szolgálat, másnap visszakérdez a lakostól, hogy voltak kint, meg volt
elégedve?
Azt gondolom, hogy ez által az önkormányzat önmagát is tudná védeni, hogy ezt a
szolgáltatást valójában elvégezte. Azt el tudom fogadni azt az indokot, amit jegyző úr
mondott, hogy vannak olyan információk, amit a… főleg, hogyha ezt az ügyet nem lehet a
panaszosok felé kommunikálni. Ennek ellenére azt, hogy egy minimális visszacsatolás
legyen, egyébként a zajkommandó után hónapokig nem történik, sőt egy éven keresztül nem
történik semmi, azt én elfogadhatatlannak tartom. És igazából ezek lennének a kérdéseim,
hogy kívánják-e ezeket a javaslatokat befogadni és egyben javasolnám is, hogy amennyiben
lehetséges ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak. Köszönöm szépen.
Bencze György:
Most próbálom megkeresni azt a levelet, amit képviselő asszonynak írtam.
Újváry-Kövér Mónika:
Itt van.
Bencze György:
Adja, már ide legyen kedves.
A szerdai nappal kapcsolatban egyszerűen az a helyzet, hogy 33%-al megemeli a költségeket.
Nem én döntök a forrásokról, hanem a költségvetésben, a képviselő-testület dönt ezekről.
Nyilván könnyen érthető, hogy nekem tök mindegy, hogy milyen szerződést kötök. Az én
szerződésem pillanatnyilag csütörtök, péntek, szombat éjszakára szól, tehát én erre fogok
tudni szerződni. Hogyha a képviselő-testület tesz még mellé pénzt, és módosítja azt a
szerződést, amit most kíván majd jóváhagyni, akkor szerintem semmi akadálya nincs.
Mondom pénz kérdése.
A zajkommandóval kapcsolatban, valóban azt írtam, hogy zajlanak az egyeztetések, de azt is
beleírtam, hogy szívesen vesszük az észrevételeket, a javaslatokat. Tehát minden olyan
javaslatot, észrevételt, amit elmondott, és beépíthető. Ha nincsen valami jogi akadálya, vagy
bármi egyéb, azt nagyon szívesen beépítjük.
Azért tudni kell azt is, hogy nagyon sokan nem adták a nevüket ehhez. Tehát meg tudom
mutatni az összes jegyzőkönyvet, hogy ha érdekli, eljön hozzám egyszer az ERVÁ-ba.
Szánjon rá egy napot. Van vagy 100 jegyzőkönyvünk összegyűjtve. Rengeteg olyan van, hogy
egész egyszerűen felhívták őket, már odamentek, és be se tudták azonosítani, hogy ki volt a
hívó fél, aki hívta őket, mert onnantól kezdve már nem akarta vállalni a dolgot. Volt, akit
megtaláltak, de nem volt hajlandó aláírni a jegyzőkönyvet, vagy a nevét adni hozzá.
Egyébként végül is a dolog érthető, de például lehet olyan szabályokat hozni, hogyha van erre
igény, hogy csak akkor járjunk el, ha a bejelentő névvel vállalja ezt a dolgot, és hogyha nem
találjuk meg, de pl. konkrét eset, hogy be se tudtunk menni egy házba. Végigcsöngették, nem
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tudom pontosan, hogy mi történt nem találták meg a bejelentőt, és gyakorlatilag semmilyen
oldalról nem tudtuk megfogni a történetet.
Akkor is megszülettek ilyen mérési jegyzőkönyvek, de fogalmunk sincs, hogy ki jelentette be.
Azért több oldala van, képviselő asszony ennek a történetnek. Nagyon szívesen összehozok
egy találkozót, akár Önnel vagy többükkel, akik érdekeltek ebben a témában és akkor
beszéljük meg, hogy mi az, ami kezelhető is, és javítja még a lakosság hangulatát ebben a
témakörben.
A visszakérdezést, elég nehezen tartom ezek közül megvalósíthatónak. Tehát a jól értem egy
feet back-et szeretne, hogy másnap esetleg valakit felhívni, de kit? A Polgármesteri
Hivatalból valaki felhívja a lakókat?
Újváry-Kövér Mónika:
Hogyha erre válaszolhatok, mert párbeszéd végül is. Tegnap mikor jegyző úrral egyeztettem,
pont az volt a téma, hogy az önkormányzatnak is nagyon fontos, hogy saját magát is tudja,
ellenőrzi, és a lakosságnak egy olyan visszajelzés is legyen, hogy nem csak hogy megnézünk
valami szolgáltatást, hanem személy szerint, ahogy mondja, hogy megismerjem az ügyeket.
Több ügyben kikértem a jegyzőkönyveket és megismertem töviről helyire, és pont egyébként
számos esetben olyan fordult elő, hogy a jegyzőkönyvben nem szerepel név, miközben a
lakos vállalta, beazonosítható volt. Vállalta volna. Tehát maga a rendszer rosszul van ebben a
dologban fektetve, és jegyző úr azt mondta, hogy ő sem tartja egyébként kizártnak, hogyha
adott esetben valaki betelefonál, akkor legalább egy telefonszámot, vagy valamit megad. Mert
ennyi erővel úgy is kiszállhat a zajkommandó, hogy, valaki csak poénkodik, és telefonálgat
erre a telefonszámra.
Bencze György:
Rengeteg olyan mérés, amire nem volt megrendelés. Én azt beszéltem meg velük, hogy ha
éppen nincs munkájuk, akkor menjenek szépen ki, tudjuk, hogy mik a problémás helyek, és
ott végezzenek maguktól méréseket. Tehát ők nem csak bejelentésre végeztek méréseket,
hanem szinte egész éjszaka dolgoztak gyakorlatilag. Amikor bejelentés volt, bejelentésre,
amikor nem, akkor csak gyakorlatilag maguktól.
Újváry-Kövér Mónika:
Akkor csak annyival fejezném be, hogy akkor jegyző úr azt mondta, hogy teljesen
elfogadhatatlan, hogy ha egyébként van ez a 3 nap, amikor üzemel ez az ügyfélszolgálat
valóban, ez az éjszakai órákban van, de nyilvánvalóan fel is dolgozza ezeket az adatokat.
Tehát kibővíteni valakinek a tevékenységét önöknél, hiszen nem az önkormányzat, önök
fognak erre megbízást kapni, nem az önkormányzat adja ezt a megbízást. Megbízás keretében
van valaki, aki egyébként felírja annak a nevét, aki panasszal élt, legalább egy telefonszám
kell, hogy beazonosítható módon legyen, és az önkormányzattól sem feleslegesen menjenek
ki, hiszen tudjuk, hogy nem kétforintos kiszállások. És akkor gyakorlatilag másnap egy
visszajelzéssel egy telefonszámon tud történni.
De itt a bizottságon, nem szeretném a bizottság munkáját fárasztani, nagyon szívesen részt
veszek, ezt jeleztem a telefonban is, egy egyeztetésen, amin akár a szakértő is ott van, mert ő
is számos észrevételt tud tenni, és akkor egy mindenki számára elfogadható technológiát
alakítunk ki, hogyan lehet azon még pontosítani, ami az adott ügyben kialakult.
Benedek Zsolt:
Köszönöm, napirenden van-e még kérdés? Ha nincs, kérdezem, hogy a módosító indítvány
tartalmával ki az, aki egyetért, aki igen? Kérdezem? Kispál képviselő úr tartózkodik, nem
szavazat?
dr. Kispál Tibor:
Tessék?
Benedek Zsolt:
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Módosító indítványról kérdeztem.
dr. Kispál Tibor:
Megszavazom!
Benedek Zsolt:
Igen. Akkor ez egyhangú. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a határozati javaslatok
szövegét a módosítással elfogadja-e? Aki igen? Köszönöm
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. június 9-ei rendkívüli ülésének
14. napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság!
A Tisztelt Bizottsághoz beterjesztésre került a „Döntés a Belső-Erzsébetváros területén
végzendő járőrszolgálat és zajkommandó szervezése tárgyában kötendő szerződésekről” című
előterjesztés.
A kipostázott előterjesztés határozati javaslatainak mellékletét képező bonyolítói szerződés I.
3. b) pontja, valamint II. 3. pontja pontosítása indokolt, erre tekintettel kérem a Tisztelt
Bizottságot, hogy az eredetileg kipostázott előterjesztés határozati javaslatának mellékletét
képező bonyolítói szerződés hivatkozott pontjainak alábbi módosított változatát
szíveskedjenek elfogadni. /A változtatást tartalmazó részek dőlt betűvel, aláhúzottan kerültek
megjelölésre./
„I.3.
b) A teljesítés ideje: a I.2. pontban meghatározott időszakban heti rendszerességgel,
csütörtöki, pénteki és szombati napokon legkorábban 19:00 órai kezdettel, a következő nap
maximum 05:00 óráig terjedő időtartamban.”
„II.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott az I.1. pontban hivatkozott
feladatok elvégzésének igazolt ellenértékére kiállított számláját a Megbízó által aláírt vagy
nem kifogásolt teljesítési igazolás alapján jogosult benyújtani.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott az I.1. pontban meghatározott feladatok
igazolt ellenértékéről köteles a Szolgáltató által benyújtott számlák és az azok alapjául
szolgáló dokumentumok (ideértve különösen a Jelenléti ívet valamint a technikai eszközök
listáját) alapján a számlát kiállítani és a Megbízó részére megküldeni, azzal, hogy a fizetési
határidő a számla Megbízó általi kézhezvételétől számított 30 nap.”
650/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Döntés a Belső-Erzsébetváros területén végzendő járőrszolgálat és zajkommandó
szervezése tárgyában kötendő szerződésekről
Módosító indítvány -

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
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A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. június 9-ei rendkívüli ülésének
14. napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság!
A Tisztelt Bizottsághoz beterjesztésre került a „Döntés a Belső-Erzsébetváros területén
végzendő járőrszolgálat és zajkommandó szervezése tárgyában kötendő szerződésekről” című
előterjesztés.
A kipostázott előterjesztés határozati javaslatainak mellékletét képező bonyolítói szerződés I.
3. b) pontja, valamint II. 3. pontja pontosítása indokolt, erre tekintettel kérem a Tisztelt
Bizottságot, hogy az eredetileg kipostázott előterjesztés határozati javaslatának mellékletét
képező bonyolítói szerződés hivatkozott pontjainak alábbi módosított változatát
szíveskedjenek elfogadni. /A változtatást tartalmazó részek dőlt betűvel, aláhúzottan kerültek
megjelölésre./
„I.3.
b) A teljesítés ideje: a I.2. pontban meghatározott időszakban heti rendszerességgel,
csütörtöki, pénteki és szombati napokon legkorábban 19:00 órai kezdettel, a következő nap
maximum 05:00 óráig terjedő időtartamban.”
„II.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott az I.1. pontban hivatkozott
feladatok elvégzésének igazolt ellenértékére kiállított számláját a Megbízó által aláírt vagy
nem kifogásolt teljesítési igazolás alapján jogosult benyújtani.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott az I.1. pontban meghatározott feladatok
igazolt ellenértékéről köteles a Szolgáltató által benyújtott számlák és az azok alapjául
szolgáló dokumentumok (ideértve különösen a Jelenléti ívet valamint a technikai eszközök
listáját) alapján a számlát kiállítani és a Megbízó részére megküldeni, azzal, hogy a fizetési
határidő a számla Megbízó általi kézhezvételétől számított 30 nap.”
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKVÁR Kft. között a Budapest Főváros VII. kerület
meghatározott területének biztonsági, vagyonvédelmi, rendezvénybiztosítói és járőrszolgálati
feladatainak, valamint zajkommandóval kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában kötendő, a
módosító indítvánnyal elfogadott határozat mellékletét képező bonyolítói szerződés tervezetét
jóváhagyja, és egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 15 nap
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárulását adja
ahhoz, hogy az EVIKVÁR Kft. az 1. pont szerinti bonyolítói szerződés, és a beszerzési és
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közbeszerzési szabályzata alapján lefolytatandó eljárás nyertesével a civil járőrszolgálat
ellátása valamint zajkommandóval kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában kötendő
szerződéseket megkösse.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos”
651/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Döntés a Belső-Erzsébetváros területén végzendő járőrszolgálat és zajkommandó
szervezése tárgyában kötendő szerződésekről 1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKVÁR Kft. között a Budapest Főváros
VII. kerület meghatározott területének biztonsági, vagyonvédelmi, rendezvénybiztosítói
és járőrszolgálati feladatainak, valamint zajkommandóval kapcsolatos feladatok
ellátása tárgyában kötendő, a módosító indítvánnyal elfogadott határozat mellékletét
képező bonyolítói szerződés tervezetét jóváhagyja, és egyúttal felkéri a polgármestert,
hogy a szerződést írja alá.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 15 nap
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárulását adja
ahhoz, hogy az EVIKVÁR Kft. az 1. pont szerinti bonyolítói szerződés, és a beszerzési és
közbeszerzési szabályzata alapján lefolytatandó eljárás nyertesével a civil járőrszolgálat
ellátása valamint zajkommandóval kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában kötendő
szerződéseket megkösse.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
15. NAPIRENDI PONT
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a
Budapest, VII. kerület Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása tárgyú közbeszerzési
eljárásban
Előterjesztő dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási iroda vezetője. Irodavezető asszonyt
kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni vagy indokolni az előterjesztést?
dr. Máté Katalin:
Nem köszönöm.
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Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés? Nincs kérdés. Akkor a határozathozatal következik, mégpedig név
szerint, ha jól gondolom. Kérdezem tehát, hogy a határozati javaslatok 1-es pontjával Tímár
képviselő úr, egyet ért-e?
Tímár László:
Igen.
Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő úr?
Sólyom Bence:
Igen.
Benedek Zsolt:
Veres képviselő úr?
Veres Zoltán:
Igen.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr?
Németh Gábor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Kispál képviselő úr?
dr. Kispál Tibor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Jómagam igennel.
Benedek Zsolt:
A javaslatok 2-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?
Tímár László:
Igen.
Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő úr?
Sólyom Bence:
Igen.
Benedek Zsolt:
Veres képviselő úr?
Veres Zoltán:
Igen.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr?
Németh Gábor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Kispál képviselő úr?
dr. Kispál Tibor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Jómagam igennel.
Benedek Zsolt:
Javaslatok 3-as pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?
Tímár László:
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Igen.
Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő úr?
Sólyom Bence:
Igen.
Benedek Zsolt:
Veres képviselő úr?
Veres Zoltán:
Igen.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr?
Németh Gábor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Kispál képviselő úr?
dr. Kispál Tibor:
Ezt megszavazom.
Benedek Zsolt:
Én is igennel.
Benedek Zsolt:
A határozati javaslatok 4-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?
Tímár László:
Igen.
Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő úr?
Sólyom Bence:
Igen.
Benedek Zsolt:
Veres képviselő úr?
Veres Zoltán:
Igen.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr?
Németh Gábor:
Tartózkodom.
Benedek Zsolt:
Kispál képviselő úr?
dr. Kispál Tibor:
Ezt is megszavazom.
Benedek Zsolt:
Jómagam szintén igennel. Így a napirendi pont szavazásának a végére értünk.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és megállapítja,
hogy a GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. június 9-én, 14.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyve

(6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.), a PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2251
Tápiószecső, Sági út 1/A.), valamint az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József körút 69.) ajánlattevők ajánlata érvényes.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

652/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja és
megállapítja, hogy a GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.), a PMG Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság (2251 Tápiószecső, Sági út 1/A.), valamint az EUSTIL Építőipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József körút 69.)
ajánlattevők ajánlata érvényes.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Benedek Zsolt: igen
Kispál Tibor: tartózkodás
Németh Gábor: tartózkodás
Sólyom Bence: igen
Tímár László: igen
Veres Zoltán: igen
A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest, VII. kerület Wesselényi
utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

653/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás
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eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Benedek Zsolt: igen
Kispál Tibor: tartózkodás
Németh Gábor: tartózkodás
Sólyom Bence: igen
Tímár László: igen
Veres Zoltán: igen
A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest, VII. kerület Wesselényi utca 17. –
ERöMŰVHÁZ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a PMG Építőipari
Korlátolt Felelősségű Társaságot (2251 Tápiószecső, Sági út 1/A.) nyilvánítja, mivel ezen
ajánlattevő nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

654/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese
tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Budapest, VII. kerület Wesselényi utca 17. –
ERöMŰVHÁZ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a PMG Építőipari
Korlátolt Felelősségű Társaságot (2251 Tápiószecső, Sági út 1/A.) nyilvánítja, mivel ezen
ajánlattevő nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Benedek Zsolt: igen
Kispál Tibor: igen
Németh Gábor: tartózkodás
Sólyom Bence: igen
Tímár László: igen
Veres Zoltán: igen
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

655/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Eljárást lezáró döntés és végleges szerződés jóváhagyása a Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest, VII. kerület
Wesselényi utca 17. – ERöMŰVHÁZ felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a
jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Benedek Zsolt: igen
Kispál Tibor: igen
Németh Gábor: tartózkodás
Sólyom Bence: igen
Tímár László: igen
Veres Zoltán: igen
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
16. NAPIRENDI PONT
- Célbefizetés teljesítése a Budapest VII. kerület Thököly út 8. sz. (32989 hrsz.)
társasház részére Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Célbefizetés teljesítése a Budapest VII. kerület Thököly út
8. sz. (32989 hrsz.) társasház részére.
Irodavezető asszonyt kérdezem, hogy indokol-e vagy kiegészít-e?
dr. Máté Katalin:
Nem köszönöm.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a javaslat 1-es pontjáról
kérdezném a bizottságot ki az, aki ezt támogatja? Kispál képviselő úr tartózkodik?
Megszavazta. Köszönöm, egyhangú.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
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„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a Budapest VII. ker. 32989
hrsz-ú Thököly út 8. sz. társasházban fennálló 9,65% tulajdoni hányadára tekintettel a
Budapest VII. ker. 32989 hrsz-ú Thököly út 8. sz. társasház részére a tető-felújítás
finanszírozása érdekében 259.000 Ft célbefizetés kerüljön átutalásra.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
656/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Célbefizetés teljesítése a Budapest VII. kerület Thököly út 8. sz. (32989 hrsz.)
társasház részére
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak a Budapest VII. ker.
32989 hrsz-ú Thököly út 8. sz. társasházban fennálló 9,65% tulajdoni hányadára
tekintettel a Budapest VII. ker. 32989 hrsz-ú Thököly út 8. sz. társasház részére a tetőfelújítás finanszírozása érdekében 259.000 Ft célbefizetés kerüljön átutalásra.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
17. NAPIRENDI PONT
- A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület hasznosításával
kapcsolatos egyes döntések
Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk 17-es számmal: A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám
alatt található üres terület hasznosításával kapcsolatos egyes döntések.
Az előterjesztője Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője. Ügyvezető úrnak megadom
a szót, hogyha ki akarja egészíteni, vagy indokolni az előterjesztését néhány mondatban.
Bencze György:
Nem rabolom a bizottság idejét, biztos lesz egy csomó kérdés, akkor majd azokon belül
válaszolok.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés?
dr. Kispál Tibor:
Egy dolgot kérnék azt előterjesztőtől, hogy a tanulmányt készítő hölgy, - nem emlékszem
most itt kapásból a nevére -, aki készítette ezt az anyagot, hivatkozik 3 db mellékletre is.
Szeretném azt kérni, hogy azt juttassa el hozzám, mert szeretném átnézni.
Bencze György:
Jó, jó.
Benedek Zsolt:
Moldován úré a szó.
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Moldován László:
Több kérdésem lenne. Az egyik, hogy ha jól tudom, akkor még mindig folyik a pereskedés a
HÉROSZ Zrt-vel, itt a területen. Nem tudom, hogy ez egyáltalán befolyásolja már a….
Bencze György:
Én úgy tudom, hogy jogerős ítélet van az ügyben, bár nem vagyok felkenve erre, de talán
megtámadta, és felülvizsgálati kérelem van a kúriánál, de az biztos, hogy jogerős ítélet van.
Moldován László:
Akkor egy olyan kialakult helyzet van, hogy az önkormányzatot semmi sem hátráltatja, hogy
hasznosítsa ezt a területet?
Bencze György:
Ha válaszolhatok rögtön.
Moldován László:
Persze.
Bencze György:
Ez a helyzet már régebben előállt. Legalábbis az ERVA ügyvédjétől, kértem egy nyilatkozatot
azzal kapcsolatban, hogy bármiben hátrányt szenvedhetünk-e, ha bármilyen módon ezzel a
kérdéssel elkezdünk foglalkozni, esetleg birtokba vesszük a területet. És még jóval az ítélet
előtt már azt mondta, hogy mindenféle más szakértői vizsgálaton, mindenen túl vagyunk, ahol
ez problémát jelenthetett volna. Tehát körülbelül egy éve írta már le, hogy ez nem probléma.
Moldován László:
Jó köszönöm. A másik kérdésem az lenne, hogy, egy jogi kérdésem van esetleg Bencze úrhoz,
hogy a Pénzügyi Bizottságnak van-e hatásköre arra, hogy olyan határozatot hozzon, mint a
kettes határozat, hogy a képviselő-testület elé olyan előterjesztés kerüljön egyeztetésre, hogy
a terület legalább 60%-át úgy kell beépíteni, hogy elsősorban közösségi célra szolgáljon.
Tehát, hogy a teljes a parkosítást beszűkíti a Pénzügyi Bizottság, ha megszavazza és a
képviselő-testület tulajdonképpen már kész helyzet elé kerül. Ez jogilag teljesen rendben van?
dr. Mészáros Zoltán:
Ha a bizottság így dönt, persze, hogy dönthet így, hogy ő egy ilyet szeretne. Aztán, a testület
előtt mindenki nyújthat be, minden képviselő nyújthat be javaslatot.
Moldován László:
Akkor ez a testületet semmire nem kötelezi?
dr. Mészáros Zoltán:
Hát nem, mert a testület az maga dönt, nem kötelezi a bizottság döntése a testületet.
Moldován László:
Jó, köszönöm. Akkor én folytatnám. A mellékletek között én azt látom, ami engem igazán
megdöbbentet, hogy én azt gondoltam, illetve mindig arról volt szó, hogy közösségi funkciók
lesznek ezen a területen. Itt viszont azt látom, hogy javasolt közösségi funkciók sport,
kutyafuttató, javasolt piaci funkciók. Erről még szó sem volt, hogy lesz ilyen. Lakások
bérbeadása, kereskedelem, sport. Itt szeretném tisztázni, hogy a lakások bérbeadása mit jelent,
mert ott nem látok lakást. Ez a koncepció, hogy fogunk odaépíteni lakást?
Bencze György:
Maga a koncepció készítésénél a feltevés az volt, hogy egy olyan koncepció készüljön el, ami
mentén az önkormányzat ennek a 4.500-4.600 m2-es telkeknek a fejlesztését el tudja képzelni.
Ennek a koncepciónak a megalkotása közben, rengeteg konzultáció történt, és e közben
alakult ki az a gondolat, hogy mindenféleképpen nagyon hangsúlyosak legyenek a közösségi
funkciók, de legyenek rajta olyan funkciók is, amelyek pénzt termelnek, amelyek képesek,
kvázi eltartani a közösségi funkciókat.
Ami gyakorlatilag olyan módon került megfogalmazásra a koncepcióba, hogy az önfenntartó
képessége meglegyen, az egész történetnek. Ezen lehet vitatkozni. Tehát nem arról van szó,

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. június 9-én, 14.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyve

hogy ez egy szentírás. Végső soron a képviselő-testület fogja kimondani ebben a döntő szót,
tehát ahogy a Zoli mondta, gyakorlatilag egy véleményt fog a képviselő-testület felé, a
bizottság képviselni.
De én ebben a koncepcióban az után a két, inkább háromhavi munka után, ami ebben volt, én
ezt láttam elfogadható dolognak. A bizottság, ezzel kapcsolatban javaslom, hogy alakítsa ki a
saját véleményét, de azért azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy, - és bizonyos szempontból
nyilván szubjektív lesz a dolog-, de az én önkormányzat-képem, az nem egy óriási nagy
csöcs, amelyen lehet lógni, hanem az egy felelős szervezet, amely gazdálkodik a közösség
pénzével. És nem olyan beruházásokat hoz létre, amelyek esetleg hosszú távon
fenntarthatatlanok, hanem próbál valamilyen olyan módon gazdálkodni a pénzzel, hogy
egyfajta egyensúly kialakuljon ebben.
És azt gondolom, hogy egy ekkora terület az alkalmas arra, hogy mind a két funkciót
valamilyen módon megvalósítsuk, és így egy olyan termék szülessen, amelyik csak
önmagában nézve is például pénzügyileg is képes magát eltartani. Teljesen nyilvánvaló,
hogyha például ugye a sport semmilyen módon nincsen kibontva ebben a történetben,
rengeteg ötlet volt. Tanuszoda nagyon sok helyen elhangzott, nem tartom kizártnak, hogy
egyszer majd egy olyan intézkedése születik a képviselő-testületnek, hogy készüljön egy
tanuszoda. Mindenki pontosan tudja, hogy egy tanuszodát készíteni az nem egy olyan
különleges dolog, viszont a fenntartása, az őrült összegeket emészt fel. Gyakorlatilag nem
nagyon látni ma Budapesten nyereségesen működő ilyen intézményt.
És hogyha ezeket a dolgokat végiggondoljuk, nyilván nem tudom 5 percben visszaadni annak
a sok óra beszélgetésnek a lényegét, ami e mögött az anyag mögött van, de hogyha ezeket
mind összerakjuk, akkor az áll össze, hogy érdemes egy olyan dolgot létrehozni, ami képes
magát eltartani.
Ha nincs olyan probléma, hogy most megépítjük, és akkor 3 év múlva esetleg, amikor mit
tudom én, a politikai szél másképp forog, akkor majd mindenféle más érdekek mentén is,
elkezdenek majd gondolkodni, és akkor majd lerohasztjuk az egészet, és kész, majd
megszűnik. Például volt a kerületnek tanuszodája, volt a kerületnek művelődési háza és most
már nincs. Ott is megvoltak az okok, hogy miért volt azt szükséges eladni, és azok közül az
egyes számú az volt, hogy rengeteg pénzt visz el. Én azt gondolom, hogy ezért kellene egy
olyan intézményt létrehozni, vagy egy olyan fejlesztést létrehozni, ami önmagában megáll a
lábán, és nem kérdés az, hogy miből fogja tudni az önkormányzat fönntartani a közösségi
funkciókat.
Moldován László:
A kereskedelem azt mit jelent? Bevásárló központ?
Bencze György:
A kereskedelem az nem jellemző. Tehát az a háttéranyagban is benne van, hogy a
kereskedelem mindösszesen annyi kell, hogy legyen itt, ami az itteni igényeket kiszolgálja. Itt
olyan dolgokra kell gondolni, hogy 50-100-150 m2 kereskedelem. Mit tudom én egy kisbolt,
ami a helyieket ki tudja szolgálni. Illetve, ha kettőt lépne, szintén az anyagban le van írva,
hogy elég jó fekvésű a telek ilyen szempontból, és gyakorlatilag 500-800 méteren belül
minden elérthető, ami létezik a világon. Itt nem arra kell gondolni, hogy kereskedelmi
központot kíván bárki létesíteni, hanem arról van szó, hogy ha mondjuk, megépül, egy ilyen
komplexum, annak van egy minimális kereskedelmi igényei, amit érdemes ott helyben
kielégíteni.
Moldován László:
Jó ezt értem, de a Thököly úton, nem messze innen is van egy bolt is, és nem nagyon látom,
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hogy mi a funkciója ennek, de mindegy, ez részletkérdés. A közösségi funkcionál is van sport
meg a piaci funkciónál is van sport. Ezt nem teljesen értem.
Bencze György:
Igen, mert a sportnak vannak bizonyos részei, amikért igenis adnak pénzt az emberek, meg
vannak olyan sportolási lehetőséget, amiket úgy kell biztosítani, hogy azért ne fizessenek,
vagy ne a piaci díjat fizessék meg az igénybevevők. Tehát azért van mind a két oldalon
felsorolva, meg azért is van mind a két oldalon felsorolva, mert hogyha megnézi, a tanulmány
felépítését, akkor azt látja ugye, hogy három helyről szipkáztunk be információkat.
Gyakorlatilag ez a sportfunkció volt az a funkció, amely mind a három csatornán keresztül
befolyt. Tehát gyakorlatilag az önkormányzati intézményektől is, kvázi a piaci lehetőségeket
firtató tanulmány is hozza, illetve elég nagy hangsúllyal, vagy elég komoly hangsúllyal
szerepelt a lakossági fórumon is. Ezért van az, hogy mind a két oldalról belekerült.
Moldován László:
Jó, hogy szóbahozta egyébként a lakossági fórumot, mert én sem olvastam, meg az oktatási
intézmények, /nem érthető szövegrész/ és hogy az az igazság hogy a lakosság is, meg az
oktatási intézmények is, egyértelműen közösségi funkciót preferál, tehát szóba sem jött, hogy
egyéb funkciók lesznek majd itt.
Nekem egy kicsit furcsa, hogy majdnem 5 milliárdos beruházás, amiből a piaci funkciók
4,4Mrd-on belül, azaz 3,3Mrd a piaci funkciók, amit nem kért senki. Közösségi funkció az
csak egy ilyen lenne, de mivel ez, baromi nagy a beruházás, hát nyilván el kell tartania magát,
tehát egy ilyen öngerjesztő spirálnak képzelem az egészet. Belerakjuk a piaci funkciót és
akkor baromira sokat kell rákölteni, és akkor persze, hogy el kell tartania magát a
beruházásnak.
De én meg azt gondolom, és a /nem érthető szövegrész/ egyértelművé tette, és tökéletesen
egyet is értek vele, hogy kizárólag közösségi funkció legyen itt. Szóval a módosító
indítványom pontosan ezt célozza, ő azt mondja ki, és értem én, hogy elvileg ez csak egy
ilyen, hát egy ilyen javaslat és majd a képviselő-testület mást mondhat.
Én azt szeretném, ha már a Pénzügyi Bizottság is azt javasolná, hogy amit a módosító
indítványom is tartalmaz, hogy 100%-ban közösségi célok érdekében hasznosuljon ez a
terület. Annál is inkább mert egészen furcsa itt a megfogalmazás, tehát a 2. pontja a
határozatoknak, amin szeretnék változtatni, az úgy van, hogy kerüljön rögzítésre, hogy a
terület legalább 60%-át úgy kell beépíteni, hogy az első sorban közösségi célokat szolgáljon.
Ha magyarul jól tudok, akkor még ez azt sem jelenti, hogy a 60%-a közösségi célokat kell
szolgálnia, hanem legalább 60%-át, elsősorban közösségi cél. Tehát ez a 60% is, lehet
másodsorban, bármilyen más cél is. Tehát itt ez egy úgy gondolom, egy gumi
megfogalmazás. Nagyon nem szeretném, ha ezt fogadná el a Pénzügyi Bizottság, kérem, hogy
a módosító javaslatomat fogadják el, ami 100% közösségi célú hasznosításra irányul.
Benedek Zsolt:
További kérdés észrevétel van-e? Bencze úrnak visszaadom a szót, utána Németh úr.
Bencze György:
Én azt gondolom, hogy ezek azok a viták, amiket tök jó lefolytatni, tehát pont ezekről kéne
beszélgetnünk. Én most nem megyek bele még egyszer, én elmondtam, én egy picit
másképpen gondolkodom, arról, hogy 100% közösségi funkció. Nem a közösségi funkció
ellen vagyok, hanem a fenntarthatóság mellett vagyok. Tehát az, hogy nem lehet egy
önkormányzatnak úgy gondolkodni, mintha nem lenne holnap! Mert igen is van holnap, igen
is van holnapután is.
Most történetesen szerencsés helyzetben vannak az önkormányzatok, mert az adósságukat egy
pillanat alatt lenullázta az állam, de mi van, ha nem így van? Azért ezt szerintem a kerület is
megtapasztalta, hogy azért, ez tudja nyomja egy kerületnek a költségvetését például, hogy ha
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egy ilyen komoly tartozásállományt halmoz föl.
Látjuk azt, hogy az ingatlan állománya a kerületnek az fogy. Fogynak a lakások, fogynak a
helyiségek, és ha azt végiggondolja a képviselő úr, hogy gyakorlatilag a költségvetésnek két
oldala van. A működési oldal és a felhalmozási oldal, amik gyakorlatilag nem nagyon
vegyülhetnek egymással. Akkor ebből elég jól látszik, hogy egy idő után működési
bevételeinek az egyik masszív lába, ami az ingatlantulajdonunkon keresztül jön, az szépen el
fog fogyni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a megfontolások, amiket mindenféleképpen
fejben kell tartani, egy-egy ilyen beruházással kapcsolatos döntés során. Ez a jövőről szól, ez
arról szól, hogy nem éljük föl egy pillanat alatt azt, amink van, hanem gondolkodunk egy
picit előre. De még egyszer mondom ez nem kritika, csak egy másik fajta gondolkodás ezzel
kapcsolatban.
Még egy dolgot hadd mondjak. Első sorban közösségi célokat szolgáljon, annak konkrétan az
az oka, amiről az előbb kérdezett képviselő úr, hogy ott van a sport, ami gyakorlatilag
bizonyos értelemben lehet közösségi, de bizonyos értelemben lehet piaci is. Tehát én el tudok
képzelni egy olyan intézményt, vagy egy olyan létesítményt, amiben lehetőség van bizonyos
körülmények között, és bizonyos társadalmi körnek ingyen, vagy a piaci ár alatt sportolni,
vagy azt igénybe venni, de mellette meg olyan ablakok is lehetnek, időablakok mondjuk,
amikor azt rendesen pénzért lehet igénybe venni.
Vagy mondjuk egy tanuszoda esetében, amikor a gyerekek vagy a nyugdíjasok valamiféle
kedvezménnyel jöhetnek, de a felnőttek, azok meg teljes áru jegyet vesznek. Ezért mondom
azt, hogy ez gyakorlatilag úgy fogalmaz, hogy elsősorban közösségi célokat szolgáljon,
körülbelül ez volt a fejemben, amikor ezt leírtam.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úré a szó.
Németh Gábor:
Köszönöm szépen. Gyakorlatilag nekem az a kérdésem lenne, hogy ezt az 5 Mrd Ft-ot, ezt
honnan teremti elő az önkormányzat? Nyilván lesznek pályázati támogatások, akár Uniós
támogatás, de ennek az önrésze is olyan tetemes összeg, amivel azt gondolom, hogy az
önkormányzatnak jelenleg, én azt gondolom, hogy a jövőben sem lesz kerete. Tehát esetleg
Ön tud valamit, hogy végül is honnan?
Nagyon hirtelen került elő ez az ügy, amikor beszéltünk róla, akkor még egy
területrendezésről volt szó, BMX pálya, egy alacsonyabb költségvetés, most kijött egy terv,
ami abszolút támogatandó, pláne, hogy bérlakások is épülnének. Csak azt nem tudom, hogy
most itt a csarnok befejezése után, honnan lesz annyi pénze az önkormányzatnak, hogy tudjon
ilyen hosszútávon gondolkodni, vagy pedig ez csak a gondolkodás szintjén marad.
Bencze György:
Mondhatom, ugye? Jelen pillanatban, gyakorlatilag most egy fillér sincs a költségvetésben
erre, és én nem költségvetéssel foglalkozom, de nem nagyon látom, hogy ennek konkrétan
meg lenne a fedezete a költségvetésben. Nem is ez volt pillanatnyilag a gyakorlat tárgya.
Hanem az a gyakorlatnak a tárgya, hogy egy projektet létrehozzunk.
Nem egyszer fordult elő az elmúlt években az, hogy olyan pályázatokon nem tudtunk
elindulni, ahol egyébként nagyon nagy sikerekkel indulhattunk volna, ha gyártunk
projekteket.
Tehát ha nem azt csináljuk, hogy éppen akkor, amikor pénzünk van, megtervezzük,
megcsináljuk, hanem egész egyszerűen, vannak vízióink, elképzelünk dolgokat,
megtervezünk dolgokat, és akkor például legyen egy adott pályázat, ahol sikerrel tudunk
pályázni. Több milliárd forintot osztottak szét fővárosi kerületeknek hasonló célokra, amiről
azért csúsztunk le, mert 60 nap nem alkalmas arra, hogy ilyen projektet az ember
végigcsináljon. Mert egy ilyen projekt mondjuk odáig, hogy közbeszerzés képes állapotba
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kerüljön, például jogerős építési engedély stb. stb. stb. az több év is lehet.
De ha nagyon, ha nagyon-nagyon ügyes valaki, akkor is egy, másfél év az előkészítése egy
ilyennek. Tehát, ha most itt jól értettem az önkormányzat célját az az volt, hogy készítsünk
elő egy projektet. Legyen egy projektünk, amivel aztán lehet házalni, vagy egyáltalán
előállhat az a helyzet, hogy így vagy úgy, vagy amúgy, legalább tudunk forrást szerezni.
Nyilván a forrásszerzésnek is több lehetősége van, én ennek az anyagnak az szerkesztése
kapcsán a Széchenyi 2020-at én elég rendesen végigtanulmányoztam.
Egy csomó ponton, csomó aspektusból be lehetne csatlakozni. Ha úgy dönt a testület, vagy
az önkormányzat, hogy tanuszodát akar, akkor az egy külön topik. Akkor az alternatív
energiaforrások az több helyen, nagyon sok helyen megjelenik, a Széchenyi 2020-ba. Azt
hiszem, hogy utána a ciklus végére a 14,5 %-ra kell felhozni az alternatív energiafelhasználást
az EU felé, tehát vállalás szerint. Tehát, ezt például egy erősen támogatott dolog lesz. És egy
csomó olyan szegmens van, amivel meg lehet majd ezt az egészet támogatni.
Tehát a cél most nem az, vagy a gyakorlat tárgya nem az, hogy megtervezzük, és már
építkezünk is, hanem, hozzunk létre egy értelmes, normális projektet. Van rá időnk, nem kell
tulajdonképpen rohanni. Van időnk kibeszélni, sőt menjünk bele egy picit még tovább.
Volt-e mondjuk a nagyberuházások között olyan, ami egyáltalán ilyen módon ment végig az
önkormányzaton idáig? Ezek nagyjából úgy szoktak működni, hogy bejön a testületre valami,
dönt a testület, azt’ szevasz, mehet a történet! Itt azért mégiscsak egy részletesebb, lassabb,
gondosabb előkészítés van. Most a bizottság ezt megtárgyalja, dönt. A testületin ez alapján
még semmi sem fog történni, hiszen még egy csomó kérdés eldöntetlen.
Azt gondolom, hogy kell neki a nyár végéig még egy jó pár hónap beszélgetés, a különböző
résztvevőkkel a történetbe, hogy azt lássuk pontosan, hogy mondjam, hogy fog kinézni, nem
építészetileg természetesen, de egy picikét úgy el tudjuk már képzelni, hogy mi hol fog
épülni, mekkorák lesznek. Szabályozási tervvel összhangban van, nincs összhangban? Erre
lesz megint egy jó pár hónapunk, a szándékaim szerint, és egy picit részletesebb lassabb,
gondosabb, átbeszéltebb módon tervezzünk meg projekteket. Én szerintem ez egy ilyen
szempontból, és nem csak a kerületről van szó, máshol sem jellemző, más önkormányzatnál,
hogy ilyen módon zajlik az előkészítés.
Benedek Zsolt:
Moldován képviselő úrnak adom át a szót.
Moldován László:
Csak azt akartam mondani, hogy kiderült, hogy nincs is rá pénz. Ezt nem lehetne, ahhoz
képest ez egy eléggé nagyművű beruházás, miközben tényleg az a problémám, hogy talán
nem kérdés, hogy ezen a területen, ahol nincsenek… kevés játszótér van, sport lehetőségek
minimálisak, tehát ezekre kéne összpontosítani, amik láthatóan nagyságrendileg kisebb
beruházást igényelnek.
Ott egy park játszótérrel, egy sportlétesítmény, uszoda, esetleg egy multi funkciós, vagy nem
tudom esetleg focira, vagy télen korcsolyázásra alkalmas. Csak ha ez így menne például,
hogy mennyibe kerül, azt mondta Bencze úr, hogy tehát nem is a tanuszoda létrehozása a sok,
hanem annak a fenntartása, de erre sem látunk számokat.
Tehát, én elhiszem Önnek, bár nem tudom, hogy mennyire szakembere ennek, de hát jó volna
mind számokat látni. Például tanuszodára, egy kis sportcsarnokra, vagy egy jégpályára, vagy
egy olyan nem sportcsarnokra, hanem olyan pályára, amit télen korcsolyapályának lehet
használni. Tehát ha ezeket a számokat látnánk, hogy ezek mennyibe kerülnek, azt gondolom,
hogy felelősebb döntést tudna hozni a bizottság. És mondom, fenntartom, hogy itt a
közösségi funkciókra kéne összpontosítani, egyrészt nagyságrendekkel kevesebbe kerül,
másrészt sokkal nagyobb szükségük lenne az Erzsébetvárosiaknak erre. Köszönöm.
Benedek Zsolt:
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Bencze úr.
Bencze György:
Mondhatom? Képviselő úr! Nem döntünk az uszodáról, tehát se pro se kontra. Sem a
bizottság, sem a képviselő-testület előtt nem szerepel az a kérdés, hogy legyen-e tanuszoda,
vagy nem. Tehát amit én az előbb mondtam, az a következő lépész lesz, amikor már
viszonylag pontosan meghatározzuk azokat a funkciókat, amiket oda kell telepíteni. Jobban
elképzelhető lesz az egész, a térmértékek pontosodnak, mert itt szép lassan a homályból épül
föl valami.
Jelen pillanatban, csak a nagy általános funkciókat határoznánk meg, és aztán ennek csak a
későbbiekben mennénk a mélyére, és akkor nyilván egy olyan fázisban, azzal együtt, hogy én
már folytattam ilyen előtanulmányokat. Jártam különböző intézményekben, beszélgettem a
vezetőikkel. De akkor majd szó eshet arról, hogy például, egy tanuszoda fenntartása az
milyen költségekkel jár, hogy működik máshol a fővárosban például.
De egyelőre mivel nincs föltéve a kérdés, hogy építsünk-e tanuszodát, vagy ne építsünk, ezért
feleslegesnek tartottam, hogy erről most értekezzünk. A másik. Ugye megint gondolkodásbeli
különbségek, nem azt akarom mondani, hogy az enyém jó, csak én másképp gondolkodom
ebben.
Én azt gondolom, hogy egy önkormányzat, hogy a VII. kerületben, ami csontra be van építve
gyakorlatilag, tehát az önkormányzatnak, múltkor a Sanyival összeszámoltuk, talán 9 db üres
telke van, de ebbe minden benne van, ami soha nem lesz beépítve, nem tudom, mindent ide
számolunk, gyakorlatilag már nincs. Ezen kívül még van jó néhány, ami már magánkézben
van, azokra nagyon nagy ráhatásunk nincs. Ezek kisebb nagyobb telkek, de ez a legnagyobb
telek. Tehát ez, a kerület fejlesztése szempontjából, fejlesztési tervei szempontjából, egy
kiemelt fontosságú terület.
Én azt gondolom, hogy ezt annyival elintézni, hogy csinálunk egy játszóteret, az nem jó
gondolkodás. Nekem az nem fér bele, én azt gondolom, hogy egy picit nagyobba kell
gondolkodnia egy városvezetésnek. Nem abban, hogy persze olcsón és könnyen oda lehet
tenni egy játszóteret, ebbe teljesen egyetértünk, 200 millió Ft-ból olyan játszótér lenne ott az
hihetetlen. Még a képviselő úr is ott körhintázna, mert annyira frankó lenne, de…
Moldován László:
Bocsánat én nem azt mondtam, hogy csak egy játszótér legyen ott.
Bencze György:
De azt mondta, hogy ilyen focipálya, jégpályával. Gyakorlatilag, jó akkor most ezt
idézőjelben mondom egy „nagy játszóteret” képzeltünk el, sporttal, ezzel, azzal, amazzal.
Nem bántani akarom, én azt mondom, hogy másképp nézek egy ilyen területre.
Tehát azt gondolom, hogy a városvezetésnek itt azért sokkal tágabban kell látnia, időben
előrébb kell gondolkodnia, sokkal több mindent kell befogadnia, ahhoz, hogy ezzel
kapcsolatos döntést meghozzon. Egy ilyen fajta beruházás az jó egy olyan időre, hogy
valamiért azt mondjuk, hogy 5-7 évre kell ahhoz, hogy ott nem tudom milyen fejlesztés
elinduljon, és addig csinálunk egy játszóteret.
Ezt el tudom képzelni és akkor abba bele lehet ölni pénzt és akkor jó, bár az is nyilván egy
kérdés lehet, de hosszú távon egy ilyen játszóteret beépíteni szerintem nem felelős
gondolkodás. Nincs benne egy csomó olyan szempont, amit, az az érzésem, egy
önkormányzatnak, vagy egy önkormányzati döntéshozónak, igen is figyelembe kell venni, és
gondolkodni kell.
Benedek Zsolt:
Németh képviselő úr, lezárom utána a vitát.
Németh Gábor:
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Tegyük fel, hogy a testület elfogadja. Akkor nagyjából talán 2 év, amire lehet ebből bármi,
vagy elindulhat bármi, ugye engedélyeztetési folyamat, tervezési folyamat. És akkor ez azt
jelenti, hogy 2 évig teljesen ugyan ezek az állapotok maradnak, minimum 2 évig.
Bencze György:
Egyrészt, döntött már a bizottság, az átmeneti hasznosítással kapcsolatban. Ez is az én
asztalom, bár hozzáteszem, hogy itt nem áll túl rózsásan a helyzet, mert ugye pénzt nem
nagyon rendelt mellé az önkormányzat. Így sajnos azok a kezdeti remények, amikkel
nekiindultam ennek, azok nagyon hamar így elkezdtek elporladni, de most ennek a részleteibe
most nem mennék bele.
Be fogjuk keríteni a területet, meg egy picit ott a sittet el fogjuk vinni, egy picit el fogjuk
rendezni ott a területet. Ennek a beszerzési eljárása most folytatódik, ez egy néhány millió Ft,
ami erre rendelkezésre áll. Ki fogunk alakítani egy kutyafuttatót, ilyen átmeneti jelleggel,
egy olyan területet, ami szintén ott rendezve lesz, körbe lesz kerítve. Az ERVÁ-s kollégákkal
megbeszéltem, hogy takarítani fogják, tehát ugyan úgy, ahogy a többi kutyafuttatón elvégzik
a szokásos takarítást, fertőtlenítést, miegyebet.
Hogyha tudunk találni, - és örömmel veszek minden megkeresést ilyen tekintetben -, olyan
funkciót átmeneti hasznosításra, amikről annak idején a bizottság döntött, tehát amihez
paramétereket ehhez megadott, akkor nagyon szívesen várom a megkereséseket, ezzel
pillanatnyilag szenvedünk.
De egyébként igen, erre az időre nem fogunk odaépíteni semmit. Mert valóban arról van szó,
hogy mit tudom én, egy, másfél év az az idő táv, ami előttünk áll. De én nagy beruházást nem
tennék rá, nekem legalábbis ez a véleményem.
Benedek Zsolt:
Oké, köszönöm szépen. Lezárom a napirendi pont vitáját.
Először Moldován úr módosító indítványáról kell majd szavaznunk. Én a magam részéről az
eredeti, kettes javaslatot egy jobb megoldásnak találom ebben a tekintetben, aztán majd
nyilvánvalóan a teljes hasznosításról, és a teljes koncepcióról majd testület fog dönteni. De én
úgy gondolom, hogy az elénk tárt anyagok alapján, illetve az előkészítő anyagok alapján, ez
egy alapos munka, és megfontolt döntés és fenntarthatóvá teszi annak a területnek a
rendezését.
Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy a módosító indítványt ki az, aki támogatja? Aki
tartózkodik? Ezt elutasította a bizottság, tartózkodással.
Kérdezem a bizottságot, hogy a határozati javaslat 1-es pontját ki az, aki támogatja? A 2-est,
ki az, aki támogatja? És a javaslatok 3-as pontját ki az, aki támogatja? Egyhangúan fogadta el
a bizottság. Tartózkodás volt? Elnézést nem láttam, mind a háromnál?
Kispál Tibor:
Az 1-es pont, és a 3-as pont igen, a 2-es pontnál tartózkodás.
Benedek Zsolt:
Akkor kérném, hogy így rögzítsük. Az első és a harmadik igen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„M Ó D O S Í T Ó I N D Í T V Á N Y
a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. június 9-i rendkívüli ülésének
17. napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
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Kérem, hogy az eredetileg kiküldött 2. számú határozati javaslat helyett az alábbi 2. számú
határozatot fogadja el a tisztelt Bizottság:
„2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét, hogy a
Budapest VII. kerület, Százház u. 1-27. szám alatti üres telek hasznosítására vonatkozó
tanulmány alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő ülésére azzal,
hogy a terület 100%-a közösségi célok érdekében hasznosuljon.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. július 15.”

657/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület hasznosításával
kapcsolatos egyes döntések
Módosító indítvány –
MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. június 9-i rendkívüli ülésének
17. napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
Kérem, hogy az eredetileg kiküldött 2. számú határozati javaslat helyett az alábbi 2.
számú határozatot fogadja el a tisztelt Bizottság:
„2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét,
hogy a Budapest VII. kerület, Százház u. 1-27. szám alatti üres telek hasznosítására
vonatkozó tanulmány alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron
következő ülésére azzal, hogy a terület 100%-a közösségi célok érdekében hasznosuljon.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 15.
A fenti határozatot a Bizottság (0 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással) nem fogadta el.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi a jelen határozat mellékletét
képező, a Budapest VII. kerület, Százház u. 1-27. szám alatti üres telek hasznosítására
vonatkozó tanulmányt és elfogadja azt a Felek között létrejött Megbízási szerződés 4.
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pontjában foglaltak szerződés teljesítéseként.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
658/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület hasznosításával
kapcsolatos egyes döntések
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi a jelen határozat
mellékletét képező, a Budapest VII. kerület, Százház u. 1-27. szám alatti üres telek
hasznosítására vonatkozó tanulmányt és elfogadja azt a Felek között létrejött Megbízási
szerződés 4. pontjában foglaltak szerződés teljesítéseként.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét, hogy a
Budapest VII. kerület, Százház u. 1-27. szám alatti üres telek hasznosítására vonatkozó
tanulmány alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő ülésére azzal,
hogy az előterjesztésben kerüljön rögzítésre, hogy a terület legalább 60%-át úgy kell
beépíteni, hogy az elsősorban közösségi célokat szolgáljon.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 15.”
659/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület hasznosításával
kapcsolatos egyes döntések
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét,
hogy a Budapest VII. kerület, Százház u. 1-27. szám alatti üres telek hasznosítására
vonatkozó tanulmány alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron
következő ülésére azzal, hogy az előterjesztésben kerüljön rögzítésre, hogy a terület
legalább 60%-át úgy kell beépíteni, hogy az elsősorban közösségi célokat szolgáljon.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 15.
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
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„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét, hogy
Képviselő-testület soron következő ülésére készítendő előterjesztés térjen ki arra is, hogy a
Budapest VII. kerület, Százház u. 1-27. szám alatti üres telken megvalósítandó projekt
előkészítéséhez milyen további lépések szükségesek, továbbá tegyen javaslatot az előkészítő
munkákhoz szükséges további szerződések megkötésére is.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 15..”
660/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- A Bp. Főv. VII. ker. Százház u. 1-27. szám alatt található üres terület hasznosításával
kapcsolatos egyes döntések
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét,
hogy Képviselő-testület soron következő ülésére készítendő előterjesztés térjen ki arra is,
hogy a Budapest VII. kerület, Százház u. 1-27. szám alatti üres telken megvalósítandó
projekt előkészítéséhez milyen további lépések szükségesek, továbbá tegyen javaslatot az
előkészítő munkákhoz szükséges további szerződések megkötésére is.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. július 15.
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
18. NAPIRENDI PONT
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói szerződésekről Benedek Zsolt: Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói szerződésekről
Vezérigazgató úr indokolja-e?
dr. Csomor Sándor:
Nem köszönöm.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Nincsen. Akkor a javaslat 1-es pontjáról
kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki ezt támogatja? Tartózkodás? Támogatás, vagy
tartózkodás ez?
Kispál Tibor:
Tartózkodás.
Benedek Zsolt:
Egy tartózkodás. A határozat 2-es pontjáról kérdezem a bizottságot ki az, aki ezt támogatja?
Tartózkodás? Egy tartózkodással fogadja el a bizottság.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„1., Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület
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Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. május 11. napján
létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) 6.5. pontja alapján az
alábbi lényeges feltételek mellett szerződést köt:
1.1) Tárgya:
a) A Budapest VII. kerület, Csányi utca 4. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen határozati
javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok lebonyolítása
legfeljebb bruttó 12.000.000.-Ft keretösszegben;
b) A Budapest VII. kerület, Dohány utca 45. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen
határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok
lebonyolítása legfeljebb bruttó 15.000.000.-Ft keretösszegben;
c) A Budapest VII. kerület, Kis Diófa utca 12. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen
határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok
lebonyolítása legfeljebb bruttó 12.000.000.-Ft keretösszegben;
d) A Budapest VII. kerület, Izabella utca 31. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen
határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok
lebonyolítása legfeljebb bruttó 8.000.000.-Ft keretösszegben.
1.2.) Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes ingatlanok felújításával kapcsolatban különösen, de
nem kizárólagosan az alábbi feladatokat látja el:
- a felújítási munkálatok pontos műszaki tartalmának elkészítése;
- a vállalkozó vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges eljárások
(közbeszerzés, beszerzés) ajánlatkérőként történő lefolytatása;
- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként történő megkötése;
- a vállalkozási szerződés teljesítése – azaz a felújítási munkálatok végzése – során a
műszaki ellenőri feladatok ellátásáról történő gondoskodás;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében közreműködés a szükséges hatósági
eljárás(ok)ban;
- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi
eljárásának lebonyolítása;
- az Önkormányzat képviseletében eljárás a jótállási illetve szavatossági idő alatt
szükség esetén az utó-felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági
igényérvényesítés érdekében;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében – előre nem látható körülmények esetén
az Önkormányzattal előzetesen egyeztetetten – minden szükséges intézkedés megtétele
a felújítási munkálatok sikeres teljesítése érdekében.
1.3.) Az egyes ingatlanok vonatkozásában meghatározott keretösszegek az ERVA Nonprofit
Zrt. igazolt költségeinek összegén felül magukban foglalják a Megbízási szerződés 13.5.2.
pontja szerinti, a nettó felújítási/beruházási költség legfeljebb 5 %-a + ÁFA összegű
megbízási díjat is.
Az ERVA Nonprofit Zrt. jogosult az elvégzett munkákról részszámlát kiállítani.
Az Önkormányzat az ERVA Nonprofit Zrt. által az igazoltan teljesített
munkákról/munkarészekről kiállított, rész- és végszámlákat azok kézhezvételét követő harminc
(30) napon belül egyenlíti ki.
Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes felújítási munkák kapcsán legfeljebb a bruttó keretösszeg 30
%-ának megfelelő előlegre jogosult.
1.4.) Teljesítési határidő: 2015. december 31.
2., Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között a jelen
határozat szerint kötendő szerződés aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
15 nap”

661/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói szerződésekről 1., Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. május
11. napján létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) 6.5.
pontja alapján az alábbi lényeges feltételek mellett szerződést köt:
1.1) Tárgya:
a) A Budapest VII. kerület, Csányi utca 4. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen
határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok
lebonyolítása legfeljebb bruttó 12.000.000.-Ft keretösszegben;
b) A Budapest VII. kerület, Dohány utca 45. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen
határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok
lebonyolítása legfeljebb bruttó 15.000.000.-Ft keretösszegben;
c) A Budapest VII. kerület, Kis Diófa utca 12. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen
határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok
lebonyolítása legfeljebb bruttó 12.000.000.-Ft keretösszegben;
d) A Budapest VII. kerület, Izabella utca 31. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen
határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok
lebonyolítása legfeljebb bruttó 8.000.000.-Ft keretösszegben.
1.2.) Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes ingatlanok felújításával kapcsolatban különösen,
de nem kizárólagosan az alábbi feladatokat látja el:
- a felújítási munkálatok pontos műszaki tartalmának elkészítése;
- a vállalkozó vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges eljárások
(közbeszerzés, beszerzés) ajánlatkérőként történő lefolytatása;
- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként történő
megkötése;
- a vállalkozási szerződés teljesítése – azaz a felújítási munkálatok végzése – során
a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról történő gondoskodás;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében közreműködés a szükséges
hatósági eljárás(ok)ban;
- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi
eljárásának lebonyolítása;
- az Önkormányzat képviseletében eljárás a jótállási illetve szavatossági idő alatt
szükség esetén az utó-felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági
igényérvényesítés érdekében;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében – előre nem látható körülmények
esetén az Önkormányzattal előzetesen egyeztetetten – minden szükséges
intézkedés megtétele a felújítási munkálatok sikeres teljesítése érdekében.
1.3.) Az egyes ingatlanok vonatkozásában meghatározott keretösszegek az ERVA
Nonprofit Zrt. igazolt költségeinek összegén felül magukban foglalják a Megbízási
szerződés 13.5.2. pontja szerinti, a nettó felújítási/beruházási költség legfeljebb 5 %-a +
ÁFA összegű megbízási díjat is.
Az ERVA Nonprofit Zrt. jogosult az elvégzett munkákról részszámlát kiállítani.
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Az Önkormányzat az ERVA Nonprofit Zrt. által az igazoltan teljesített
munkákról/munkarészekről kiállított, rész- és végszámlákat azok kézhezvételét követő
harminc (30) napon belül egyenlíti ki.
Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes felújítási munkák kapcsán legfeljebb a bruttó
keretösszeg 30 %-ának megfelelő előlegre jogosult.
1.4.) Teljesítési határidő: 2015. december 31.
2., Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit
Zrt. között a jelen határozat szerint kötendő szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 15 nap
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal,1 tartózkodással) elfogadta.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. május 11. napján
létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) 6.4. pontja alapján az
alábbi lényeges feltételek mellett szerződést köt:
2.1) Tárgya: A Budapest VII. kerület, Dob utca 3. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen
határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok
lebonyolítása legfeljebb bruttó 20.000.000.-Ft keretösszegben.
2.2.) Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes ingatlanok felújításával kapcsolatban különösen, de
nem kizárólagosan az alábbi feladatokat látja el:
- a felújítási munkálatok pontos műszaki tartalmának elkészítése;
- a vállalkozó vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges eljárások
(közbeszerzés, beszerzés) ajánlatkérőként történő lefolytatása;
- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként történő megkötése;
- a vállalkozási szerződés teljesítése – azaz a felújítási munkálatok végzése – során a
műszaki ellenőri feladatok ellátásáról történő gondoskodás;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében közreműködés a szükséges hatósági
eljárás(ok)ban;
- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi
eljárásának lebonyolítása;
- az Önkormányzat képviseletében eljárás a jótállási illetve szavatossági idő alatt
szükség esetén az utó-felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági
igényérvényesítés érdekében;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében – előre nem látható körülmények esetén
az Önkormányzattal előzetesen egyeztetetten – minden szükséges intézkedés megtétele
a felújítási munkálatok sikeres teljesítése érdekében.
2.3.) Az ERVA Nonprofit Zrt. a Megbízási szerződés 13.5.1. pontja szerint a felújítási
munkálatokkal felmerült igazolt költségeinek megtérítésén felül megbízási díjra nem jogosult.
Az ERVA Nonprofit Zrt. jogosult az elvégzett munkákról részszámlát kiállítani.
Az Önkormányzat az ERVA Nonprofit Zrt. által az igazoltan teljesített
munkákról/munkarészekről kiállított, rész- és végszámlákat azok kézhezvételét követő harminc
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(30) napon belül egyenlíti ki.
Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes felújítási munkák kapcsán legfeljebb a bruttó keretösszeg 30
%-ának megfelelő előlegre jogosult.
2.4.) Teljesítési határidő: 2015. december 31.
2., Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között a jelen
határozat szerint kötendő szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 15 nap”
662/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói szerződésekről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. május
11. napján létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) 6.4.
pontja alapján az alábbi lényeges feltételek mellett szerződést köt:
2.1) Tárgya: A Budapest VII. kerület, Dob utca 3. szám alatti ingatlanon végzendő, a
jelen határozati javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási
munkálatok lebonyolítása legfeljebb bruttó 20.000.000.-Ft keretösszegben.
2.2.) Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes ingatlanok felújításával kapcsolatban különösen,
de nem kizárólagosan az alábbi feladatokat látja el:
- a felújítási munkálatok pontos műszaki tartalmának elkészítése;
- a vállalkozó vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges eljárások
(közbeszerzés, beszerzés) ajánlatkérőként történő lefolytatása;
- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként történő
megkötése;
- a vállalkozási szerződés teljesítése – azaz a felújítási munkálatok végzése – során
a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról történő gondoskodás;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében közreműködés a szükséges
hatósági eljárás(ok)ban;
- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi
eljárásának lebonyolítása;
- az Önkormányzat képviseletében eljárás a jótállási illetve szavatossági idő alatt
szükség esetén az utó-felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági
igényérvényesítés érdekében;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében – előre nem látható körülmények
esetén az Önkormányzattal előzetesen egyeztetetten – minden szükséges
intézkedés megtétele a felújítási munkálatok sikeres teljesítése érdekében.
2.3.) Az ERVA Nonprofit Zrt. a Megbízási szerződés 13.5.1. pontja szerint a felújítási
munkálatokkal felmerült igazolt költségeinek megtérítésén felül megbízási díjra nem
jogosult.
Az ERVA Nonprofit Zrt. jogosult az elvégzett munkákról részszámlát kiállítani.
Az Önkormányzat az ERVA Nonprofit Zrt. által az igazoltan teljesített
munkákról/munkarészekről kiállított, rész- és végszámlákat azok kézhezvételét követő
harminc (30) napon belül egyenlíti ki.
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Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes felújítási munkák kapcsán legfeljebb a bruttó
keretösszeg 30 %-ának megfelelő előlegre jogosult.
2.4.) Teljesítési határidő: 2015. december 31.
2., Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit
Zrt. között a jelen határozat szerint kötendő szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 15 nap
A fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
19. NAPIRENDI PONT
- Bp. VII. Izabella u. 28. szám alatti 33943/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 4 m2
alapterületű udvari pince helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Benedek Zsolt: Bp. VII. Izabella u. 28. szám alatti 33943/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 4
m2 alapterületű udvari pince helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Vezérigazgató úr indokol-e?
dr. Csomor Sándor:
Köszönöm, nem.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés?
Benedek Zsolt:
Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az,
aki támogatja? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete 57. § (3)
bek. g) pontja és ga) alpontja alapján javasolja, hogy Sas István egyéni vállalkozó (egyéni
váll.ig.sz.: EV-765458, adószám: 40439912-1-42) részére határozatlan időre, raktározás
céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Izabella u. 28.
szám alatti 33943/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 4 m2 alapterületű udvari pince nem lakás
céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek mellett:
A bérleti szerződés aláírását megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 6.949,- Ft (a
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
456,- Ft/m2/hó +ÁFA, azaz 1.824,- Ft/hó+ÁFA (5.472,-Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a
KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
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engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem
támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint a
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap”
663/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Bp. VII. Izabella u. 28. szám alatti 33943/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 4 m2
alapterületű udvari pince helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete
57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján javasolja, hogy Sas István egyéni
vállalkozó (egyéni váll.ig.sz.: EV-765458, adószám: 40439912-1-42) részére határozatlan
időre, raktározás céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest
VII. Izabella u. 28. szám alatti 33943/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 4 m2 alapterületű
udvari pince nem lakás céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek mellett:
A bérleti szerződés aláírását megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 6.949,Ft (a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
456,- Ft/m2/hó +ÁFA, azaz 1.824,- Ft/hó+ÁFA (5.472,-Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg
évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért,
valamint a bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45.
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
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Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
20. NAPIRENDI PONT
- Bp. VII. Kertész u. 33. szám alatti 34076/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott 21 m2
alapterületű utcai földszinti, 17 m2 galériával ellátott helyiség bérbeadása
versenyeztetésen kívül Benedek Zsolt: Bp. VII. Kertész u. 33. szám alatti 34076/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott 21
m2 alapterületű utcai földszinti, 17 m2 galériával ellátott helyiség bérbeadása
versenyeztetésen kívül
Vezérigazgató úré a szó, ha indokol.
dr. Csomor Sándor:
Köszönöm, nem.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés?
Benedek Zsolt:
Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az,
aki támogatja? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete 57. § (3)
bek. i), ib) pontjai alapján hozzájárul a Budapest VII. Kertész u. 33. szám alatti 34076/0/A/11
hrsz.-on nyilvántartott 21 m2 alapterületű utcai földszinti, 17 m2 galériával ellátott, nem lakás
céljára szolgáló helyiségnek Kaszinec Istvánné vállalkozó (egyéni vállalkozó ig. száma:
6485933, adószám: 42793711-1-42) részére versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időre,
pedikűr-manikűr céljára, az alábbi feltételekkel történő bérbeadásához.
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 170.840,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díj fizetési kötelezettsége az alábbi:
A 144/2015.(III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 9) és 12) h) pontja alapján a II.
kategóriában – ahová a Kertész u. 33. is tartozik – a földszinti részre 1.520,- Ft/m2/hó +ÁFA,
azaz 31.920,- Ft/hó+ÁFA összeg,
a galériára 760,- Ft/m2/hó +ÁFA, azaz 12.920,-Ft/hó+ÁFA összeg, összesen 44.840,Ft/hó+ÁFA mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,
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vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem
támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint a
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45. nap”
664/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Bp. VII. Kertész u. 33. szám alatti 34076/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott 21 m2
alapterületű utcai földszinti, 17 m2 galériával ellátott helyiség bérbeadása
versenyeztetésen kívül –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2012.(III.26.)
sz.
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. i), ib) pontjai alapján hozzájárul a Budapest VII.
Kertész u. 33. szám alatti 34076/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott 21 m2 alapterületű utcai
földszinti, 17 m2 galériával ellátott, nem lakás céljára szolgáló helyiségnek Kaszinec
Istvánné vállalkozó (egyéni vállalkozó ig. száma: 6485933, adószám: 42793711-1-42)
részére versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időre, pedikűr-manikűr céljára, az
alábbi feltételekkel történő bérbeadásához.
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 170.840,- Ft
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díj fizetési kötelezettsége az alábbi:
A 144/2015.(III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 9) és 12) h) pontja alapján a II.
kategóriában – ahová a Kertész u. 33. is tartozik – a földszinti részre 1.520,- Ft/m2/hó
+ÁFA, azaz 31.920,- Ft/hó+ÁFA összeg,
a galériára 760,- Ft/m2/hó +ÁFA, azaz 12.920,-Ft/hó+ÁFA összeg, összesen 44.840,Ft/hó+ÁFA mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő – saját költségén kiállított –
közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért,
valamint a bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
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Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45.
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45. nap

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
21. NAPIRENDI PONT
- Tulajdonosi döntés a Budapest VII. Király u. 27. 34139 hrsz. szám alatti 12 m2-es
helyiségre vonatkozó tevékenységi kör módosítása tárgyában
Benedek Zsolt: Tulajdonosi döntés a Budapest VII. Király u. 27. 34139 hrsz. szám alatti 12
m2-es helyiségre vonatkozó tevékenységi kör módosítása tárgyában
Vezérigazgató úré a szó, ha indokol.
dr. Csomor Sándor:
Múltkor ugye szó volt az ingatlankezelői tevékenységről. A képviselő úr ismeri a területet, és
ha mégis úgy gondolja, akkor szívesen mondom azt, hogy legyen a B.) Tök mindegy. Végül
is, én azt gondolom, hogy az A.), az pozitív.
Németh Gábor:
Itt van a cég képviselője.
dr. Csomor Sándor:
Szerintem az úr nem akar hozzászólni, ha megszavazza a bizottság. Az A.) a javaslat, arról
szavazunk.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés? Napirend után tudom megadni a szót a cég képviselőjének. Akkor
lezárom, és az úriembert megkérném, hogy fáradjon az asztalhoz. Mondja be a
jegyzőkönyvnek a nevét.
Gara Imre:
Gara Imre vagyok, a szóban forgó Király u. 27, Aesculapius Egészségügyi Központ orvos
igazgatója. Hadd mondjam el, hogy ez a szóban forgó 12 m2, ez az Egészségügyi Központ
egy légterű része. De mivel, egy nagy kirakatos üveggel néz az utcára, ezért egészségügyi
tevékenységet, függönnyel szoktuk megoldani.
Aztán egy időben azt gondoltuk, hogy talán, ezt a nem túl kifizetődő tevékenységet, mivel
nagy kirakatos rész van, üzleti tevékenységre. Akkor az önkormányzatot megkértük, hogy
válassza le formailag bérbe, üzleti tevékenységre, és vállaltuk, hogy 10-szer annyi bért
fizetünk az egy légtérben lévő 12m2-ért, mint a többi 70m2-ért.
3 éve próbálkozunk, és mindenféle üzleti tevékenység veszteséges volt. 2 út állt előttünk.
Vagy meghagyjuk ezt a jelenlegi szörnyű állapotokat, amiket némán tűr mindenki, hogy óriási
ronda graffitik, bedeszkázott kirakatok vannak, a mienken is, és így visszaállítjuk az eredeti
egészségügyi tevékenységet, és raktárt csinálunk belőle, és marad a ronda deszkás utcai,
hatalmas majom van rajta, talán Önök is látták. Vagy pedig megpróbálunk valami olyan
tevékenységet folytatni, ami az önkormányzatnak is hasznos, és akkor tudjuk fizetni, az üzleti
bért, mert egyébként nem tudjuk.
Visszaminősíttetnénk egészségügyi raktárnak. Ezt a kérelmet hoztuk ide, hogy engedjék meg,
hogy megpróbáljuk még ezt a tevékenységet, hátha nem kell visszaminősíttetni
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egészségügyinek, hanem maradhat üzleti tevékenység.
Benedek Zsolt:
Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a
bizottságot. Ki az, aki támogatja? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az „Aesculapius”
Szaktanácsadó Bt. (székhely: 1025 Bp. Csalán u. 1/a.,cg.sz.: 01-06-112159, adósz.:
28191160-1-41)) által bérelt Budapest VII. ker. Király u. 27. szám alatti 34139 hrsz.-on
nyilvántartott 12 m2 alapterületű utcai földszinti, nem lakás célú bérleményben folytatott
orvosi tanácsadás, ismeretterjesztő kiadványok és csomagolt bőrgyógyító termékek,
forgalmazása tevékenysége ingatlanügynöki, ingatlankezelési tevékenységre módosuljon az
alábbi feltételekkel:
Bérleti díjfizetési kötelezettség:
1.920,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 23.040,-Ft/hó + ÁFA mely összeg évente a KSH által
megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem
támasztható.
Amennyiben bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig a bérleti szerződés
módosítását nem írja alá, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
hozzájárulás bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap”

665/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés a Budapest VII. Király u. 27. 34139 hrsz. szám alatti 12 m2-es
helyiségre vonatkozó tevékenységi kör módosítása tárgyában Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az
„Aesculapius” Szaktanácsadó Bt. (székhely: 1025 Bp. Csalán u. 1/a.,cg.sz.: 01-06112159, adósz.: 28191160-1-41)) által bérelt Budapest VII. ker. Király u. 27. szám alatti
34139 hrsz.-on nyilvántartott 12 m2 alapterületű utcai földszinti, nem lakás célú
bérleményben folytatott orvosi tanácsadás, ismeretterjesztő kiadványok és csomagolt
bőrgyógyító termékek, forgalmazása tevékenysége ingatlanügynöki, ingatlankezelési
tevékenységre módosuljon az alábbi feltételekkel:
Bérleti díjfizetési kötelezettség:
1.920,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 23.040,-Ft/hó + ÁFA mely összeg évente a KSH által
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megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
Amennyiben bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig a bérleti szerződés
módosítását nem írja alá, úgy jelen bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: hozzájárulás bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
22. NAPIRENDI PONT
- Budapest VII. Nefelejcs u. 45. sz. 33314/0/A/2 hrsz. alatti 48 m2 alapterületű utcai
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül Benedek Zsolt: Budapest VII. Nefelejcs u. 45. sz. 33314/0/A/2 hrsz. alatti 48 m2
alapterületű utcai földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Vezérigazgató úr indokol-e?
dr. Csomor Sándor:
Köszönöm, nem.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés?
Benedek Zsolt:
Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az,
aki támogatja? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete 57. § (3)
bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a PROVILL CO. Kft.
(székhely: 1213 Bp. Szentmiklósi u. 108., cégjegyzékszám: 01-09-934590, adószám:
12442821-2-43, ügyvezető: Korbel Gábor) részére határozatlan időre, irodai tevékenység
céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Nefelejcs u. 45. sz.
alatti, 33314/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 48 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek mellett:
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A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 204.826,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
utcai földszint 1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA (13.440,- Ft/m2/év+ÁFA), azaz 53.760,Ft/hó+ÁFA,
mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem
támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági feltételeknek.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45. nap”
666/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Budapest VII. Nefelejcs u. 45. sz. 33314/0/A/2 hrsz. alatti 48 m2 alapterületű utcai
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2012.(III.26.)
sz.
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul
ahhoz, hogy a PROVILL CO. Kft. (székhely: 1213 Bp. Szentmiklósi u. 108.,
cégjegyzékszám: 01-09-934590, adószám: 12442821-2-43, ügyvezető: Korbel Gábor)
részére határozatlan időre, irodai tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével
bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Nefelejcs u. 45. sz. alatti, 33314/0/A/2 hrsz.-on
nyilvántartott 48 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség az
alábbi feltételek mellett:
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 204.826,- Ft
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
utcai földszint 1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA (13.440,- Ft/m2/év+ÁFA), azaz 53.760,Ft/hó+ÁFA,
mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. június 9-én, 14.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyve

A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért,
valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági feltételeknek.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45.
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45. nap
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
23. NAPIRENDI PONT
- Budapest VII. Nefelejcs u. 55. sz. 33391/0/A/3 hrsz. alatti 17 m2 alapterületű utcai
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül Benedek Zsolt: Budapest VII. Nefelejcs u. 55. sz. 33391/0/A/3 hrsz. alatti 17 m2
alapterületű utcai földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Vezérigazgató úré a szó, ha indokol.
dr. Csomor Sándor:
Köszönöm, nem.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés?
Benedek Zsolt:
Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az,
aki támogatja? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete 57. § (3)
bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Oláh Sándorné egyéni
vállalkozó (egyéni váll.ig.sz.: 6050503., adószám: 61956003-1-42) részére határozatlan
időre, raktározási tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön a
Budapest VII. Nefelejcs u. 55. sz. alatti, 33391/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 17 m2
alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek mellett:
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A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 72.542,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
utcai földszint 1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA (13.440,- Ft/m2/év+ÁFA), azaz 19.040,-Ft/hó+ÁFA,
mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem
támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap”
667/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Budapest VII. Nefelejcs u. 55. sz. 33391/0/A/3 hrsz. alatti 17 m2 alapterületű utcai
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2012.(III.26.)
sz.
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul
ahhoz, hogy Oláh Sándorné egyéni vállalkozó (egyéni váll.ig.sz.: 6050503., adószám:
61956003-1-42) részére határozatlan időre, raktározási tevékenység céljára,
versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Nefelejcs u. 55. sz.
alatti, 33391/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 17 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek mellett:
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 72.542,- Ft (a
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
utcai földszint 1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA (13.440,- Ft/m2/év+ÁFA), azaz 19.040,-Ft/hó+ÁFA,
mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
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társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért,
valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45.
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
24. NAPIRENDI PONT
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése
tárgyában Bp. VII. ker. Rejtő J. u. 6. 33854/0/A/1 hrsz.Benedek Zsolt: Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő
elidegenítése tárgyában Bp. VII. ker. Rejtő J. u. 6. 33854/0/A/1 hrsz.
Vezérigazgató úr indokol-e?
dr. Csomor Sándor:
Csak annyit, hogy álltak az elidegenítések egy kicsit. Azt hiszem, össze fogjuk szedni őket, és
a következő bizottsági üléseken, - tekintve, hogy jelezte a Pénzügyi iroda, hogy el vagyunk
maradva a helyiség eladások számaival, és ez bizonyos mértékig akadályozza a beruházásokat
is -, úgy hogy ezt kénytelenek leszünk felpörgetni. Előre szólok, hogy a következő bizottsági
üléseken gyakorlatilag több ilyen, a vagyongazdálkodási irányelveknek megfelelően elő lesz
készítve.
Szívesen várom a javaslatokat, hogy ha kimennek az anyagok, én segítek a módosító
indítványok elkészítésében, ha valakinek gondja van valamelyikkel, vagy betesszük
variációként, de ezeket fel kell pörgetni. Köszönöm szépen.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés?
Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az,
aki támogatja? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 33854/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a
Bp. VII. ker. Rejtő J. u. 6. szám alatti épület földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás
adatai szerint 15 m2 alapterületű, „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó
43/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a
helyiség jelenlegi bérlője, Fülöp Ibolya egyéni vállalkozó (adószáma: 58535219-1-42)
részére.
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A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. b) pontja alapján a
forgalmi érték 70 %-a.
A forgalmi érték 1.700.000,- Ft, a vételár 1.190.000,- Ft.
Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásáig tartozik megfizetni az eladó Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára.
A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díj hátralék és egyéb fizetési kötelezettség
nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az Önkormányzat felé.
Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül az
adásvételi szerződést nem köti meg, a jelen határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap”
668/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése
tárgyában Bp. VII. ker. Rejtő J. u. 6. 33854/0/A/1 hrsz. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 33854/0/A/1 helyrajzi számú,
természetben a Bp. VII. ker. Rejtő J. u. 6. szám alatti épület földszintjén található, az
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 15 m2 alapterületű, „üzlethelyiség” megnevezésű
ingatlant a hozzá tartozó 43/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli és
engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője, Fülöp Ibolya egyéni
vállalkozó (adószáma: 58535219-1-42) részére.
A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. b) pontja alapján a
forgalmi érték 70 %-a.
A forgalmi érték 1.700.000,- Ft, a vételár 1.190.000,- Ft.
Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásáig tartozik megfizetni az eladó Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára.
A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díj hátralék és egyéb fizetési
kötelezettség nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az
Önkormányzat felé.
Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül
az adásvételi szerződést nem köti meg, a jelen határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
25. NAPIRENDI PONT

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. június 9-én, 14.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyve

- Bp. VII. Síp u. 13. szám alatti 34501/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 53 m2 alapterületű
udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása.Benedek Zsolt: Bp. VII. Síp u. 13. szám alatti 34501/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 53 m2
alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása
Vezérigazgató úré a szó, ha indokol.
dr. Csomor Sándor:
Köszönöm, nem.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés?
Benedek Zsolt:
Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az,
aki támogatja? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete 57. § (3)
bek. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Síp u. 13. szám
alatti 34501/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 53 m2 alapterületű udvari földszinti, nem lakás
céljára szolgáló helyiség Székely Zoltán egyéni vállalkozó (adószám: 40783785-1-41,
vállalkozói igazolvány száma: ES-511743) részére határozatlan időre, iroda céljára,
versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett:
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 232.623,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
1.152,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 61.056,- Ft/hó + ÁFA (13.824,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg
évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem
támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap”
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669/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Bp. VII. Síp u. 13. szám alatti 34501/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 53 m2 alapterületű
udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2012.(III.26.)
sz.
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. i) pontja és ia) alpontja alapján hozzájárul
ahhoz, hogy a Budapest VII. Síp u. 13. szám alatti 34501/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott
53 m2 alapterületű udvari földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség Székely Zoltán
egyéni vállalkozó (adószám: 40783785-1-41, vállalkozói igazolvány száma: ES-511743)
részére határozatlan időre, iroda céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra
kerüljön az alábbi feltételek mellett:
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 232.623,- Ft
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
1.152,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 61.056,- Ft/hó + ÁFA (13.824,- Ft/m2/év + ÁFA), mely
összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért,
valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45.
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
26. NAPIRENDI PONT
- Tájékoztatás Polgármesteri hozzájárulásról Benedek Zsolt: Tájékoztatás Polgármesteri hozzájárulásról
Vezérigazgató úr indokolja-e?
dr. Csomor Sándor:
Az önkormányzatnak nem kötelező feladata a hajléktalan szálló. Létesítettünk egyet, még
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2012-ben, a Murányi utca 5-ben. Vannak azért súrlódások a környékbeli lakókkal időnként, de
én azt gondolom, hogy a legkevésbé problémás, hogy itt van. Én azt gondolom, hogy objektív
vagyok ebben a kérdésben.
Annak idején én ezt a szervezetet feljelentettem, mert amikor eljöttek a Murányi 5-ből, akkor
egy vállalkozót megbíztak a lomtalanítással. Mondtam, hogy úgy adják át a területet, hogy
lomtalanítják. A vállalkozó olyan típusú állampolgár volt, aki közeli viszonyt ápol a színes
fémekkel. Mi meg fel akartuk újítani a Murányi 5-öt, és ő meg fogta, és flex-szel levágta az
ablak, és ajtó kilincseket. Én gyakorlatilag büntető feljelenést tettem a Myrainak a vezetője
ellen, mert gyakorlatilag, én tőle kértem, hogy adja birtokba.
A munkánkat ez nem befolyásolja, hogy vannak ilyen események. Nem tudom mi lett a
büntető eljárásból? De ettől függetlenül én majd javaslom a képviselő testületnek, hogy
hagyjuk ott, mert ott vannak a legkevésbé rossz helyen a kerületben. A
közfoglalkoztatottakkal egy épületben vannak.
Talán mondtam a bizottsági ülésen, hogy mi felajánlottuk azt is a hajléktalanoknak, hogy
dolgozhatnak is nálunk. Egynek sikerült néhány órát eltölteni munkával. Egy kicsit
szkeptikus vagyok, ebben a tárgykörben. De pillanatnyilag ez a kerület sokkal többet tesz a
hajléktalan lét felszámolása érdekében, tekintve, hogy egy szabadon választott feladatként ezt
a hajléktalan szállót felújította, átadta. Ingyen használhatják. Tehát én azt gondolom, hogy
ennél többet nem kellene ezzel foglalkozni. Talán a múltkori beszélgetésre is utalok, ezt akkor
is megemlítettem. Ezt most én fogom javasolni, pont azért, mert kicsúsztunk az időből. Nem
tudtuk bevinni a múltkori testületi ülésre, ezért a polgármester úrnak van egy ilyen jogköre,
hogy használatot biztosíthat. De ez lesz a javaslat a testület felé, hogy adjuk oda néhány évre.
Köszönöm.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés? Moldován úré a szó.
Moldován László:
Az lenne a kérdésem, de teljesen egyetértek vele. A múltkor mikor azt javasoltam, hogy egy
egyesületnek, vagy nem tudom kiknek, adjunk oda ingatlanokat ingyen, akkor azt mondták,
hogy az törvénytelen. Nem lehet. Az lenne a kérdésem, hogy egyrészt nagyon örülök, hogy ez
az előterjesztés van, de ezt mégis ingyen adjuk oda?
dr. Csomor Sándor:
Ez egy önkormányzati feladatot lát el, képviselő úr. Ez a lényege. Ezért lehet odaadni. Az
önkormányzat vállalta ezt a feladatot. Ez a lényege az egésznek.
Ha mondjuk, van ilye, hogy pl. itt van a kerületben a Cukorbetegek Országos Szövetsége.
Nagyon agilis a hölgy, aki ezt képviseli, a Wesselényi u. 17-ben van. Nekik nem tudnánk
odaadni, mert gyakorlatilag semmi közünk a cukorbetegek gondozásához.
De mivel mi készítjük az előterjesztést, ezt még egyszer meg fogom nézni képviselő úr, meg
ugye reagálnom kell az Ön javaslatára is szakmailag, azt is le fogom írni.
Moldován László:
Köszönöm szépen
Benedek Zsolt:
Ha nincs kérdés, akkor kérdezem, hogy a javaslat szövegével, ki az, aki egyetért? Egyhangú,
köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a tájékoztatást arról, hogy
a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület részére a Budapest VII. Nefelejcs u. 39. sz. alatti 33282
hrsz.-on nyilvántartott ingatlan utcai földszinti területből 118,45 m2 és pinceszinti területből
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150,3 m2, valamint földszinti részből 69,85 m2 alapterületű rész hajléktalan személyek részére
átmeneti szállás és menedékhely céljára 2015. május 26. napjától 2015. augusztus 25. napjáig
ingyenes használatba adásához Vattamány Zsolt polgármester úr a hozzájárulását adta.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
670/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
Tájékoztatás Polgármesteri hozzájárulásról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a tájékoztatást arról,
hogy a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület részére a Budapest VII. Nefelejcs u. 39. sz.
alatti 33282 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan utcai földszinti területből 118,45 m2 és
pinceszinti területből 150,3 m2, valamint földszinti részből 69,85 m2 alapterületű rész
hajléktalan személyek részére átmeneti szállás és menedékhely céljára 2015. május 26.
napjától 2015. augusztus 25. napjáig ingyenes használatba adásához Vattamány Zsolt
polgármester úr a hozzájárulását adta.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
27. NAPIRENDI PONT
- Budapest VII. Thököly út 5. sz. 32947/0/A/5 hrsz. alatti 16 m2 alapterületű utcai
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül Benedek Zsolt: Budapest VII. Thököly út 5. sz. 32947/0/A/5 hrsz. alatti 16 m2 alapterületű
utcai földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül
Vezérigazgató úré a szó, ha indokol.
dr. Csomor Sándor:
Köszönöm, nem.
Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról
kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? Egyhangú, köszönöm szépen.
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete 57. § (3)
bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a ROBERTS-KALÁCS
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: ROBERTS-KALÁCS Kft., székhely: 1152 Bp.
Cserba Elemér u. 31. fsz.4., cégjegyzékszám: 01-09-967287, adószám: 23475739-2-42,
ügyvezető: Belteki Róbert) részére határozatlan időre, kereskedelmi tevékenység céljára,
versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Thököly út 5. sz. alatti,
32947/0/A/5 hrsz.-on nyilvántartott 16 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. június 9-én, 14.30 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyve

szolgáló helyiség az alábbi feltételek mellett:
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 92.659,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
utcai földszint 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA (18.240,- Ft/m2/év+ÁFA), azaz 24.320,Ft/hó+ÁFA,
mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását,
vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen
megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által
kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem
támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági feltételeknek.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig
nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap”
671/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat
- Budapest VII. Thököly út 5. sz. 32947/0/A/5 hrsz. alatti 16 m2 alapterületű utcai
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2012.(III.26.)
sz.
önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul
ahhoz, hogy a ROBERTS-KALÁCS Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név:
ROBERTS-KALÁCS Kft., székhely: 1152 Bp. Cserba Elemér u. 31. fsz.4.,
cégjegyzékszám: 01-09-967287, adószám: 23475739-2-42, ügyvezető: Belteki Róbert)
részére határozatlan időre, kereskedelmi tevékenység céljára, versenyeztetés
mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Thököly út 5. sz. alatti, 32947/0/A/5
hrsz.-on nyilvántartott 16 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló
helyiség az alábbi feltételek mellett:
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 92.659,- Ft (a
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
utcai földszint 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA (18.240,- Ft/m2/év+ÁFA), azaz 24.320,Ft/hó+ÁFA,
mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges
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hatósági engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását, vagy a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a
társasház jogszerűen megtiltja a helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem
járul hozzá a bérlő által kezdeményezett rendeltetésmód változáshoz, az
Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért,
valamint bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági feltételeknek.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45.
napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
Benedek Zsolt:
Így a mai napirendi pontjaink végére értünk. Köszönöm mindenkinek a munkáját. A bizottság
ülését bezárom.
Kmf.

Benedek Zsolt
Sólyom Bence
a bizottság elnöke
bizottsági tag

Joó Mária
jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyv elkészülte: 2015. június 17.
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