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Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság július 7-ei rendkívüli ülésén 
megjelent bizottsági tagokat, hivatalból megjelent munkatársakat, mindenkit, aki a helyszínen 
követ figyelemmel a munkánkat. Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Kiküldött 
meghívóval együtt kézhez vehették a napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatosan észrevétel van-e? Ha nincs észrevétel, akkor kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a napirendet? Úgy látom, hogy ez egyhangú.  
 
723/2015.(07.07.) 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 Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. június 
havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

2.) Társasházi közös tulajdon elidegenítése 
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester 

3.) Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás 
lefolytatásáról az Informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

4.) Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Károly krt. 13-15. szám alatti, 
34215/1/A/44 helyrajzi számon nyilvántartott nem lakás célú helyiség bérlőjének 
részletfizetési kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

5.) Budapest VII. Marek J. u. 28. 33335/0/A/3 hrsz. szám alatti 28 m2 alapterületű 
utcai földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

6.) Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 
tárgyában  
Bp. VII. ker. Nagydiófa u. 9. 34455/0/A/3 hrsz. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

7.) Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Nagydiófa u. 13. szám alatti, 
34457/0/A/4 és VII. kerület Nyár u. 14. szám alatti 34451/0/A/1 helyrajzi számon 
nyilvántartott nem lakás célú helyiségek bérlőjének részletfizetési kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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8.) Budapest VII. Rákóczi út 80. 33550/0/A/7 hrsz. szám alatti 27 m2 alapterületű 
udvari földszinti helyiségre vonatkozó határozat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

Zárt ülés keretében:  

9.) Budapest VII. Csányi u. 4. 34110 hrsz. szám alatti 34 m2 alapterületű udvari 
földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

10.) Budapest VII. Garay u. 42. 33068/0/A/3 hrsz. szám alatti 30 m2 alapterületű 
udvari földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

11.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának 
átruházása tárgyában - Bp. VII. Holló u. 1. hrsz. 34173/0/A/10 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

12.) Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 
tárgyában  
Bp. VII. ker. Holló u. 1. 34173/0/A/14 hrsz. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

13.) Tulajdonosi döntés Budapest VII. Király u. 11. sz. alatti 34201/2 hrsz.-on 
nyilvántartott 32 m2 alapterületű utcai földszinti helyiség jogutódlásának 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

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

15.) Bérleti szerződés megkötése állampolgárok közötti csere kapcsán 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

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

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

18.) Bírói ítéletben meghatározott fizetési kötelezettség határidő módosítása 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

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

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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1.   NAPIRENDI PONT 
 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. június havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Benedek Zsolt:  
Az első napirendi pontunk: A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt 
szakértők 2015. június havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása -  
Előterjesztő jómagam vagyok kiegészíteni, indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e 
az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor ügyrendi indítványom, hogy egyszerre szavazzunk a 
négy javaslati pontról. Elfogadja-e az indítványt a bizottság? Elfogadja.  
Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy a határozati javaslatok 1-től 4-es pontjáig a 
javaslat szövegével ki az, aki egyetért? Ez egyhangú, köszönöm szépen. Áttérünk a következő 
napirendi pontra.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-es napirendi pont 1-4. 
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a  határozati javaslatok szövegének 
elfogadásával.” 
 
724/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. június havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása  
 Ügyrendi indítvány – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-es napirendi pont 1-4. 
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a  határozati javaslatok szövegének 
elfogadásával. 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 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. június havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
725/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. június havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
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mellékletét képező, Hoppál Réka szakértő 2015. június havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 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, Gergely József szakértő 2015. június havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
726/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. június 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. június havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 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. június havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
727/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. június 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. június havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 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, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. június havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
728/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
-  A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. június 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. június havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
2.   NAPIRENDI PONT 
 
- Társasházi közös tulajdon elidegenítése – 
 
Benedek Zsolt: 
Áttérünk a 2-es napirendi pontunkra, melynek előterjesztője alpolgármester úr. Nem tud itt 
lenni, éppen tárgyaláson ül.  
Társasházi közös tulajdon elidegenítése kapcsán tett egy előterjesztést alpolgármester úr. 
Napirendi vitát nyitok, kérdezem, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Molnár képviselő 
úré a szó. 
Molnár István:  
Megkerestek a Murányi 41-ből. Azt hiszem pont Hutiray úr körzete, hogy 5 év alatt sikerült 
végre minden tulajdonos, minden aláírását megszerezni pont egy ilyen közös tulajdon 
elidegenítésére. Megvan a 100%, és annak idején megszavazta az önkormányzat részéről, aki 
ott volt, 2 éve volt utoljára ilyen közgyűlés, és összeszedték az összeset.   
Kaptak egy válaszlevelet, hogy mivel a törvény szerint elég a kétharmad, most az önkori nem 
írja alá, de akkor nekik elölről kell kezdeni mindent. Tehát rendben van ez a dolog, hogy ezen 
túl akkor ne kelljen a kétharmad, de valahogy értelmezzük, úgy hogy mostantól, mert ugye 
akkor az egész házból kezdhetik elölről a határozatokat megírni, hogy megint a külföldi 
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lakók, megint az izé. Valami 6 millióért eladtak valami közös helyiséget, és azt a választ 
kapták az alpolgármester úrtól, hogy mire elég a kétharmad, akkor most az önkormányzat 
nem írja alá, ami azt jelenti, hogy teljesen kezdhetnek elölről mindent, tehát hogy a régiekre 
ne legyen érvényes. 
Benedek Zsolt: 
Úgy tudom, hogy a társasházi törvények szerint amúgy is 80% elég. 
Molnár István:  
Igen, de mivel a 100%-ot adták be a Földhivatalhoz az összes izébe, ha mi most nem írjuk alá, 
akkor kezdhetik elölről az egészet.  
Benedek Zsolt: 
Jó, értem. Moldován képviselő úré a szó. 
Moldován László: 
Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy ilyen rossz tapasztalat, ennek az előterjesztésnek a 
hátterében? 
Benedek Zsolt: 
Ez egy kicsit ilyen önigazolás igazából a társasházi törvénynek, annak a szövegéhez, tehát egy 
kicsit igazítjuk a döntéseinket ehhez. Semmilyen egyéb oka ennek nincsen.  
További kérdés van-e? Ha nincsen, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a 
bizottságot. 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 a Bizottság az egyes társasházak 
közös tulajdonában található ingatlanrészei elidegenítése, illetve egyes társasházak alapító 
okiratának módosítása tárgyában a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben történő érdemi 
döntéseit abban az esetben hozza meg, ha a döntéshez szükséges valamennyi dokumentum 
előterjesztésre kerül a Bizottság számára, különös tekintettel a társasházakról szóló 2003. évi 
CXXXIII. tv. 10. § (5) bekezdése szerinti, az elidegenítés tárgyában, illetve a társasházi 
alapító okirat módosítása tárgyában meghozandó társasházi közgyűlési határozat ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésre alkalmas módon, közokiratba, vagy ügyvéd – jogkörén belül 
jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba foglalt tervezete. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester 
Határidő: azonnal” 
 

729/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
-  Társasházi közös tulajdon elidegenítése - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Bizottság az egyes 
társasházak közös tulajdonában található ingatlanrészei elidegenítése, illetve egyes 
társasházak alapító okiratának módosítása tárgyában a Bizottság hatáskörébe tartozó 
ügyekben történő érdemi döntéseit abban az esetben hozza meg, ha a döntéshez 
szükséges valamennyi dokumentum előterjesztésre kerül a Bizottság számára, különös 
tekintettel a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 10. § (5) bekezdése szerinti, az 
elidegenítés tárgyában, illetve a társasházi alapító okirat módosítása tárgyában 
meghozandó társasházi közgyűlési határozat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 
alkalmas módon, közokiratba, vagy ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által 
ellenjegyzett magánokiratba foglalt tervezete. 
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Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
3.   NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

az Informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban – 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és 
tárgyalás lefolytatásáról az Informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban.  
Előterjesztő dr. Máté Katalin Városgazdálkodási iroda vezetője. Irodavezető asszonyt 
kérdezem, hogy kiegészíti, vagy indokolja-e az előterjesztését?  
dr.Máté Katalin:  
Köszönöm, nem.  
Benedek Zsolt:  
Napirenden van a kérdés az előterjesztéshez? Moldován úré a szó. 
Moldován László:  
Most induló közbeszerzésekhez még nem mondtam el a szokásos mondandómat, de itt azért 
szóvá tenném, hogy az Informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzése tárgyú 
közbeszerzésnél, nem tudom, hogy 2 cég lett meghívva? Ez az egyik problémám.  
Gondolom, hogy 100-on felüli ebben az országban a cégek száma, akik evvel a 
tevékenységgel foglalkoznak.  A másik pedig mennyi lenne az eltérés? Egyharmad, 
kétharmad? 18 millió Ft-os az eltérés a két ajánlat között, nem tudom, hogy ennek mi az oka, 
mert így elég komolytalan számomra az egész közbeszerzés. Ilyenkor az emberben felmerül, 
hogy meghívtak kettőt, de már lehetett tudni lehet hogy ki fog nyerni, vagy mindenféle hátsó 
gondolata támad. Szeretném irodavezető asszonytól valamiféle felvilágosítást kapni.  
Köszönöm 
Benedek Zsolt: 
Német képviselő úré a szó.  
Német Gábor: 
Én is csatlakozni tudok Moldován képviselő úrhoz. Egy olyan kérdésem lenne, hogy ez a két 
ajánlat, ez a két meghívott az egyik a Delta Systems, a másik az Albacomp Az Albacomr-ról 
azért sok mindent lehetett olvasni annak idején, de még ma is az interneten. Többek között azt 
is, hogy ugye a tagjai között szerepel, ráadásul  a közvetlen családtagja a cégvezető, akit 1 év 
börtönbüntetésre ítéltek, mégpedig azért mert hasonló meghívásos közbeszerzésekkel 
kapcsolatban született egy határozat erről.  
Tehát nekem az lenne a kérdésem, hogy miért őket hívjuk meg, amikor azt gondolom, hogy 
szintén mindenkit ugyan úgy tudja, hogy milyen múltja van ennek a cégnek. Valóban fura 
számomra is, hogy két cég lett összesen meghívva, és a közbeszerzési szakértő a 
jegyzőkönyvbe, a szakértői véleményben azt írta, hogy ő átvizsgálta ezeket a cégeket. 
Megnézte, hogy valóban olyan cégek kerülnek ide, akik valóban a leg alacsonyabb ajánlatot 
teszik, és el is végzik a munkájukat.  
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Én azt gondolom, hogy ha már meghívásos a pályázat, akkor egyrészt körültekintőbbnek 
kellene lenni, másrészt pedig továbbra is ugyan azt hangsúlyozom, mint Moldován képviselő 
úr, hogy ezek a meghívásos pályázatok, véleményem szerint hát lényegesen drágábbak, mint 
hogyha egy normál közbeszerzést kiírnánk. Gyakorlatilag ennyi lenne a főbb problémám 
ezzel az előterjesztéssel.  
Továbbá, nem tudom, itt láttam, hogy az egyik érték itt 54M Ft. Most a közbeszerzés szerint 
50M Ft, az bizottsági hatáskör? Vagy pedig, az 50M Ft feletti, az 54M Ft, már testületi 
hatáskör? Köszönöm szépen. 
Benedek Zsolt: 
Irodavezető asszony. 
dr. Máté Katalin:  
Végével kezdeném. Értékhatártól függetlenül a PKB hatáskörébe tartozik ez a kérdés. 
Válaszul ez egy olyan közbeszerzési eljárás volt, ahol nem én voltam a pénzügyi szakértő, 
tehát viszonylag kevesebb ismeretem van. Abba viszont teljesen biztos vagyok, hogy az 
Üzemeltetési iroda, mint szakiroda javaslata alapján három céget hívtunk meg, és két ajánlat 
érkezett, tehát két ajánlat érvényességéről tudunk dönteni, mert nem rendelkeztünk harmadik 
ajánlattal.  
Hogyha a meghívott cégekkel kapcsolatban bármi kérdésük van akkor azt, nagyon sajnálom, 
hogy nincs itt az Üzemeltetési iroda vezetője, ő tudna rá válaszolni. Tehát erre semmilyen 
hatása a Városgazdálkodási irodának nem volt. Nagyon régóta van egy beszélgetésünk arra 
vonatkozóan, hogy meghívásos, vagy pedig nyílt eljárással. Ha jól tudom, akkor a következő 
PKB-ra fog bejönni egy olyan nyílt eljárás, ahol 6 jelentkező volt, és ehhez képest 2 pályázó 
pótolta a hiányokat. Tehát azt kell, hogy mondja, hogy az a fajta vélemény, amit képvisel, 
hogy a meghívással szemben, a nyílt eljárás mennyivel kedvezőbb, a következő PKB-n erre, 
legnagyobb bánatomra, rá fog cáfolni a következő eljárás majd. Igen? 
Moldován László:  
Bocsánat, még a nagy árkülönbségre nem kaptam választ.  
dr. Máté Katalin: 
Ez közbe ki fog derülni. Ez legközelebb ki fog derülni. Ebben a pillanatban csak az 
érvényességről szólt, és utána ez a következő tárgyaláson fog kiderülni, hogy ennek most 
éppen mi a műszaki tartalma. Hogy mi indokolja ezt az eltérést, erre ebben a pillanatban nem 
tudok válaszolni, mert nem voltam a bíráló bizottság tagja.  
Benedek Zsolt:  
Névszerinti szavazás fog következni a határozati javaslat szövegéről. Kérdezem Tímár 
képviselő urat? 
Tímár László: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Veres képviselő úr? 
Veres Zoltán: 
Igen. 
Benedek Zsolt:  
Molnár képviselő úr? 
Molnár István: 
Tartózkodom. 
Benedek Zsolt:  
Németh képviselő úr? 
Németh Gábor: 
Nem. 
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Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel. 3 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal fogadta el a bizottság az 
előterjesztést.   
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az „Informatikai eszközök és 
kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslatát 
elfogadja és megállapítja, hogy a Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.) 
és az Albacomp RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlattevők első, ajánlati 
kötöttséggel nem terhelt ajánlata érvényes. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatal mint ajánlatkérő a tárgyalást az érvényes ajánlatot benyújtó Delta 
Systems Kft. és Albacomp RI Kft. ajánlattevőkkel folytatja le.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

730/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az első ajánlatok érvényességének megállapításáról és tárgyalás lefolytatásáról 

az Informatikai eszközök és kellékanyagok beszerzése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az „Informatikai eszközök és 
kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslatát 
elfogadja és megállapítja, hogy a Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.) 
és az Albacomp RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlattevők első, ajánlati 
kötöttséggel nem terhelt ajánlata érvényes. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatal mint ajánlatkérő a tárgyalást az érvényes ajánlatot benyújtó Delta 
Systems Kft. és Albacomp RI Kft. ajánlattevőkkel folytatja le.  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
Molnár István: tartózkodás 
Németh Gábor: nem 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (3 igen,1 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta. 
 
dr. Máté Katalin távozik az ülésről.  
 
4.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Károly krt. 13-15. szám alatti, 34215/1/A/44 

helyrajzi számon nyilvántartott nem lakás célú helyiség bérlőjének részletfizetési 
kérelméről – 
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Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Károly krt. 13-15. 
szám alatti, 34215/1/A/44 helyrajzi számon nyilvántartott nem lakás célú helyiség 
bérlőjének részletfizetési kérelméről 
Vezérigazgató úr, ha jól tudom, még úton van, ide fog érni. Napirendi vitát nyitók. Kérdés 
van-e? Ha nincs kérdés, 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 hozzájárul a P&P Gasztro Food 
Kft. (cégjegyzék szám: 01-09-942821; adószám: 22770756-2-42; székhely: 1174 Budapest, 
Rákóczi Ferenc utca 37.) részére, az általa bérelt Budapest VII. kerület Károly krt. 13-15. 
szám alatti, 34215/1/A/44 hrsz-on nyilvántartott helyiségre fennálló, összesen 5.516.554,- 
Ft bérleti díjhátralék 12 havi részletben történő kiegyenlítéséhez, a következők szerint: az 
első hónap részlete 462.054,- Ft, majd a következő 11 hónap havonkénti részlete 459.500,- 
Ft, mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül.  
 
Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem kerül 
aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap” 

 
731/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Károly krt. 13-15. szám alatti, 34215/1/A/44 

helyrajzi számon nyilvántartott nem lakás célú helyiség bérlőjének részletfizetési 
kérelméről - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a P&P Gasztro 
Food Kft. (cégjegyzék szám: 01-09-942821; adószám: 22770756-2-42; székhely: 1174 
Budapest, Rákóczi Ferenc utca 37.) részére, az általa bérelt Budapest VII. kerület 
Károly krt. 13-15. szám alatti, 34215/1/A/44 hrsz-on nyilvántartott helyiségre fennálló, 
összesen 5.516.554,- Ft bérleti díjhátralék 12 havi részletben történő kiegyenlítéséhez, 
a következők szerint: az első hónap részlete 462.054,- Ft, majd a következő 11 hónap 
havonkénti részlete 459.500,- Ft, mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra 
kerül.  
 
Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 
kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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5.   NAPIRENDI PONT 
 
- Budapest VII. Marek J. u. 28. 33335/0/A/3 hrsz. szám alatti 28 m2 alapterületű utcai 

földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül – 
 
Benedek Zsolt: 
Áttérünk a következő napirendi pontra: Budapest VII. Marek J. u. 28. 33335/0/A/3 hrsz. 
szám alatti 28 m2 alapterületű utcai földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül 
Szintén vezérigazgató úr készítette ezt az előterjesztést. Napirendi vitát nyitok. Kérdés van-e 
az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a 
bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? 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 az Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012.(III.26.) sz. 
önkormányzati rendelet 57.§ (3) bek. g) pontja és gb) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy 
a Monalex Kft. (székhelye: 1238 Budapest, Grassalkovich u. 163. fszt. 2., cégjegyzékszám: 
01-09-185589, adószám: 24846507-2-43, képviseli: Mona István) részére határozatlan időre, 
webáruházi bemutatóterem és logisztikai központ tevékenység céljára, versenyeztetés 
mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Marek J. u. 28. 33335/0/A/3 hrsz.-on 
nyilvántartott 28 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség az alábbi 
feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 119.482,- Ft (a 
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 31.360,- 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 csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pont szerinti átláthatósági feltételeknek, valamint a 
Rendelet 58.§ (1) bekezdésében foglaltaknak. 
 
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” 
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732/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
- Budapest VII. Marek J. u. 28. 33335/0/A/3 hrsz. szám alatti 28 m2 alapterületű utcai 

földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 
12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelet 57.§ (3) bek. g) pontja és gb) alpontja 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Monalex Kft. (székhelye: 1238 Budapest, 
Grassalkovich u. 163. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-185589, adószám: 24846507-2-43, 
képviseli: Mona István) részére határozatlan időre, webáruházi bemutatóterem és 
logisztikai központ tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra 
kerüljön a Budapest VII. Marek J. u. 28. 33335/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 28 m2 
alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek 
mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 119.482,- Ft 
(a havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
1.120,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 31.360,- 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 csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pont szerinti átláthatósági feltételeknek, 
valamint a Rendelet 58.§ (1) bekezdésében foglaltaknak. 
 
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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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6.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában  
Bp. VII. ker. Nagydiófa u. 9. 34455/0/A/3 hrsz. – 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére 
történő elidegenítése tárgyában: Bp. VII. ker. Nagydiófa u. 9. 34455/0/A/3 hrsz. 
Szintén Vezérigazgató úr készítette az előterjesztést, így napirendi vitát nyitok. Kérdés van-e 
az előterjesztéshez? Moldován úré a szó.   
Moldován László: 
Az lenne a kérdésem, hogy az előző PKB ülésen vezérigazgató úr azt mondta, hogy lehet, 
hogy nem úgy fogjuk ott a belső Erzsébetvárosban eladni még a bérlőnek is a helyiségeket, 
hogy kikötjük, hogy nem változtathatja meg a tevékenységi kör, tehát nem nyithat 
vendéglátást. Most itt nem látszik, hogy ez ki lenne kötve. Itt látom, hogy raktározás volt. 
Erre nem nagyon valószínű, hogy megváltoztassa vendéglátásra. Ha jól tudom, ha már 
megtette, akkor mi van beleszólása, hogy milyen tevékenységi kört folytatna.  
Biztos emlékeznek rá, hogy előző PKB ülésen is volt egy ilyen cég, amelyik bicikli tárolóját 
akarta megvenni, akkor arról volt szó, hogy a jövőben csak úgy fogadjuk el, hogy ha ki lesz 
kötve, hogy nem változtatja meg 5 évig. Tehát én nem feltételezem erről a cégről, csak 
általánosságban kérdezem, hogy ezt nem csináljuk, vagy ez még csak tervezés?  
Benedek Zsolt: 
Vezérigazgató úr részéről nyilván azért ennek vannak mindenféle olyan következményei 
vonatkozásai, amiről döntést kell hozni. Tehát előzőlegesen bizottságnak vagy a képviselő-
testületnek döntést kell majd ebben hozni.  
Az biztos, hogy a tulajdonnal való rendelkezdés az alkotmányos alapjog, tehát ettől 
függetlenül, hogy más tevékenységet, tehát raktározás céljára használta ezt a 23 m2-es 
helyiséget, ezt átalakíthatja, ha a tulajdonába kerül. Nyilvánvalóan a jogszabályi 
kötelezettségeknek megfelelően, illetve azokon belül szinte bármivé. Ez egy huszonvalahány 
m2-es utcai, földszinti helyiség. Én nem tudok róla, hogy ilyen szándéka lenne bárkinek ezzel 
a helyiséggel, de ilyen előterjesztést még a vezérigazgató úrtól jelen pillanatban nem láttam, 
hogy ezt most bekorlátoznánk.  
De abszolút mértékben, egyébként támogatom, hogy ha ilyen instrukciót lehet tenni egy-egy 
helyiségeladáshoz. Nyilvánvalóan ez a tulajdonosoknak, a jövőben tulajdonosoknak a 
fölhasználási körét, azt egy kicsit megszűri. De abszolút mértékben támogató vagyok az ilyen 
jellegű előterjesztésekkel kapcsolatban. De egyelőre még ilyent nem láttunk, tehát nem 
tudunk ebben a tekintetben így eljárni, hogy itt most kikötést teszünk ehhez.  
További kérdés van-e? Nincsen? Akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a 
bizottságot. Ki az, aki ezt 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 34455/0/A/3 helyrajzi számú, 
természetben a Bp. VII. ker. Nagydiófa u. 9. szám alatti épület földszintjén található, az 
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 21 m2 alapterületű, „üzlethelyiség” megnevezésű 
ingatlant a hozzá tartozó 207/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli és engedélyezi 
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annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője, a Praxis-KT Kft. (cg.:13-09-16296, 
székhelye: 2300 Ráckeve, Szák köz 5., adószáma: 11978307-2-13) részére.  
 
A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) pontja alapján a 
forgalmi érték 80 %-a. 
A forgalmi érték 5.210.000,- Ft, a vételár 4.168.000,- 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. 
 
A Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pont szerinti átlátható szervezetnek 
minősül. 
 
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” 

 
733/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés nem lakás célú helyiség bérlő részére történő elidegenítése 

tárgyában  
Bp. VII. ker. Nagydiófa u. 9. 34455/0/A/3 hrsz.- 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 34455/0/A/3 helyrajzi számú, 
természetben a Bp. VII. ker. Nagydiófa u. 9. szám alatti épület földszintjén található, az 
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 21 m2 alapterületű, „üzlethelyiség” megnevezésű 
ingatlant a hozzá tartozó 207/10000 tulajdoni hányaddal elidegenítésre kijelöli és 
engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője, a Praxis-KT Kft. (cg.:13-09-
16296, székhelye: 2300 Ráckeve, Szák köz 5., adószáma: 11978307-2-13) részére.  
 
A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. a) pontja alapján a 
forgalmi érték 80 %-a. 
A forgalmi érték 5.210.000,- Ft, a vételár 4.168.000,- 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. 
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A Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig köteles nyilatkozni arról, hogy hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pont szerinti átlátható 
szervezetnek minősül. 
 
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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
7.   NAPIRENDI PONT 
 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Nagydiófa u. 13. szám alatti, 34457/0/A/4 és 

VII. kerület Nyár u. 14. szám alatti 34451/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott nem 
lakás célú helyiségek bérlőjének részletfizetési kérelméről– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Nagydiófa u. 13. 
szám alatti, 34457/0/A/4 és VII. kerület Nyár u. 14. szám alatti 34451/0/A/1 helyrajzi 
számon nyilvántartott nem lakás célú helyiségek bérlőjének részletfizetési kérelméről 
Szintén vezérigazgató úr előterjesztője az anyagnak. Kérdés van-e napirenden? Moldován úré 
a szó. 
Moldován László: 
Az lenne igazán a kérdésem, hogy ez május 24-én volt a testületi ülésen, amikor a Sortiments 
Bt. megállapodásának a módosításáról volt szó. Valamilyen okból, ez az információ nem 
került elénk a testületi ülésen. Nagyjából 6 havi bérleti díjjal tartoznak a két bérelt helyiségre. 
Nagyon furcsa gondolataim vannak. Gondolom, nem most tudta meg, hogy ez a 6 havi bérleti 
díj hátralék fennáll. Nem nagyon látom ezt fair eljárásnak, hogy ez az információ a testületi 
ülés előtt nem állt rendelkezésre. Köszönöm. 
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő úré a szó.  
Németh Gábor:  
Köszönöm szépen. Nekem inkább egy megjegyzésem lenne, mint kérdésem. Mennyire van az 
rendben, hogy 1,3M Ft-os tartozással rendelkező céggel köt az önkormányzat szerződést. 
Mindazok mellett, hogy nagyon tetszenek természetesen a festésesek. Azt gondolom, hogy itt 
is körültekintőbbnek kell lenni. Köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Abszolút mértékben. Ugyanúgy járunk el minden tartozónál. Általában a bizottságnak az volt 
a gyakorlata, ha jól emlékszem 6 hónap, vagy 2 M Ft, a határa annak, amikor bizottság elé 
kerül egy anyag. Mondjuk, ez pont benne van. De ez automatizmus. Ha valaki ezt a határt 
átlépi, akkor ez bekerül a bizottság elé. A bizottság dönt arról, hogy milyen tekintetben 
kívánja a jogviszonyt folytatni, vagy ad-e neki részletfizetési megállapodásra lehetőséget. 
Vagy ha olyan mértékű a tartozása a 6 hónap leforgása alatt, amely már szinte kezelhetetlen, 
akkor felmondja-e, vagy tesz-e olyan lépéseket, ami a felmondásra utal.  
A Sortiments-sel kapcsolatos testületi megállapodásnak nem volt része, amennyiben jól 
tudom, az ő helyiség ügyük. A helyiség ügyük, az a PKB hatásköre. 6 hónappal tartoznak. 
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Előzetesen tartozásuk nem volt. Általában ilyenkor úgy szoktunk eljárni, ha figyelemmel 
kísérték a bizottságnak a döntési mechanizmusait, hogy mindenkinek meg szoktuk adni, akár 
helyiség bérlő, akár lakásbérlő a részletfizetésre a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy ebben az 
esetben is a bizottság jó szívvel megteheti, minden további nélkül. Amennyiben esetlegesen 
nem fizetik tovább a bérleti díjat, annak nyilvánvalóan konzekvenciái, és következményei 
kell, hogy legyenek, akármilyen partnere az önkormányzatnak, és akármilyen építő 
tevékenységet is végez.  
További kérdés van-e? Ha nincs, akkor a határozati javaslat A.) változatáról kérdezem a 
bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:   
 
„A.) változat: 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Sortiments Bt. 
(cégjegyzék szám: 01-06-753932; adószám: 21484690-1-43; székhely: 1122 Budapest, 
Székács u. 26. fszt. 3.) részére, az általa bérelt Budapest VII. kerület Nagydiófa u. 13. szám 
alatti és a Nyár u. 14. szám alatti  helyiségekre fennálló, összesen 1.302.109,- Ft bérleti 
díjhátralék 12 havi részletben történő kiegyenlítéséhez, a következők szerint: az első hónap 
részlete 92.109,- Ft, majd a következő 11 hónap havonkénti részlete 110.000,- Ft, mely 
összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül.  
 
Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem kerül 
aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap” 

734/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Nagydiófa u. 13. szám alatti, 34457/0/A/4 és 

VII. kerület Nyár u. 14. szám alatti 34451/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott nem 
lakás célú helyiségek bérlőjének részletfizetési kérelméről- 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Sortiments Bt. 
(cégjegyzék szám: 01-06-753932; adószám: 21484690-1-43; székhely: 1122 Budapest, 
Székács u. 26. fszt. 3.) részére, az általa bérelt Budapest VII. kerület Nagydiófa u. 13. 
szám alatti és a Nyár u. 14. szám alatti  helyiségekre fennálló, összesen 1.302.109,- Ft 
bérleti díjhátralék 12 havi részletben történő kiegyenlítéséhez, a következők szerint: 
az első hónap részlete 92.109,- Ft, majd a következő 11 hónap havonkénti részlete 
110.000,- Ft, mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül.  
 
Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 
kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
8.   NAPIRENDI PONT 
 
- Budapest VII. Rákóczi út 80. 33550/0/A/7 hrsz. szám alatti 27 m2 alapterületű udvari 

földszinti helyiségre vonatkozó határozat módosítása tárgyában – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Budapest VII. Rákóczi út 80. 33550/0/A/7 hrsz. szám alatti 27 
m2 alapterületű udvari földszinti helyiségre vonatkozó határozat módosítása tárgyában 
Vezérigazgató úré az előterjesztés, napirendi vitát nyitok. Kérdés van-e az előterjesztéssel 
kapcsolatosan? akkor határozathozatal következik. Kérdezem, hogy a határozati javaslat 
szövegével, ki az, aki egyetért? Aki igen? 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 módosítja 494/2015.(05.07.) számú, 
Nyitott Kör Egyesület (székhely: 2000 Szentendre, Saru köz 3., adószám: 18718616-1-13, 
elnök Meszlényi-Bodnár Zoltán) részére bérbeadásra kerülő Budapest VII. Rákóczi út 80. sz. 
alatti, 33550/0/A/7 hrsz.-on nyilvántartott bérleményre vonatkozó határozatát a fizetendő 
bérleti díj és óvadékösszeg tekintetében –tekintettel arra, hogy az Egyesület közhasznú 
tevékenységet folytat -, az alábbiak szerint: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 46.909,- Ft (a havi 
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
456,- Ft/m2/hó+ÁFA, (5.472,- Ft/m2/év + ÁFA), azaz 12.312,- Ft/hó + ÁFA, mely összeg 
évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
A határozat többi része változatlan formában hatályban marad. 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
735/2015.(07.07.) Sz. PKB határozat 
- Budapest VII. Rákóczi út 80. 33550/0/A/7 hrsz. szám alatti 27 m2 alapterületű udvari 

földszinti helyiségre vonatkozó határozat módosítása tárgyában – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja 494/2015.(05.07.) 
számú, Nyitott Kör Egyesület (székhely: 2000 Szentendre, Saru köz 3., adószám: 
18718616-1-13, elnök Meszlényi-Bodnár Zoltán) részére bérbeadásra kerülő Budapest 
VII. Rákóczi út 80. sz. alatti, 33550/0/A/7 hrsz.-on nyilvántartott bérleményre vonatkozó 
határozatát a fizetendő bérleti díj és óvadékösszeg tekintetében –tekintettel arra, hogy 
az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat -, az alábbiak szerint: 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. július 7-én, 13.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 46.909,- Ft (a 
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
456,- Ft/m2/hó+ÁFA, (5.472,- Ft/m2/év + ÁFA), azaz 12.312,- Ft/hó + ÁFA, mely összeg 
évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 
A határozat többi része változatlan formában hatályban marad. 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk, már zárt ülés keretében fog elhangozni. Kérem a vendégeinket, 
illetve köszönöm mai figyelmüket, és kérem, hogy hagyják el az üléstermet.  
 
 
Az ülésről távozik:  

 
 

Kmf. 
  
  
 
 

   Benedek Zsolt                    Tímár László 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2015. július 9. 
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996/2013.(09.13.) Sz. PKB határozat 
- Tulajdonosi döntés Budapest VII. kerület Károly krt. 15. sz. alatti, 34215/1/A/44 hrsz-

on nyilvántartott 133m2 alapterületű nem lakás célú helyiség bérlőjének 
részletfizetési kérelméről - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a P&P Gasztro 
Food Kft. részére az általa bérelt Budapest VII. kerület Károly krt. 15. szám alatti 
34215/1/A/44 hrsz.-on nyilvántartott helyiségre fennálló, összesen 3.337.591,-Ft bérleti 
díjhátralék 12 havi részletben történő kiegyenlítéséhez, a következők szerint: az első 
hónap részlete 278.161,-Ft, majd a következő 11 hónap havonkénti részlete 278.130,-
Ft, mely összeghez az aktuális kamat hozzászámításra kerül.  

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az ERVA Zrt-t hogy a részletfizetési 
megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a megállapodás nem 
kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap   
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Zrt 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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494/2015.(05.07.) Sz. PKB határozat 
- Budapest VII. Rákóczi út 80. 33550/0/A/7 hrsz. szám alatti 27 m2 alapterületű udvari 

földszinti helyiség bérbeadása versenyeztetésen kívül – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 
12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelet 57.§ (3) bek. g) pontja és ga) alpontja 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Nyitott Kör Egyesület (székhely: 2000 Szentendre, 
Saru köz 3., adószám: 18718616-1-13, elnök Meszlényi-Bodnár Zoltán) részére 
határozatlan időre, színházi díszletek, kellékek raktározása tevékenység céljára, 
versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Rákóczi út 80. sz. 
alatti, 33550/0/A/7 hrsz.-on nyilvántartott 27 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás 
céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek mellett: 
 
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 93.817,- Ft (a 
havi bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő. 
 
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 
912,- Ft/m2/hó+ÁFA, (10.944,- Ft/m2/év + ÁFA), azaz 24.624,- 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 csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti 
vagyontörvény szerinti átláthatósági feltételeknek, valamint a Rendelet 58.§ (1) 
bekezdésében foglaltaknak. 
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 
Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
 
 


