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Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság március 7-ei, rendkívüli 
nyílt ülésén megjelent bizottság tagokat, hivatal dolgozóit, és mindenkit, aki a helyszínen 
követi figyelemmel a munkánkat. Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. A 
kiküldött meghívóval együtt kézhez vehették a napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban észrevétele valakinek van-e? Ha nincs észrevétel, akkor kérdezem, hogy ki 
az, aki elfogadja a napirendet? Egyhangú, köszönöm szépen.  
 
199/2016.(03.07.) 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 havi 
munkájáról szóló beszámolók elfogadása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

 
2.) Döntés az Erzsébetváros Kft. Alapító Okiratának módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Kocsis Zsolt László Erzsébetváros Kft. ügyvezetője 
 
3.) Döntés előzetes tájékoztató megjelentetése tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 
 
4.) Tájékoztatás Erzsébetváros Önkormányzata 2015. október 1. – 2015. december 

31. közötti időszakban keletkezett célbefizetési kötelezettségeiről és azok 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

 
5.) Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói megállapodásról 

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 
6.) Egyéb 

 
Zárt ülés keretében: 

 
7.) Döntés elővásárlási jogok gyakorlásáról lakásingatlanok tekintetében 

Előterjesztő: Dr. Lampert István Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető-helyettes 
 
8.) A Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft. 2016. 

március 9-i taggyűlésén való részvétel és szavazás módja 
Előterjesztő: Szabó Sándor Roland Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető-
helyettes 

 
9.) A Budapest VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. szám alatti 

vásárcsarnokban található üres üzlethelyiségek bérbeadása  
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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10.) Tulajdonosi döntés a Budapest, VII. kerület Klauzál tér 11.- Akácfa u. 42-48. 
szám alatti vásárcsarnokban található G15 számú üzlethelyiség és P14 számú 
raktárhelyiség bérleti jogának átruházása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 
11.) Egyéb 
 

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

1. NAPIRENDI PONT 
 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról 

szóló beszámolók elfogadása – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt 
szakértők havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása 
Jómagam vagyok az előterjesztő. Indokolni nem kívánom.  Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor indítványozom, hogy a 4-ről egyszerre szavazzunk. 
Elfogadja-e a bizottság az ügyrendit? Úgy látom, hogy elfogadja. Kérdezem tehát, a tisztelt 
bizottságot, hogy a határozati javaslatok 1-4-es pontjáig a javaslatok szövegével, ki az, aki 
egyet ért? 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 1. napirendi pont 1-4. határozati 
javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének elfogadásával.” 
 
200/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról 

szóló beszámolók elfogadása  
 Ügyrendi indítvány- 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 1. napirendi pont 1-4. 
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének 
elfogadásával. 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 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, Szombatiné Kovács Margit szakértő 2016. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
201/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 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, Szombatiné Kovács Margit szakértő 2016. február havi munkájáról 
szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 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 2016. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
202/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 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 2016. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 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 2016. február havi munkájáról szóló beszámolóját.   
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
203/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 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 2016. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 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 2016. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
204/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 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 2016. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
2. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az Erzsébetváros Kft. Alapító Okiratának módosítása tárgyában – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az Erzsébetváros Kft. Alapító Okiratának módosítása 
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tárgyában 
Előterjesztő, dr. Kocsis Zsolt László, az Erzsébetváros Kft ügyvezetője. A Kft. képviselőjét 
kérdezem, hogy kiegészíteni, indokolni kívánják-e az előterjesztést?  
Krenyácz Krisztián: 
Köszönöm, nem.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat 
szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? Kispál képviselő úr? Támogatja? 
Igen. Egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező 
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja, és felkéri Dr. Kocsis Zsolt László 
ügyvezetőt arra, hogy a cégnyilvántartásban történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
205/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- Döntés az Erzsébetváros Kft. Alapító Okiratának módosítása tárgyában – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező 
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja, és felkéri Dr. Kocsis Zsolt 
László ügyvezetőt arra, hogy a cégnyilvántartásban történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Krenyácz Krisztián távozik az ülésről. 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés előzetes tájékoztató megjelentetése tárgyában – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés előzetes tájékoztató megjelentetése tárgyában  
Az előterjesztője, dr. Máté Katalin, a Városgazdálkodási iroda vezetője. Kérdezem az irodát, 
hogy kívánja-e kiegészíteni, indokolni az előterjesztést? 
dr. Domokos Diána:  
Köszönöm szépen, nem. 
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Benedek Zsolt: 
Napirenden van-e kérdés? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat 1-es pontjáról 
kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? A 2-est ki az, aki támogatja? Úgy látom, hogy 
szintén egyhangú. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata a 2016. év tekintetében előzetes tájékoztatót nem jelentet meg. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
206/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- Döntés előzetes tájékoztató megjelentetése tárgyában –  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata a 2016. év tekintetében előzetes tájékoztatót nem jelentet 
meg. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 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 Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal a 2016. év tekintetében előzetes tájékoztatót nem 
jelentet meg. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
207/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- Döntés előzetes tájékoztató megjelentetése tárgyában –  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal a 2016. év tekintetében előzetes tájékoztatót nem 
jelentet meg. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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4. NAPIRENDI PONT 
 
- Tájékoztatás Erzsébetváros Önkormányzata 2015. október 1. – 2015. december 31. 

közötti időszakban keletkezett célbefizetési kötelezettségeiről és azok teljesítéséről – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Tájékoztatás Erzsébetváros Önkormányzata 2015. október 1. 
– 2015. december 31. közötti időszakban keletkezett célbefizetési kötelezettségeiről és azok 
teljesítéséről  
Az előterjesztője, dr. Máté Katalin, a Városgazdálkodási iroda vezetője. Kérdezem az irodát, 
hogy kívánja-e kiegészíteni, indokolni az előterjesztést? 
dr. Domokos Diána:  
Köszönöm szépen, nem. 
Benedek Zsolt: 
Napirenden van-e kérdés? Ha nincs kérdés, akkor úgy gondolom, hogy mindenki olvashatta a 
tájékoztatót. 
 
A bizottság a Városgazdálkodási Iroda tájékoztatását tudomásul vette.  
 
5. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói megállapodásról – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói 
megállapodásról 
Csomor Sándor az ERVA vezérigazgatója készítette az előterjesztést. Napirenden van-e 
kérdés? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját, és a határozati javaslat szövegéről 
kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? Egyhangú, úgy látom.  
 
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 bonyolítói szerződés alapján teljesített munkálatok költségeinek 
elszámolásáról szóló megállapodást, és felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást írja 
alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
208/2016. (03.07.) sz. PKB határozat 
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói megállapodásról –  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező bonyolítói szerződés alapján teljesített munkálatok költségeinek 
elszámolásáról szóló megállapodást, és felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást 
írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
  
6. NAPIRENDI PONT 
 
- Egyéb – 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Egyéb.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Moldován úré a szó. 
Moldován László:  
Az lenne a kérdésem, hogy előző bizottsági ülésen kértem, hogy a Garay u. 5-tel szemben 
lévő falfestménnyel kapcsolatban a tájékoztatást még nem kaptam meg.  
Benedek Zsolt: 
Igen, utána is jártunk a dolognak, csak közben én elfelejtettem. Az egyik előző testületi ülésen 
módosítottuk az ezzel kapcsolatos eljárást. Mivel, hogy 10 M Ft alatti volt a beruházása, 
ennek a falfestménynek, ezért polgármester úr tud ezekben a kérdésekben dönteni. Ezért nem 
került bizottság elé, és a városképi engedélyt a Főépítész iroda adta ki. Ennyit tudok adni 
válaszolni.  
Moldován László:  
Tehát, akkor ezek a továbbiakban sem kerülnek bizottság elé, hanem polgármester úr saját 
hatáskörben dönt? 
Benedek Zsolt: 
Ha jól értettem Mészáros úr szavait, akkor értékhatártól függően, hogy mennyi az értékhatára 
ennek. Ugye?  
dr. Mészáros Zoltán:  
Igen. A beszerzési szabályzat szerint, a 10 M Ft alatti beruházások, azok polgármesteri 
hatáskörbe tartoznak, a 10 M Ft feletti pedig a PKB hatásköre.  
Moldován László:  
És azt megkérdezhetem, hogy hány ilyen lehetősége van polgármester úrnak 1 évben? Ez is 
értékhatártól függ? Vagy, hogy van ez?  
dr. Domokos Diána:  
Beszerzési eljárásonként van ez.  
Moldován László:  
Akár 186 is lehetne egy évben. Tudom, hogy ez fikció, de akkor nincs kötve semmihez?  
dr. Mészáros Zoltán:  
Ezt a beszerzési szabályzatot fogadta el a testület.  
dr. Domokos Diána:  
A korlátja még a 2016-os költségvetési keret. Nem lesz 110, mert azt hiszem, hogy bruttó 
20M Ft van a költségvetésben, ha jól emlékszem, és értékhatártól függ.  
Moldován László:  
Jó, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Ha nincs további kérdés, akkor áttérünk a zárt ülés keretében megtárgyalandó napirendi 
pontjainkra. Vendégeinknek megköszönöm a mai napi figyelmét, és zárt ülést rendelek el.  
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Az ülésről távozik: dr. Domokos Diána 
                                  

 
Kmf. 

  
  
 

   Benedek Zsolt                    Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2016. március 11. 
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- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –  

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016.  
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Megállapodás 

 
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
/1073 Budapest, Erzsébet Krt. 6. ; statisztikai számjele: 15735708-8411-321-01; törzskönyvi 
azonosító száma:735704, adószáma: 15735708-2-42/, képviseli: Vattamány Zsolt 
polgármester, mint megbízó – a továbbiakban: Megbízó  
 
másrészről ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
/székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.; cégjegyzékszám: 01-10-043258, a céget 
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék  Cégbírósága; adószám: 12194528-2-42/, 
képviseli: dr. Csomor Sándor vezérigazgató, mint megbízott -  a továbbiakban: Megbízott 
között a mai napon az alábbiak szerint: 
 

I., PREAMBULUM 

1. 
Felek egyezően rögzítik, hogy közöttük 2015. május 11. napján 2015. május 1. napjától 
kezdődő hatállyal határozatlan időre megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási 
szerződés) jött létre. A Megbízási szerződés 6.5.1. pontjában a Felek megállapodtak abban, 
hogy a Megbízó által meghatározott – egyedi határozattal kijelölt – ingatlanokra vonatkozó 
felújítási vagy beruházási munkákat a Megbízott végzi a Megbízó költségvetésében 
rendelkezésre álló, tervezett felújítási/beruházási előirányzatok alapján. Felek egyezően 
rögzítették továbbá, hogy a Megbízott által végzendő felújítási/beruházási munkálatokra a 
Felek külön szerződést kötnek.  
 
2. 
Felek egyezően rögzítik továbbá, hogy közöttük 2015. július 28. napján a Megbízó Képviselő-
testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 661/2015.(06.09.) számú határozata 
alapján a Megbízási szerződésben foglaltak szerint bonyolítói szerződés (a továbbiakban: 
Bonyolítói szerződés) jött létre, amelynek tárgya a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 
661/2015.(06.09.) számú határozata 1.1. pontjában megjelölt, a Megbízó tulajdonában álló 
alatti épületeken végzendő, a szerződésben meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő 
felújítási munkálatok lebonyolítása. 
 
3. 
Felek egyezően rögzítik, hogy a Megbízó Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottsága 661/2015.(06.09.) számú határozata alapján az alábbi megállapodást kötik:  

 
II., Megállapodás 

1. 
Felek rögzítik, hogy Megbízott a Preambulum 2. pontjában részletesen körülírt szerződés 
szerinti felújítási munkálatok - VII. kerület, Izabella uca 31. - lebonyolítását teljes körűen 2016. 
január 19. napjával végezte el, amely tényt a jelen megállapodás mellékletét képező műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítési igazolás igazol. 
 
2.  
A Preambulumban kifejtett tények figyelembe vételével Megbízó a teljesítést elfogadja és 
kijelenti, hogy Megbízott a jelen megállapodás Preambulumának 2. pontjában részletesen 
körülírt szerződést 2016. január 19. napján teljeskörűen, szerződésszerűen teljesítette. 
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661/2015.(06.09.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói szerződésekről - 
 
1., Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. május 11. napján létrejött megbízási 
szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) 6.5. pontja alapján az alábbi lényeges feltételek 
mellett szerződést köt: 
1.1) Tárgya: 
a) A Budapest VII. kerület, Csányi utca 4. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen határozati 
javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok lebonyolítása 
legfeljebb bruttó 12.000.000.-Ft keretösszegben; 
b) A Budapest VII. kerület, Dohány utca 45. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen határozati 
javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok lebonyolítása 
legfeljebb bruttó 15.000.000.-Ft keretösszegben; 
c) A Budapest VII. kerület, Kis Diófa utca 12. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen határozati 
javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok lebonyolítása 
legfeljebb bruttó 12.000.000.-Ft keretösszegben; 
d) A Budapest VII. kerület, Izabella utca 31. szám alatti ingatlanon végzendő, a jelen határozati 
javaslat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítási munkálatok lebonyolítása 
legfeljebb bruttó 8.000.000.-Ft keretösszegben. 
1.2.) Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes ingatlanok felújításával kapcsolatban különösen, de nem 
kizárólagosan az alábbi feladatokat látja el: 

- a felújítási munkálatok pontos műszaki tartalmának elkészítése; 
- a vállalkozó vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges eljárások (közbeszerzés, 

beszerzés) ajánlatkérőként történő lefolytatása;  
- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként történő megkötése; 
- a vállalkozási szerződés teljesítése – azaz a felújítási munkálatok végzése – során a műszaki 

ellenőri feladatok ellátásáról történő gondoskodás;  
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében közreműködés a szükséges hatósági 

eljárás(ok)ban; 
- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi eljárásának 

lebonyolítása;  
- az Önkormányzat képviseletében eljárás a jótállási illetve szavatossági idő alatt szükség 

esetén az utó-felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági igényérvényesítés 
érdekében; 

- az Önkormányzat érdekében és képviseletében – előre nem látható körülmények esetén az 
Önkormányzattal előzetesen egyeztetetten – minden szükséges intézkedés megtétele a 
felújítási munkálatok sikeres teljesítése érdekében. 

1.3.) Az egyes ingatlanok vonatkozásában meghatározott keretösszegek az ERVA Nonprofit Zrt. 
igazolt költségeinek összegén felül magukban foglalják a Megbízási szerződés 13.5.2. pontja 
szerinti, a nettó felújítási/beruházási költség legfeljebb 5 %-a + ÁFA összegű megbízási díjat is.  
Az ERVA Nonprofit Zrt. jogosult az elvégzett munkákról részszámlát kiállítani. 
Az Önkormányzat az ERVA Nonprofit Zrt. által az igazoltan teljesített 
munkákról/munkarészekről kiállított, rész- és végszámlákat azok kézhezvételét követő harminc 
(30) napon belül egyenlíti ki. 
Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes felújítási munkák kapcsán legfeljebb a bruttó keretösszeg 30 
%-ának megfelelő előlegre jogosult. 
1.4.) Teljesítési határidő: 2015. december 31. 
2., Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között a jelen határozat szerint 
kötendő szerződés aláírására. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
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