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Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság június 17-ei rendkívüli 
ülésén megjelent bizottsági tagokat, alpolgármester urat, hivatal munkatársait, és mindenkit, 
aki a helyszínen követi figyelemmel a munkánkat. Első teendőnk a napirendi pontok 
megállapítása. A meghívóval együtt kézhez vehették a napirendre tett javaslatomat.  
Kérdezem, hogy a ezzel kapcsolatban észrevétele bárkinek van-e? Ha nincsen, akkor 
kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet? Aki igen? Úgy látom, hogy mindenki.   

672/2015.(06.17.) 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: 
  

1.) A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 
koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia egyetértési és jóváhagyó 
nyilatkozat megtételéhez szükséges előzetes véleményezése 
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester 

2.) Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése 
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester 

3.) A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület 
Akácfa u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
 

4.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének 
bérleti díjba történő beszámítása tárgyában 
Bp. VII. Thököly út 21.  hrsz.: 32853/0/A/9 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

5.) Bp. VII. Wesselényi u. 9. szám alatti 34506/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 145 m2 
alapterületű utcai pinceszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

6.) Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 
tárgyában Budapest VII. ker. Wesselényi u. 58.  hrsz. 33865/0/A/1  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

Zárt ülés keretében: 

7.) A 2015. évi nyílászáró felújítási pályázatok I. ütemének értékelése 
Előterjesztő: Lantos Péter főépítész 

8.) Tulajdonosi nyilatkozat polgári peres eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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1.   NAPIRENDI PONT 
 
-  A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia egyetértési és jóváhagyó 
nyilatkozat megtételéhez szükséges előzetes véleményezése– 

 
 
Benedek Zsolt: 
Az első napirendi pontunk: A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó 
településfejlesztési koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia egyetértési és 
jóváhagyó nyilatkozat megtételéhez szükséges előzetes véleményezése- 
Hutiray alpolgármester úr terjesztette a bizottság elé. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni, 
indokolni az előterjesztését?  
Hutiray Gyula:  
Köszönöm szépen, én nem szeretném indokolni, de a tervek készítői jelen vannak , és ők 
mindenképpen szeretnék szóban ismertetni ezt, nem túl terjengősen, és hát utána vitában lehet 
hozzászólni.  
Benedek Zsolt:  
Akkor át is adjuk a tervek készítőinek a szót. Kérném szépen, hogy röviden foglalják össze.  
 
Somogyi Eszter a Városkutatás Kft, és Fonyódi Mariann, a BTVF Kft képviselői az 
alábbiakban mellékelt prezentációt mutatták be a bizottságnak.  
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Hutiray Gyula:  
Jó, akkor én itt most félbeszakítom. Ez itt most nem tárgya a mai ülésnek ez nem lehetett már 
kiküldeni. ez az anyagnak egy része olyan volt, hogy nem tudtuk a tisztel bizottsági tagokkal 
megosztani, úgyhogy ezt pontosan az a rész, amit 12-én megküldtek a kolleganők. Tudjátok, 
anti szegregációs részt azt kiküldtük, már nem tudom a tegnapi nap, vagy a mai napon. A 
többi kérdésben pedig a főépítész úr adott be egy módosító javaslatot, hogy a szükséges 
dolgokkal majd kiegészíthessük.  
De azt, hogy a tisztelt képviselők, bizottsági tagok által részleteiben nem ismert anyagokról itt 
most döntés szülessen, azt én nem támogatnám. Tehát ez most pont azt foglalja össze, ez az 
ábra, mindenki láthatja, hogy bizonyos fontos részletkérdések, azok írásban nem állnak 
rendelkezésre.  
Ennek ellenére ez az anyag most el fog indulni egy államigazgatási egyeztetésen, és annak a 
végén újra elénk kerül. Nyilván lesznek még módosítások. Nyilvánvaló, hogy a különböző 
számszaki, meg vessző, meg helyesírási hibát, azt nyilván ki fogjuk tudni javítani, teljes 
egyetértésben. És ha érdemi kiegészítésekre kerül sor, azt is nyilván kezelni tudjuk. De olyan 
határozati javaslatot én nem tudok javasolni, hogy ismeretlen anyagrészekről szülessen 
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döntés. Tudom kérni, ezzel kapcsolatban a tisztel Bizottság bizalmát, hogy kijavíthassuk. 
Főépítész úr tett egy ilyen javaslatot, gondolom, hogy látjátok, elnézést, hogy közbevágtam.  
Benedek Zsolt: 
Köszönöm, napirenden van-e kérdés? Moldován úré a szó. 
Moldován László:  
Nagyon örülök, most komolyan mondom. Gondolom látták az LMP programját, vagy a 
kerületi programját, és benne visszaköszön, amit az LMP is javasolt, ennek nagyon örülök. 
Három fő kifogásom van.  
Az egyik az a helyesírás, egyes szám, többes szám, alany, állítmány, ez egy zárójeles 
megjegyzés, ezt nagyon könnyű kijavítani, de ezt mindenképpen szükséges.  
Két dolog, ami nem tetszett. Az egyik a mélygarázs megemlítése. Nem gondolom, hogy 
mélygarázsokkal lehetne autóparkolást megoldani, szerintem az autó, gépkocsi használatot 
kéne korlátozni, vagy csökkenteni, és így minimalizálni a gépkocsik számát a kerületben.  
A másik pedig, erről nyilván nem önök tehetnek. A Százház utcai akciótervben, folyton a 
Százház utcai telken építendő bérlakásokról van szó. Ez nem az önök problémája, ez a 
kerületé, hogy ott a lakosság egyáltalán nem akar oda, és pénz sincsen rá. Itt már úgy beszél 
mindenki róla, mintha ez egy teljesen eldöntött, végleges változat lenne. Nem tudom, tehát én 
ezt nem szeretném, ha egyrészt megvalósulna, de hogy pénz sincsen rá, tehát nem látom, hogy 
ez miből, viszont teljesen úgy kezelik, mintha ez létezne. Tulajdonképpen ez a két fő 
kifogásom. Most a módosítókról is beszéljek, vagy azt hagyjuk későbbre?  
Hutiray Gyula: 
Azt a módosítót, ami az én nevem alatt fut, arról természetesen lehet beszélni, de formálisan 
azt visszavonom, mert kiváltják, azok a határozati javaslatok, amiket a Főépítész úr 
megfogalmazott. Tehát amit én leírtam az ott van, de arról nem kell külön dönteni. De ez ne 
zavarja a képviselő urat, nyugodtan bírálhat. 
Moldován László: 
Pedig éppen most akartam mondani, hogy elfogadom a módosítóját alpolgármester úr. 
Viszont ha már beszélünk, akkor a főépítész úrnak a módosítóit, azt egyáltalán, arról beszél, 
hogy a sűrűség növelése nélkül szövegrész, ne legyen benne a szövegben, illetve a dugódíj 
bevezetését is kivenné.  
Hát nem tudom, itt az Erzsébetváros, Budapest legsűrűbben lakott területe, körülbelül 2 m2-en 
majdnem 60 ezer ember él.  Itt teljesen jogosnak tartanám, hogy a TFK teljesen, 
egyértelműen, kizárja a sűrűség növelését, evvel teljesen egyetértek. A dugódíjak meg, 
folytonos viták főépítész úrral.  
Ő azt állítja, hogy a kerület gazdasági potenciáját megtartásának, gazdaságának fejlesztésének 
a feltétele a személygépkocsi forgalom lehetővé tétele a belvárosban.  A dugódíj nem zárja ki 
a személygépkocsi forgalmát a Belvárosban, jelentősen korlátozná. Az a bajom evvel, amiket 
Ön leírt, hogy az itt lakók életminőségével nem törődik ez a szemlélet. Tehát nem csak a 
kereskedelmi és gazdasági, és nem tudom, milyen érdekek lehetnek gazdasági potenciálja, 
hanem az életminőség, az itt lakók életminősége szerintem, a döntő érv. Amiket Ön javasol az 
mind, az itt lakók életminőségének a negatív irányba való befolyásolását segítené elő. Nem 
véletlen, hogy nagyon rossz az itt lakók életminősége. Tehát abszolút az Ön módosító 
indítványát nem támogatom. Köszönöm szépen.  
Benedek Zsolt: 
Főépítész úr. 
Lantos Péter: 
Két konkrét dolgot tartok rendkívül fontosnak a kerület életében. Én szeretném hangsúlyozni 
a következőt, az V. kerület egy nagyon jó példa. Ha el akarja üldözni a képviselő úr a került 
lakosságát, akkor meg kell valósítani az Ön elképzeléseit, tekintettel arra, hogy a V. 
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kerületnek a rendszerváltáskor hozzávetőlegesen 60 ezer fős volt a lélekszáma. Ma a hivatalos 
lélekszáma 23 ezer, mert az emberek az élhető környezetből elmenekültek. Úgyhogy elnézést, 
én mindig ezt szoktam mondani, múltkor volt nálam egy kollega, aki éppen most írja a 
disszertációját környezetvédelemből,és rögtön azzal kezdtem neki, hogy tessék tudomásul 
venni, hogy a környezet az rohadtul fontos dolog, csak ne üljünk fordítva a lovon.  
Mégpedig a következők miatt ne üljünk fordítva a lovon, mert a környezetvédelem az 
emberért van, és nem az ember van a környezetvédelemért. Na, most attól a perctől kezdve, 
ha ilyen típusú intézkedéseket vezetek be, bejön az V. kerületi modell. Azért szoktam az V. 
kerületi példát említeni, mert az V. kerületben volt a legrosszabb az egy főre jutó zöldterület 
aránya. Az V. kerületnek az intézkedése kapcsán sikerült elérni, hogy magasan jobb, mint a 
miénk, csak egy baj van, hogy nem a zöldterület nőtt, hanem a lakosság fogyott, mégpedig 
rohamosan.  
Ugyanez kapcsolódva a közlekedési rendszerhez, kérem, általános iskola történelem felső 
tagozatában egyértelműen le van írva, hogy ott jön létre város és település ahol gázló, vagy 
közlekedési csomópont volt.  Ebből egyenesen következik, hogy a közlekedésnek városépítő, 
és várospusztító hatása lehet, egyaránt.  
Ma én azt érzem, hogy a koncepciók azok szépen elindultak meghatározott időben, de nagyon 
erősen várospusztító hatása van. És erre azt szoktam még hozzátenni, és ezt nyugodt 
lelkiismerettel, hogy személyes véleményként, és határozott személyes véleményként kell 
mondanom, hogy Budapesten nagyon kevés olyan ember van, aki elmondhatja magáról, mint 
és, ugye négy nagyszülő közül három Budapesten született. A negyedik is 1912-ben jött fel 
Budapestre, és azóta, folyamatosan itt volt. Mit akartam evvel kihozni? Magyarul van egy 
városi lét, és van egy vidéki életforma.  
A vidéki életformával tessék kimenni a külvárosokba és az agglomerációba, a városi lét pedig 
egészen más jellegű, mint az agglomeráció, vagy a külvárosi rész.  Miért mondom ezt? A 
különböző zseniális intézkedések, ami a közlekedésben az elmúlt időszakban történt, azt 
mondom, hogyha elmegyek nyugdíjba, én, aki városlakó voltam, és az összes felmenőm 
városlakó volt, az elmúlt 200 vagy 300 évben, ki kell, hogy menjek a városból, mert 
lakhatatlan a város. A kerékpárútjaival, ami megjelent, a forgalomváltoztatásokkal, a 
forgalomcsillapítással, kérem nem ez a megoldás. Egyértelműen, folyamatosan, mindig a 
BKK vezetéstől kezdve mindenkinek egyértelműen elmondtam azt, hogyha élni és létezni 
akar a város, akkor egyenlő rangra kell emelni a különböző közlekedési formákat.  
A VII. kerületnek én szerintem egyetlen egy útja van, és ez elég halványan jelenik meg ebben 
az anyagban, én szerintem, hozzá kell tenni, az egész kerületet úgynevezett lakó pihenő 
övezetté lehet nyilvánítani. Gyalog járdák, kerékpár utak, autóutak nélkül, ugye ez a 
lakótelepeken ragyogóan bevált, jó néhány történelmi belvárosban szintén működik. Amikor 
az úttest teljes körűen igénybe vehető mindenki számára, egyenrangú partnerként, és az autós 
kénytelen olyan sebességgel menni, ahogy a babakocsit tolják előtte, ugye, de a kerékpáros 
sem ütheti el az idős nyugdíjast, mert ő úgy gondolja, hogy ott ő száguldozhat. Száguldozni 
másutt kell.   
Na, most magyarul mit akartam én ezzel kihozni. Az élhető városnak azért ez a magyarázata. 
Kérem én voltam és nem szívesen hivatkozok erre, de azért urbanisztikával nem foglalkozom 
csak 49 éve. És ezen belül sok minden megvalósult már az óta, ami a pályám kezdetén volt, és 
nagyon sok esetben, sajnálatos módon igazolt is a történelem. Nem akarok belemenni ennek a 
részleteibe, egy tény és való és megint anekdotázom egy kicsit.  
Átmentünk a vármegyeházára múltkor az egyik kolleganőnkkel, miután én vagyok a 
főépítésze az Épített Környezetért Alapítvány Kuratóriumának az elnöke, és át kellett venni a 
korábbi kollegáktól az anyagot, ami ugye a vármegyeházán volt. Átsétáltunk a VII. kerületből 
a Belvárosba. Tudja mit konstatáltunk? Hogy lényegesebben több az üres üzlethelyiség ma a 
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Belvárosi részen, mint a VII. kerületi részen. Miért? Mert sikerült a forgalomcsillapítást 
pokolian jól megoldani.  
Szóval gyakorlatilag egy dolgot tudomásul kell venni, hogy a laksűrűségnek a módosítása, és 
ez egy nagyon lényeges elem, tény és való, hogy a legsűrűbben lakott városrész. Itt nagyon 
kevés olyan eszközünk van, amibe be tudunk avatkozni, de be kell előbb utóbb avatkozni.  De 
ez nem azt jelenti, hogy elüldözöm a kerület lakosságát, aki a városi létet szokta meg, és 
megpróbálok disznó ólakat felállítani a sarkon, mert itt kertváros van, hanem helyette az a 
megoldás valójában, hogy a privatizáció, a korábbi örökölt épületállomány hatására kialakult 
alacsony státuszú lakásokat, kis szobaszámú lakások helyett, olyan életteret kell biztosítani, 
ahol lényegesebben nagyobb szobaszámú, használható lakásállomány alakulhat ki.  
Ekkor is csökkeni fog a lakosság lélekszáma, de nem azért fog csökkenni, mert élhetetlen a 
város, hanem azért mert tulajdonképpen, ha nagy lakásokba kis családok laknak, akkor az azt 
jelenti, hogy csökken a lélekszám.  
Szóval én a közlekedés alapvető kritériumnak tartom, tudom, hogy ebben nem értünk egyet, 
de az egy más kérdés. Én tapasztalatom számottevő helyen ez. Nem most, és kollegáktól 
elnézést, hogy egy kicsit hosszú leszek.  
A III. kerületnek voltam a főmérnöke, mikor egy szabályozási tervben, akkor még részletes 
rendezési terve készült a Pók utcai lakótelepnek. Akkor még minisztériumi tervtanácson 
kellett részt venni. És hát már akkor is előjött a környezetvédelemnek egy olyan vonala, ahol 
azt kezdték el mondogatni, hogy fejparkolót kell építeni stb. stb. huszonvalahány éves voltam. 
Fejparkolót kell építeni, a lakótelepektől távol kell vinni a gépkocsit stb. stb. Mi volt az én 
tapasztalatom III. kerületi főmérnökként? Az volt az én tapasztalatom, hogy a Trabantok bent 
álltak a virágágyasok kellős közepén. Miért? Mert akkor az emberek az akkori társadalmi, 
gazdasági viszonyok mellett, a Trabantnak akkor a volt az értéke, hogy rohadtul nem volt 
hajlandó egy 500 méterre lévő fejparkolóhoz elvinni a kocsit, hanem látni akarta, hogy éppen 
nem-e lopják el.  
Ugye akkor még a tervtanácson elmondtam egy viccet elnézést, hogy ezt most megismétlem. 
Arról szólt, hogy az akkori, ma a fiatalok azt sem tudják, hogy mi az, hogy Nyugat 
Németország. Nyugat Németországi sztrádán karambolozik egy amerikai egy nyugat német és 
egy magyar a Trabantjával. Romhalmaz lesz mind a három autó. Nem akar egyedül menni 
egyik se, hogyha ott vannak már hárman, akkor menjünk együtt sétálva. Az amerikai bevágja 
a Buick-nak az ajtaját és mondja, hogy a fene vigye el, egy havi fizetésem. A nyugat német 
bevágja a Mercedes ajtaját és mondja, hogy le van ejtve, ez kéthavi fizetésem.  A magyar meg 
leül a kilométerkő mellé, és elkezd bőgni, és zokogni, hogy én erre kerestem egy egész életen 
keresztül. Erre azt mondja neki az amerikai. Maga marha miért vett ilyen drága autót?!  
Na, most elnézést, azért szoktam ezt elmondani, mert az összes dologban, ez lehet közlekedés, 
környezetvédelem, zöldterület, és lehet sorolni. Akkor a következőt volt szerencsém 
elmondani az akkori szakembereknek, akkor a szakma nagyjai voltak, akkor én még egy fiatal 
taknyos kölyök voltam. Aztán a tanácselnök úr még egyszer nem engedett megszólalni, és azt 
mondtam neki, és ehhez a mai napig tartom magam, hogy egyetlen egy ország építészetét, 
városrendezését nem szabad adaptálni egy másik ország építészetére, városrendezésére, az 
adott országok társadalmi, gazdasági viszonyainak, csak az adott nép hagyományainak az 
adaptációja nélkül.  
Na, most amit akkor én elmondtam, a mai napig tartom, és meggyőződésem. Tehát én is ki 
szoktam nézni külföldre, ha az anyagba közlekedési kérdéseket akarnék kritizálni, akkor a 
fővárosi ITS-t tudnám kritizálni, és a Fővárosi Településszerkezeti tervet, amely kihagyta azt 
a megoldást például, hogy korábban, ugye volt egy elképzelése a Kossuth Lajos utca alatt 
építenek, úgy, mint Brüsszelben egy gyorsforgalmi utat, ami átviszi az átmenő forgalmat. 
Ehhez kapcsolatosan mi leírtuk azt, hogy mi szeretnék azt, hogyha nem a Kossuth Lajos utca 
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alatt lenne, hanem ez valahol a Keleti pályaudvarnál, akár még kijjebb menne ez az, hogy is 
hívják átmenő forgalmat biztosító alagút, akkor lehet a felszínnel valamit kezdeni.  
Tehát félreértés ne essen, nem arról szól a történet, hogy én mindenféleképpen az adott 
kerületnek a szénmonoxid, széndioxid, meg nitrát, por, meg korom tartalmát akarom növelni. 
Hanem arról van szó, hogy azokat a kompromisszumokat kell megtalálni, és itt megint 
magamtól idézek, amikor azt szoktam mondani, hogy kollegák vannak és kérem tessék, 
tudomásul venni. Én nagyon gyenge építész vagyok, nagyon gyenge városrendező vagyok, 
nagyon gyenge környezetvédelmi szakember, nagyon gyenge közlekedési szakember, nagyon 
gyenge jogász, nagyon gyenge… és még tudnám sorolni az összes szakágat. Én egy dologhoz 
értek, és nagyon sok főépítész nem ért ebben a városban és ebben az országban, és 
igazságügyi szakértőként nyugodtan merem mondani, mert jó néhány vidéki település, és 
nagyvárosnak volt szerencsém szakérteni a szabályozási tervét.  
Ez az egy, amihez én értek, hogy a különböző szakágak egymásnak ne ártsanak. Nem tudom, 
hogy elég világosan ki tudtam-e fejezni? Elnézést még egy triviális megjegyzés, amit szoktam 
megint mondani és általánosan mondom, hogy a város olyan, mint az ember. Ugye, hogyha az 
ember seggbe rúgják könnybe lábad a szeme, tehát ebből következik, a városban is, hogy 
minden mindennel összefügg. A környezetnek bármely eleméhez hozzá nyúlunk, ez lehet 
közlekedés, akár kultúra, akár gazdaság és stb. stb. Annak a változásai a városra, vagy az 
adott városrészre nagyon szoros kihatással vannak.  
Tehát nagyon nem szeretem, amikor divatos kifejezéseket, akár pártprogramokat próbálok 
átvetíteni egy szabályozási tervre, mert nem erről szól a történet. Kérem, én úgy érzem, és ezt 
nyugodt lelkiismerettel ki merem mondani, ameddig ebben a székben ülök, addig 
felelősséggel tartozom a kerület lakosságának. Sokkal jobban felelősséggel tartozom a 
lakosságnak, annál is inkább, mert nagyon sokan tudják, hogy az általános iskola alsó 
tagozatát volt szerencsém a Rottenbiller utcai Általános Iskolában elvégezni, a felső tagozatát 
a Kazinczy utcai iskolába, és számtalan osztálytársam a mai napig a kerületben lakik. Tehát 
erkölcsi kötelességem is az, hogy olyan programot próbáljak áterőltetni, vagy jóváhagyni, 
vagy végigfuttatni, ahol mindenféle szempontot vizsgálva a legpozitívabb végeredményt tudja 
kapni a kerület.  
Ehhez megpróbálom én a szakmai tudásomat felhasználni, megpróbálom a munkatáraim 
szakmai tudását felhasználni. Éppen azt számoltuk a kollégával, hogy kettőnknek 49 évnyi 
főépítészeti gyakorlata van. A kolléga szintén településtervezői, én vezető tervező vagyok, 
kamara és településrendezési szakértő, és igazságügyi szakértő.  
Volt szerencsém azért néhány településnek a szabályozási tervét, rendezési tervét végig vinni, 
és ráadásul még az életem úgy hozta, hogy a főváros közigazgatásában töltöttem el a 
legszámottevőbb részt. És ezen belül 16 évig voltam a VI. kerület főépítésze, négy évig 
voltam a VIII. kerületfejlesztési igazgatója, és most már itt is 8 éve itt vagyok. Tehát a belső 
kerületnek a problémáit, lakosként is, szakemberként is, az hiszem, hogy sokkal jobban át 
tudom érezni, mint az, aki kívülről próbál megoldani egy olyan problémát, hogy átviszi a 
vakember a másik oldalra, amikor nem akar átmenni.  
Kérem, higgye el nekem, hogy átviszik a vak embereket az V. kerületbe. Múltkor bementem 
egyszer GPS-szel, aztán soha többet. Azt mondtam, hogy én csak akkor megyek be az V. 
kerületbe, hogyha két rendőr fog bevinni. Nem árulok el titkot, van egy szervezet amelyik, 
miután különböző jogdíjakat kapok, jogvédelemmel foglalkozik, és a szervezetnek azt 
mondtam, hogy elviszem onnan a megbízásomat, mert nem tudok a Mérleg utcába bemászni 
kocsival.  
Egyébként hozzá kell tennem, és nagyon furcsa dolog, és megint a környezetvédelem, és a 
közlekedésnek nagyon furcsa hatását szoktam mondani. Pillanatnyilag a XIII. kerület belső 
részén lakom. Mindig azt szoktam mondani, hogy egyszer ki fogok menni Tóth elvtárs 
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részére, ki fogom tenni a plakátokat, hogy nem tudom, hogy kiknek vagy a polgármestere, de 
nem a lakosoké. És ha elmegyek nyugdíjba meg is csinálom, de köztisztviselőként nem 
politizálhatok. Aminek az a lényege, hogy megcsinálták a szép sétányt az egyik területen, ott 
zöld terület van, aztán egy másik sétányt. Baromi jó. Tetszik tudni, hogy mennyi a 
levegőszennyeződésem az óta? Miután kénytelen vagyok gépkocsival menni, az előtt az volt, 
hogy mentem, kerestem egy parkolóhelyet le tudtam parkolni, 10 perc alatt. Most előfordul, 
hogy a Vígszínházban, ha előadás van, másfél órát kőrözök alapjáraton gépkocsival. Tessék 
megnézni, hogy mennyi a szénmonoxid kibocsátásom és ez nem azt jelenti, hogy a kocsit 
fogom letenni. Igen nem kell, a városban lakni kérem, erről szól a történet. És ezért mondtam 
azt, hogy kiköltözök a városból.    
Benedek Zsolt: 
Még 1 hozzászólásra megadom a szót Moldován úrnak.  
Moldován László: 
Tényleg csak egy nagyon gyors reagálás. Azt gondolom, hogy az V. kerületben nem azért 
mentek el a lakosok, mert megnőtt a zöldfelület, mert bevezették a dugó díjat stb. stb. Azért 
nem akarok nagyon vitatkozni, mert most nagyon sok anekdotát elmondott. Azt gondolom, 
hogy a szemléletünk tökéletesen ellentétes egymással. Viszont az örömömre szolgál, hogy ez, 
amit itt láttunk, az én szemléletemhez van közelebb. Köszönöm szépen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő úré a szó.  
dr. Kispál Tibor:  
Köszönöm szépen. Az, hogy nem egyezik a véleményünk, ez számomra azt jelenti, hogy 
mindenki komolyan veszi ezt a témát. Vegyük is komolyan, mert szuper fejlesztésről van szó. 
Ebben a kérdésben megvan mindenkinek az álláspontja. Nekem itt a parkolási probléma. Csak 
2 számot mondok, majd visszaigazoljátok. Van 7400 parkoló hely a kerületben, és kiadunk 
10000 parkolási jegyet, akik itt laknak. Akkor, amikor a mélygarázsokról van szó, akkor 
érdemes erről elgondolkodni.  
Kérdésem volna, inkább azokhoz, akik az itteni adatok alapján, vagy kérdezősködtek, és az 
alapján, tettek megállapításokat. Az egyik az anti szegregációs fejezet rész. Bevallom, hogy 
ami most került átkérésre, az hozzánk még nem kerület át, viszont az anyagban tett beépített 
részek alapján, a kérdésem annyi lenne, hogy egyáltalán történt-e egyáltalán civil 
szervezetekkel az ügyben egyeztetés, és ha történt, akkor kikkel. Ez lett volna az egyik 
kérdésem. 
A másik pedig egy javaslat, mert most már érzékeltem, hogy ez még átdolgozásra kerül a 
tapasztalatok alapján. Merjünk már bátrabban foglalkozni azzal a problémával, hogy ha már 
soft analíziseket csinálunk, hogy akár a gyengeségek, akár a veszélyek közé a kocsma negyed, 
vigalmi negyed problémát, így leírni. Mert nézzünk ezzel szembe. Nekem az tetszik, hogy ha 
ezt a problémát, azt kulturális turizmussal fedett jelszó alatt próbáljuk meg megoldani. Tehát 
az, ami a kerületben a szennyet, és a mocskot generálja, azt a kultúrában próbáljuk meg 
kiszorítani. De nekünk ebből egy fikarcnyi hasznunk nem származik, függetlenül attól, hogy 
sokan azt mondják, hogy nekünk a turizmusból mekkora hasznunk van. Én nagyon látom, 
talán a Pénzügyi iroda tudna erről tájékoztatást adni, hogy milyen formába érkeznek ebből 
vissza bevételek.  
Azt viszont tudom, hogy rohadt sokba kerül a takarítás, és a károknak az elhárítása. 
Köszönöm szépen.  
Somogyi Eszter:  
Az anti szegregációs anyagnál nem készült civil szervezetekkel külön egyeztetés. A 
Humánszolgáltatóval egyeztettünk, hogy milyen szükségletek vannak? Ők mennyire tudnak 
együtt dolgozni a civil szervezetekkel? Milyen irányba szeretnének mozogni. Azok vannak 
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megfogalmazva. Ezek olyan irányok, amik pontosan azt mutatják meg, hogy együtt kell 
dolgozni a civil szervezetekkel, hogy pontosan milyen, ezt a későbbiekben ki lehet dolgozni. 
Ma is együtt dolgozik civil szervezetekkel az önkormányzat, régóta vannak kapcsolatai ez 
ellátó szervezetnek, különféle civil szervezetekkel.  
Benedek Zsolt: 
Alpolgármester úré a szó.  
Hutiray Gyula: 
Egész röviden szeretnék szólni. A Főépítész úr által beterjesztett módosító inditványokat, és 
azt a határozati javaslatokat, ami az ő előterjesztésében, módosító indítványában szerepel, azt 
támogatom. Az kiváltja azt, amit az én módosító indítványom végére odaírtam. Azzal a 
kiegészítéssel, hogy engem kell felelősként megjelölni, illetve határidőként június 19-ét kell 
megjelölni. Meg kell indítani, az államigazgatási egyeztetési eljárást, mert különben, azt az 
egyetlen határidőt, amit egyébként mi vállaltunk, hogy szeptemberben beterjesztjük a testület 
elé a legeslegvéglegesebb anyagot, annak a teljesítése, ha nem is lehetetlenné, de igen 
nehézzé válna. Ez az egyik.  
A másik, ami képviselő úr, és a főépítész úr szavaiból kiderült. Csak egyetlen egy pontba 
szólnék. A dugódíj. Személy szerint a dugódíjjal egyet értek, de nem értek egyet azzal, hogy 
ezzel a kerületnek foglalkozni kell. Ez kifejezetten egy fővárosi kompetencia. Teljesen 
nyilvánvaló, ha bárki ekkora városba dugódíjat fog bevezetni, az a belső kerületeket fogja 
érinteni. A belső kerületekben gépkocsi forgalmat fog csökkenteni. Ezzel egyetértek. Hogy 
lesz, vagy nem lesz, azt nem tudom. Az nem itt fog eldőlni, és ezért ezt ennek az anyagnak 
nem is kell tartalmaznia, véleményem szerint. De ez inkább egy személyes megjegyzés volt, 
mert egyébként mondom, a főépítész úr módosító indítványait támogatom. Köszönöm szépen. 
Benedek Zsolt: 
Ha nincs további kérdés, akkor tényleg lezárom a napirend vitáját. És akkor a határozathozatal 
következik. Még pedig a módosító indítványról.  
Hutiray Gyula: 
Igen, ez kivált mindent.  
Benedek Zsolt: 
Egybe szavaztassam?  
Hutiray Gyula: 
Ha nem kéri senki, akkor egyben lehet szavazni.  
Benedek Zsolt: 
Akkor, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a módosító indítványban szereplő határozati 
javaslatok szövegével, ki az, aki egyetért? Aki igen? Úgy látom, ez 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 BM által finanszírozott, a 
Városkutatás Kft. és a BFVT által készített Erzsébetváros Településfejlesztési Koncepciója 
(TFK) jelen előterjesztéshez mellékelt tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
 

• a TFK tematikus részcélok R6-os pontjánál „A történeti beépítések karakterének 
megtartása, a sűrűség növelése nélkül „ helyett „A történeti beépítések karakterének 
megtartása” 
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ülésének jegyzőkönyve 
 

• Ugyanezen pont beavatkozás eszközeinél javasoljuk a „(az építési szabályozásban 
egy esetlegesen magas építési sűrűség meghatározása ellenérdekeltté teszi a 
befektetőket a megtartásban!)” mondat törlését 

• a TFK tematikus részcélok R7-os pontjánál a „illetve a dugódíj bevezetését” 
megállapítás törlését. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19.” 
 
673/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
-  A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia egyetértési és jóváhagyó 
nyilatkozat megtételéhez szükséges előzetes véleményezése 

 Módosító indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a BM által finanszírozott, a 
Városkutatás Kft. és a BFVT által készített Erzsébetváros Településfejlesztési 
Koncepciója (TFK) jelen előterjesztéshez mellékelt tervezetét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

• a TFK tematikus részcélok R6-os pontjánál „A történeti beépítések karakterének 
megtartása, a sűrűség növelése nélkül „ helyett „A történeti beépítések karakterének 
megtartása” 

• Ugyanezen pont beavatkozás eszközeinél javasoljuk a „(az építési szabályozásban 
egy esetlegesen magas építési sűrűség meghatározása ellenérdekeltté teszi a 
befektetőket a megtartásban!)” mondat törlését 

• a TFK tematikus részcélok R7-os pontjánál a „illetve a dugódíj bevezetését” 
megállapítás törlését. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19. 
 
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 az ITS tervezetébe kerüljön bele az 
utólag megküldött 5. ponttal jelölt anti-szegregációról szóló tervfejezet. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19.” 
 
674/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
-  A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia egyetértési és jóváhagyó 
nyilatkozat megtételéhez szükséges előzetes véleményezése 
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Módosító indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az ITS tervezetébe kerüljön 
bele az utólag megküldött 5. ponttal jelölt anti-szegregációról szóló tervfejezet. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19. 
 
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 felkéri a polgármestert, hogy az ITS-t 
a bizottsági ülésen elhangzottak, és a Főépítészi Iroda javaslatai alapján az utólag benyújtott 
fejezetek szerinti átdolgozását követően a közigazgatási egyeztetési eljárás megkezdése előtt 
véglegesítse.  
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19.” 
 
675/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
-  A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia egyetértési és jóváhagyó 
nyilatkozat megtételéhez szükséges előzetes véleményezése 

 Módosító indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy az 
ITS-t a bizottsági ülésen elhangzottak, és a Főépítészi Iroda javaslatai alapján az utólag 
benyújtott fejezetek szerinti átdolgozását követően a közigazgatási egyeztetési eljárás 
megkezdése előtt véglegesítse.  
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19. 
 
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 a kiegészítéssekkel és javításokkal a 
TFK és az ITS alkalmas a közigazgatási egyeztetési eljárás lefolytatására. Felkéri a 
polgármestert, hogy a közigazgatási egyeztetési eljárás megindításáról gondoskodjon.  
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
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     Határidő: 2015. június 19.” 
 
676/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
-  A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia egyetértési és jóváhagyó 
nyilatkozat megtételéhez szükséges előzetes véleményezése 

 Módosító indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a kiegészítéssekkel és 
javításokkal a TFK és az ITS alkalmas a közigazgatási egyeztetési eljárás lefolytatására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a közigazgatási egyeztetési eljárás megindításáról 
gondoskodjon.  
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19. 
 
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 a bizottsági ülésen módosított, illetve 
előző határozatok alapján elvégzett korrekciókat követően a Pest-Budapest Konzorcium 
(HBHE- BFVT - HÉTFA- PESTTERV- Pro Régió Városkutatás) tervezői által, a KMOP-
6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban - Integrált Településfejlesztési Stratégiák 
kidolgozása" című projekt keretében elkészült Településfejlesztési Koncepció és Integrált 
Településfejlesztési Stratégia előzetes fejlesztési irányairól, illetve a Megalapozó vizsgálatról 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése alapján a kiválasztott fejlesztési 
irányaival egyetért és a megalapozó vizsgálatot megfelelőnek tartja, a továbbtervezést 
javasolja. 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19.” 
 
677/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
-  A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia egyetértési és jóváhagyó 
nyilatkozat megtételéhez szükséges előzetes véleményezése 

 Módosító indítvány - 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bizottsági ülésen módosított, 
illetve előző határozatok alapján elvégzett korrekciókat követően a Pest-Budapest 
Konzorcium (HBHE- BFVT - HÉTFA- PESTTERV- Pro Régió Városkutatás) tervezői 
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által, a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program – 
Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban - Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása" című projekt keretében elkészült 
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia előzetes 
fejlesztési irányairól, illetve a Megalapozó vizsgálatról a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 
(XI. 8.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése alapján a kiválasztott fejlesztési irányaival 
egyetért és a megalapozó vizsgálatot megfelelőnek tartja, a továbbtervezést javasolja. 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester  
     Határidő: 2015. június 19. 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Szabó Sándor, Szabó Réka, a BVFT Kft. és a Városkutatás Kft. munkatársai távoznak 
az ülésről. 
 
2.   NAPIRENDI PONT 
 
- Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése – 
 
Benedek Zsolt: 
Köszönjük szépen a munkájukat.  
Áttérünk a 2-es napirendi pontra: Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése - 
Alpolgármester úr akar-e hozzáfűzni valamit?  
Hutiray Gyula:  
Nem világos minden.  
Benedek Zsolt: 
Ha nincs hozzáfűzni való, akkor napirendi vitát nyitok. Van-e kérdése valakinek? Kispál 
képviselő úr. 
Kispál Tibor:  
Csak egy gyors kérdésem van. A főváros ad egy kis támogatást, ha már őneki is besegítünk?  
Hutiray Gyula:  
A rövid válasz erre az, hogy nem.  
Kispál Tibor:  
Alpolgármester úr, azért tegye meg, hogy tolmácsolja ezt a kérést, polgármester úron 
keresztül. Hátha mégis meggondolják magukat.  
Hutiray Gyula:  
Természetbeni támogatást kaptunk. Azonnal napirendre tűzték ezt a kérdést. 
Benedek Zsolt: 
További kérdés van-e? Moldován úré a szó.  
Moldován László:  
A hangzavarban nem hallottam Kispál úr kérdését, és nem akarom megismételni. 
Hutiray Gyula:  
Ad-e a főváros pénzt?  
Moldován László:  



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. június 17-én, 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Akkor megkérdezem, hogy miért nem? Ha van rá válasz jó, ha nincs az sem baj. Ha jól 
érzékeltem, akkor itt 3 képfelvevő létesítéséről van szó. Egy kicsit a 10 M Ft-os összeget 
soknak találom, de ha ez keretösszeg, akkor nincs vele gondom.  
Hutiray Gyula:  
Egyrészt keretösszeg, másrészt az ebből származó bevételek is teljes egészében a kerületet 
illetik meg, tehát a főváros nem szívesen vállalt volna semmiféle kötelezettséget. Nem is 
kezdeményeztük, mert az elképzelés az, hogy ez egy bevételt termelő beruházás, vagy eszköz. 
A Baross utcában, ezt kipróbálta a VIII. kerület, és ez volt a tapasztalat. Körút, Baross utca 
kanyarodás.  
Benedek Zsolt: 
Ha további kérdés nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, 
aki ezt támogatja? Ez egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy kezdeményezi a Fővárosi 
Önkormányzat és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közt 
közterület-felügyeleti feladatok ellátására létrejött szerződésben a fővárosi tulajdonú 
közterületek közül a kerülethez rendelt Budapest VII. kerület Erzsébet körút - Wesselényi utca, 
Erzsébet körút - Király utca, valamint az István utca - Dózsa György út kereszteződésekben 
képfelvevő elhelyezését. A közterületi képfelvétel készítésére a kereszteződések 50 – 50 
méteres körzetét a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (3) bekezdésre 
hivatkozva kéri a területek kijelölését. A hivatkozott feladat-ellátási megállapodásban 
rögzítettekkel összhangban a Fővárosi Önkormányzatot a kamerák kihelyezésével, 
működtetésével összefüggésben semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli, a kiadások 
fedezetét Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának költségvetése 
biztosítja. Javasolja a Képviselő-testületnek ezen határozattal azonos tartalmú határozat 
meghozatalát. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester 
Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés” 

 
678/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
-  Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy kezdeményezi a Fővárosi 
Önkormányzat és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közt 
közterület-felügyeleti feladatok ellátására létrejött szerződésben a fővárosi tulajdonú 
közterületek közül a kerülethez rendelt Budapest VII. kerület Erzsébet körút - 
Wesselényi utca, Erzsébet körút - Király utca, valamint az István utca - Dózsa György 
út kereszteződésekben képfelvevő elhelyezését. A közterületi képfelvétel készítésére a 
kereszteződések 50 – 50 méteres körzetét a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény 7.§ (3) bekezdésre hivatkozva kéri a területek kijelölését. A hivatkozott 
feladat-ellátási megállapodásban rögzítettekkel összhangban a Fővárosi 
Önkormányzatot a kamerák kihelyezésével, működtetésével összefüggésben semmilyen 
fizetési kötelezettség nem terheli, a kiadások fedezetét Budapest Főváros VII. kerület 
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Erzsébetváros Önkormányzatának költségvetése biztosítja. Javasolja a Képviselő-
testületnek ezen határozattal azonos tartalmú határozat meghozatalát. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester 
Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
3.   NAPIRENDI PONT 
 
- A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa 

u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti 
társasházi lakóépület Akácfa u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése 
Jómagam vagyok az előterjesztő. Indokolni nem kívánom. 
Napirenden kérdés van-e? Moldován úré a szó. 
Moldován László:  
Az lenne a kérdésem, hogy ugye még nem valósult meg? 
Benedek Zsolt: 
Nem.  
Moldován László:  
Biztos unalmas, hogy én ilyenkor megszólalok. Azért itt látok fejlődést, és ezt tök komolyan 
mondom. A költségvetésben nincs benne, hogy 100e Ft-ért kapcsolattartás az 
önkormányzattal. Még nem valósult meg a projekt, és már itt van bizottság előtt. Ezt most tök 
komoly, hogy pozitív elmozdulásnak látom, hogy a kritikáimat megfogadják, sőt még a belső-
Erzsébetvárosban van a projekt, nem külső Erzsébetvárosban. Azt mondom, hogy ugyan én 
nem szavazok, de elfogadnám. Köszönöm.  
Benedek Zsolt:  
További kérdés van-e? A határozati javaslatok 1-es pontjáról kérdezem a bizottságot. Ki az, 
aki támogatja? A 2-est, ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú. Köszönöm szépen.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi 
lakóépület Akácfa u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festésére vonatkozó 
megállapodást.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

679/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
-  A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa 

u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése - 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi 
lakóépület Akácfa u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festésére 
vonatkozó megállapodást.  
 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező társasházi megállapodást.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

680/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
-  A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa 

u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező társasházi megállapodást.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
4.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti 

díjba történő beszámítása tárgyában 
Bp. VII. Thököly út 21.  hrsz.: 32853/0/A/9– 

 
Benedek Zsolt: 
„4-es napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási 
költségének bérleti díjba történő beszámítása tárgyában Bp. VII. Thököly út 21.  hrsz.: 
32853/0/A/9 
Vezérigazgató úr készítette, aki már nincs a teremben.  
Napirendi vitát nyitok. Van-e kérdés? Németh képviselő úré a szó.  
Németh Gábor:  
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Sajnálom, hogy nincs itt vezérigazgató úr. Az lett volna a kérdésem, hogy mennyire 
szokványos, az hogy 2015. februárjában kötötte meg a cég a bérleti szerződést, és azóta 3 havi 
bérleti díjat nem fizetett, és most kéri ezt a kedvezményt. Ez szokványos, vagy a felújítási 
időszakra vonatkozó türelmi időt kért az önkormányzattól. Azt gondolom, hogy ha nem fizet 
egyáltalán bérleti díjat, akkor mivel pályázaton kívüli bérbe adásról van szó, akkor nem 
vagyok benne biztos, hogy érdemes ezt így támogatni.  
Benedek Zsolt:  
Van bérleti díj hátraléka a bérlőnek, azt látom én is. Általában nem szoktuk ezt így behozni, 
és vezérigazgató úr elment a bizottsági ülésről. Jó lett volna, ha erről tud valamit mondani. 
Bár szerintem a megkötött szerződés február 1-én kötötte a szerződését, és arra utaló dolgot 
nem látok, hogy adtunk volna neki mentességet az alól, hogy bérleti díjat fizessen, illetve azt, 
nem hátralékként tartanánk számon. Akkor visszavonom az előterjesztést, és megkérdezzük 
vezérigazgató urat a következő alkalommal. Vezérigazgató úr ezt mondta, hogy ami vitás, azt 
vonjuk vissza.  

Benedek Zsolt az előterjesztést visszavonta, döntés nem született.  

5.   NAPIRENDI PONT 
 
- Bp. VII. Wesselényi u. 9. szám alatti 34506/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 145 m2 

alapterületű utcai pinceszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása – 
 
Benedek Zsolt: 
Áttérünk a következő napirendi pontra: Bp. VII. Wesselényi u. 9. szám alatti 34506/0/A/2 
hrsz.-on nyilvántartott 145 m2 alapterületű utcai pinceszinti helyiség versenyeztetésen 
kívüli bérbeadása  
Napirenden kérdés van-e? Ha nincs kérdés az előterjesztéshez, akkor a határozati javaslat A.) 
változatáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Ez egyhangú. 
 
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. Wesselényi u. 9. szám alatti 34506/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 145 m2 alapterületű utcai 
pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség a KICSIZOE Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-
188211, adószám: 24899062-2-42, székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 15. B ép. III. 2., 
ügyvezető: Kiss Noémi Ágota) részére határozatlan időre, raktározás céljára, versenyeztetés 
mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 530.352,- Ft (a 
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
960,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 139.200,- Ft/hó + ÁFA (11.520,- 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. 
 
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági feltételeknek.  
 
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” 

 
681/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
- Bp. VII. Wesselényi u. 9. szám alatti 34506/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott 145 m2 

alapterületű utcai pinceszinti 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. Wesselényi u. 9. szám alatti 34506/0/A/2 hrsz.-on 
nyilvántartott 145 m2 alapterületű utcai pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség a 
KICSIZOE Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-188211, adószám: 24899062-2-42, székhely: 
1075 Budapest, Rumbach S. u. 15. B ép. III. 2., ügyvezető: Kiss Noémi Ágota) részére 
határozatlan időre, raktározás céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra 
kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 530.352,- Ft 
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
960,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 139.200,- Ft/hó + ÁFA (11.520,- 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. 
 
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
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vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági feltételeknek.  
 
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. 
 
6.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában Budapest VII. ker. Wesselényi u. 58.  hrsz. 33865/0/A/1 – 
 
Benedek Zsolt: 
Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése tárgyában 
Budapest VII. ker. Wesselényi u. 58.  hrsz. 33865/0/A/1  
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Moldován úré a szó. 
Moldován László:  
Ha jól értelmezem, akkor felújított ezt a helyiséget, és az értéke 3 M Ft-tal megnövekedett, 
amiből 705.853,- Ft-ot beszámítottak a bérleti díjba. Én nem fogok szavazni, csak javaslom, 
hogy mivel megnőtt a helyiség forgalmi értéke, nekem kicsit furcsa lenne, hogy azért, mert ő 
megnövelte a forgalmi értéket, azért többet fizessen. Nem tudom, hogy érthető-e, amit 
mondok? Tehát azt javaslom, hogy a legnagyobb kedvezménnyel, 80%-kal, ha jól látom, az a 
legnagyobb kedvezmény, azzal adjuk oda. Mert itt van 90%, meg 80%, meg 100%. Azt 
gondolom, hogy az lenne fair, ha csak 80%-ot fizetne, mert abból a díjból kell fizetnie, 
amennyivel nőtt, ami azt is tartalmazza, amennyire nőtt a forgalmi értéke. Tehát ő beruházott, 
nem tudom mennyit.  3M Ft-tal nőtt a forgalmi értéke ennek az ingatlannak, tehát 
igazságtalannak tartom, hogy azért fizessen többet. Azért javaslom, hogy a B.) változatot 
fogadja el a bizottság, mert, hogy ott van a legnagyobb kedvezmény, ha jól látom.  
Benedek Zsolt: 
Igen, mondjuk ebből le is lakott.  
Kispál Tibor:  
Itt van egyfajta bérbeszámítás. Én is megnéztem, hogy ez ennyire nem egy ismeretlenes 
egyenlet. Tehát én is néztem, hogy itt van több variáció. Azt azért ne felejtsük el, hogy van 
egy ilyen története is a dolognak. Én megértettem, hogy miért az A.) javaslat van. Én azt 
gondolom, hogy azért, mert beleszámították azt is, amivel ő egyébként, a túl oldalon tartozott. 
Én azt úgy számoltam ki, hogy azért van az A.) javaslat, mert a másik kettő, nem veszi ezt 
figyelembe.  
Benedek Zsolt: 
Jó, igen, értem. És mi az álláspontja, ezzel kapcsolatban képviselő úrnak?  
Kispál Tibor:  
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Én azt gondolom, hogy már kiszámoltam, hogy melyik a korrekt. A korrekt az nem csak 
nekünk kell őfelé, hanem őneki is felénk. Tehát az A.) javaslat, az jó. Az lett forintra 
kiszámolva, a másiknál pedig a tartozás nem lett figyelembe véve, illetve a felújítás nélküli. 
Nem a %-okon múlott ez a történet, hanem az hogy pluszba, mínuszba, hogyan áll egymással 
az eladó, meg a vevő.  
Benedek Zsolt: 
Igen, én is így gondolom. Elszámolás. 
Kispál Tibor:  
Ha valakinek más a véleménye, vagy másként látja bárki. Laci, én azt gondolom, hogy ezért 
van az A.) javaslat.  
Benedek Zsolt: 
Igen, így van.  
Moldován László:  
Ez a véleményed, de nekem más.  
Benedek Zsolt: 
Akkor lezárom a napirend vitáját, és határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, 
hogy a javaslatok A.) változatával, ki az, aki egyetért? Ez 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 33865/0/A/1 helyrajzi számú, 
természetben a Bp. VII. ker. Wesselényi u. 58. szám alatti épület pinceszintjén található, az 
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 219 m2 alapterületű, „egyéb helyiség” megnevezésű 
ingatlant a hozzá tartozó 773/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli és engedélyezi 
annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője a VELVART Bt. (székhely: 1077 Bp. 
Wesselényi u. 58., cégjegyzékszám: 01-06-117694; adószám: 28289702-2-42; képviselő: 
Bontovics Imre)  részére.  
 
A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) pontja alapján a 
forgalmi érték 90%-a. 
A forgalmi érték 17.400.000,- Ft, a vételár 15.660.000,- Ft, melynek egy részét a Vevő banki 
hitelből fizet meg. 
Vevőnek a vételár 10 %-át, 1.566.000 Ft-ot, azaz egymillió-ötszázhatvanhatezer forintot 
foglalóként az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, a vételár fennmaradó részét 90 
napon belül kell megfizetnie az eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata részére. Ha a teljes vételárat a vevő az adásvételi szerződés aláírását követő 
90 napon belül nem fizeti meg, kérelmére a fizetési határidő további 30 nappal 
meghosszabbítható. 
 
A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési kötelezettség 
nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az Önkormányzat felé. 
 
Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy a szervezet megfelel a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági feltételeknek.  
 
Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül az 
adásvételi szerződést nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti.  
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap” 

 
682/2015.(06.17.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában Budapest VII. ker. Wesselényi u. 58.  hrsz. 33865/0/A/1 - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 33865/0/A/1 helyrajzi számú, 
természetben a Bp. VII. ker. Wesselényi u. 58. szám alatti épület pinceszintjén található, 
az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 219 m2 alapterületű, „egyéb helyiség” 
megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 773/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre 
kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője a VELVART Bt. 
(székhely: 1077 Bp. Wesselényi u. 58., cégjegyzékszám: 01-06-117694; adószám: 
28289702-2-42; képviselő: Bontovics Imre)  részére.  
 
A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) pontja alapján a 
forgalmi érték 90%-a. 
A forgalmi érték 17.400.000,- Ft, a vételár 15.660.000,- Ft, melynek egy részét a Vevő 
banki hitelből fizet meg. 
Vevőnek a vételár 10 %-át, 1.566.000 Ft-ot, azaz egymillió-ötszázhatvanhatezer forintot 
foglalóként az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, a vételár fennmaradó részét 
90 napon belül kell megfizetnie az eladó Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata részére. Ha a teljes vételárat a vevő az adásvételi szerződés aláírását 
követő 90 napon belül nem fizeti meg, kérelmére a fizetési határidő további 30 nappal 
meghosszabbítható. 
 
A szerződés aláírása napján a bérleményt bérleti díjhátralék és egyéb fizetési 
kötelezettség nem terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az 
Önkormányzat felé. 
 
Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy a szervezet 
megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatósági 
feltételeknek.  
 
Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 
az adásvételi szerződést nem köti meg, 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. 
 
Benedek Zsolt:  
Következő napirendi pontunk, már zárt ülés keretében fog elhangzani. Kérem, hogy akinek 
nincs jogosultsága, az hagyja el a termet, és köszönöm a figyelmét.   
 
Az ülésről távozik: - 
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Kmf. 
  
  
 
 

   Benedek Zsolt                    Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2015. június 19. 
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BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET  
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  
 
EGYEZTETÉSI ANYAG 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31.§ (1) szerinti véleménye-
zési szakaszra 
 
Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program – 
Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Település-
fejlesztési Stratégiák kidolgozása” projekt keretében. 
 
2015.06. 

  

BUDAPEST VII. KERÜLET  
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Megalapozó vizsgálat – Helyzetértékelés 
Készült a 

KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 

„Közép-Magyarországi Operatív Program – 

Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – 

Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” 

című projekt keretében. 
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BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET  

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
 
EGYEZTETÉSI ANYAG 

Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 

„Közép-Magyarországi Operatív Program – 

Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – 

Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” 

című projekt keretében. 

2015.05.
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6. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

A KSH adatszolgáltatása alapján Erzsébetvárosban a szegregációs mutató 15%-os és 20%-os 
határértéke mellett nem található sem szegregátum, sem veszélyeztetett terület. Alább láthatóak a 
KSH által készített szegregációs térképek, melyeken ugyanaz a tömb szerepel, a szegregációs mutató 
20%-os határértéke mellett, mint veszélyeztetett tömb, a 15%-os határérték mellett, mint 
szegregátum. Ugyanakkor egyik esetben sincs bekarikázva a tömb, ami azt jelenti, hogy a tömb 
lakossága 50% alatt van, vagy azt hogy egy intézmény jelenléte emeli meg a szegregációs mutató 
határértékét.  
Annak ellenére, hogy a szegregációs mutató alapján meghatározott szegregátum, illetve 
szegregációval veszélyeztetett terület nincs a kerületben, fővárosi szinten az alacsony státuszúnak 
számító lakosság jelentős mértékben koncentrálódik a kerületben. Ezt mutatja meg a Fővárosi 
Önkormányzat vezetésével megvalósult Szociális Városrehabilitációs Tematikus Fejlesztési Program 
egyik outputjaként előállított (szintén a KSH 2011. évi Népszámlás adatai alapján) ún. krízistérkép. A 
TFP térkép alapján a kerületben 6 db krízistömb található, kettő-kettő mindegyik városrészben. A 
veszélyeztetett tömbök száma nagyon magas a kerületben, mindegyik városrészben sávosan 
helyezkednek el. Ez jól mutatja a kerület speciális helyzetét, nevezetesen, hogy ugyan végletesen 
nem koncentrálódik a hátrányos helyzetű lakosság, de száma és aránya a kerületen belül kifejezetten 
magas a fővárosi átlaghoz képest.  

 

 

A Belső-Erzsébetvárosban a leromlott tömbök a tervezett Madách sétány területén 
koncentrálódnak, ahol a tervezett fejlesztés miatt több mint 80 éve nem történtek felújítások, és 
ahol ugyanezen okok miatt nagyszámban maradtak önkormányzati tulajdonban lakóépületek, 
melyek jelentős részét mára műemléknek nyilvánították. A városrészben összesen 28 
önkormányzati tulajdonú lakóépület van, melynek az önkormányzat csak egy részét szeretné 
lakófunkcióval megtartani, tekintve azok kedvezőtlen lakásösszetételét (sok szoba-konyhás lakás), 
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Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
(székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., törzskönyvi azonosító szám: 735704, KSH 
statisztikai számjel: 15735708-8411-321-01, adóazonosítószám: 15735708-2-42, fizetési 
számlaszáma: 11784009-15507008, képviseli: Vattamány Zsolt polgármester) mint 
Támogató (a továbbiakban: Támogató) 

másrészről 

 

Akácfa u. 9/B. szám alatti társasház (székhelye: Akácfa u. 9/B.;  adószám…… , képviseli: 
Berill Szolgáltató Bt., Kotka Sándorné közös képviselő) mint Támogatott (a továbbiakban: 
Támogatott) között a mai napon az alábbiak szerint:  

1. Felek rögzítik, hogy Támogatott 2015. március 27. napján kelt kezelői 
hozzájárulásával hozzájárult ahhoz, hogy a 34394 helyrajzi számú, természetben a 
Budapest VII. kerület Akácfa u. 9/B. szám alatti társasházi lakóépület Akácfa u. 11. 
sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakasza megfestésre kerülhessen.  
 

2. Felek egyezően rögzítik, hogy a SORTIMENTS Bt. a jelen megállapodás 1. pontjában 
részletesen körülírt tűzfal megfestését Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából 
összesen nettó 3.450.000,- Ft+ÁFA, azaz nettó hárommillió-négyszázötven-ezer forint 
+ ÁFA összegű díjazás ellenében elvégzi.  
 

3. Felek rögzítik, hogy az Akácfa u. 9/B. szám alatti Társasházban Támogató 21.74 % 
tulajdoni hányaddal rendelkezik.  
 

4. Felek rögzítik és Támogatott jelen megállapodás aláírásával kifejezetten tudomásul 
veszi, hogy a jelen megállapodás 2. pontjában körülírt munkálatok elvégzése az 
Akácfa u. 9/B. szám alatt található Társasháznak nem a Támogató tulajdonát képező 
78.26 % tulajdoni aránya vonatkozásában a Támogató részéről a Támogatott részére 
természetben nyújtott, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek az értéke 
bruttó 3.428. 962- Ft, azaz hárommillió- négyszázhuszonnyolcezer- 
kilencszázhatvankettő forint.  
 

5. A Társasház kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társasház tűzfalán létrejött 
műalkotás tekintetében a szerzői jogokat Sortiments Bt. átruházza az Önkormányzatra. 
Ennek keretén belül az Önkormányzat jogosult az alkotást esetleges később felmerülő 
városképi, gazdasági vagy egyéb felmerülő okból eltávolítani. 
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MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

(székhely: 1073 Budapest, VII. Erzsébet körút 6., adószám: 15735708-2-42, képviseli: 

Vattamány Zsolt polgármester),(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről a SORTIMENTS Bt. (székhely: 1122 Budapest, Székács u. 26. fsz. 3., 

cégjegyzékszám: Cg. 01-06-753932, adószám: 21484690-1-43, statisztikai számjel: 

21484690-4764-212-01, képviseli: Jankovits Tiborné ügyvezető), (a továbbiakban: 

Sortiments Bt.) között, a mai napon az alábbiak szerint: 

 

  1. 

Önkormányzat megrendeli, Sortiments Bt. elvállalja a 34394 hrsz-ú, természetben az 

Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa u. 11. sz. alatti társasház felé néző 

tűzfalszakaszának megújítását a 2013. március 28. napján megkötött együttműködési 

megállapodás 2. a.) és 4. pontja alapján. A Sortiments Bt. a tűzfalszakasz megújítása keretén 

belül létrehozza az elfogadott látványtervnek megfelelő falfestményt, elvégezve a falfestmény 

elkészítéséhez szükséges előkészítő munkálatokat is (a falfelület állványozása, a lepergő 

vakolat eltávolítása, a falfelület vakolása és fixáló anyaggal történő alapozása). 

 

  2.  

Sortiments Bt. a szerződést 2015. július 30. napjáig köteles teljesíteni. A Bt. előteljesítésre és 

50% előlegre jogosult. 

Az előleg összegéről a szerződés aláírását követő 10 napon belül előleg bekérőt állíthat ki. Az 

előleg bekérő alapján a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Önkormányzat átutalja az 

előleg összegét. A befolyt előleg összegéről köteles előleg számlát kibocsátani. 
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Műszaki leírás 

 

Kérelmező: Sortiments Bt. (1122 Bp. Székács u. 26., adószám: 21484690-2-43) 

Cím: 1072 Akácfa u. 9/b 
Téma: kerékpározás 
A felület mérete: 18x6 m 
Anyaga: vakolt falfelület 
 

Leírás:  
A grafikai terv a városi kerékpározásra hívja fel a figyelmet. Budapesten néhány éve már 
óriási népszerűségnek örvend a biciklizés és nem csak mint hobbi, hanem mint közlekedési 
eszköz is lett a mindennapjainkban. Egyre népszerűbb, sokan el sem tudják képzelni a 
belvárosi közlekedést bringa nélkül. Ennek apropóján készült a terv. 
A kép központi eleme egy érdekes perspektívából fotózott városi bringás. A kép érdekes 
szöge miatt igen dinamikus kép. 
A terv lenti részén egy „régi idők” képe látható, amely kerékpár versenyzés szépségeit és 
szenvedéseit adja vissza. A versenyek győztesei színes csíkos mezt kapnak – ezek a csíkok 
jelennek meg a kép felett. 
A grafikai terv összehozza a városi kerékpározást valamint a versenysportot, de a lényeg, 
hogy felhívja a figyelmet a biciklizésre a belvárosban is! 

 

Folyamat: 
- állványozás 
- vakolás 
- a vakolt felület alapozása, fal fixállással kiegészítve 
- dekorációs festés 
- állványbontás 
- átadás 
 

Kivitelező: Sortiments Bt. / Neopaint Works alkotócsoport, a TűzfalRehab program 
kezdeményezője, kivitelezője 
Referencia képek: www.neopaint.hu  

Kapcsolattartó: Jankovits Barnabás 
neopaint@gmail.com 

+36-30-688-27-35 
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Tisztelt Burka Éva 

 

A VII. kerületi Erzsébetvárosi Önkormányzattal kötött, tűzfal rehabilitációs program idei első 
állomása, az Akácfa u. 9/b szám alatt található társasház tűzfalfelülete, amelyen a dekorálást 
megelőzően, felújítási tevékenységet is végzünk. Erre vonatkozóan küldöm Önnek a részletes 
árajánlatot. 
 
 

Tételek: 
- állványzat építése és bontása, bérlése:                    450.000 Ft 

- a festés előkészítése (segédeszközök+anyagok+munkaerő):        200.000 Ft 
 
- grafikai munka:                        150.000 Ft 

- fotóanyag készítése (eszközbérlés+munkaerő):        120.000 Ft 

- videó anyag készítése (eszközbérlés+munkaerő):         130.000 Ft 

- videó vágás:              100.000 Ft 
 
- a felület fixálása (lepergő részek eltávolítása+vakolás+mély alapozás):      550.000 Ft 

- az elfogadott terv megfestése:        1.750.000 Ft 

 

 

Végösszeg:             3.450.000 Ft + áfa 
 
 

 

 
 

 

A tűzfal felújítási program ötletgazdája és kivitelezője: 
 
Sortiments Bt. 
HU-1122 Budapest,  Székács u. 26. 
adószám: 21484690-2-43 
cégj.sz.: 01-06-753932 
 
Kapcsolattartó: Jankovits Barnabás 
 

Megjegyzés: a fent megadott ár, a szükséges festékköltséget is tartalmazza! 
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670/2013.(06.28.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti 

díjba történő beszámítása tárgyában - Bp. VII. Wesselényi u. 58.   hrsz.: 33865/0/A/1– 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 715/2012.(XII.10.) számú 
határozatának 13.) pontja alapján hozzájárul, hogy a Budapest VII. Wesselényi u. 58. 
szám alatti 33865/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 219 m2 -es nem lakáscélú helyiség 
bérlője, a VELVART Bt. által a helyiség felújítására fordított bruttó 705.853,- Ft 
felújítási költség a bérlő által fizetendő bérleti díjba beszámításra kerüljön a havi bruttó 
bérleti díj 50 %-a erejéig.  

A bérbeszámítás a határozathozatalt követő hónaptól kezdődjön. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Zrt. 

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