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Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság szeptember 26-ai 
rendkívüli ülésén. Polgármester urat, a hivatal munkatársait, és mindenkit, aki a helyszínen 
követi figyelemmel a munkánkat. Elkezdjük a mai penzumot. Első teendőnk a napirendi 
pontok megállapítás. A kiküldött meghívóval együtt kézhez vehették a napirendre tett 
javaslatomat. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban észrevétele valakinek van-e? Ha nincs, 
akkor napirendi pontokról kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet? 
Mindenki elfogadja.  
 
864/2016.(09.26.) 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.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Nefelejcs u. 18. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

2.) 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 
rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Damjanich u. 31/a. 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

3.) 2016. évi lezárt pályázatok pénzmaradványának átcsoportosítása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

4.) Dob u. 29.sz alatti nevelő központ bérleti szerződés és kulturális megállapodás 
módosítás „Kultúra utcája” 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

5.) Közbenső döntés meghozatala gáz energia vásárlása tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

6.) Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 
szerződésekkel kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

7.) Közbenső döntés meghozatala „Különböző informatikai eszközök és 
kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

8.) Egyéb 
 

Zárt ülés keretében: 

9.) 2015. évi nyílászáró felújítási pályázaton (I. ütem) támogatást nyert munka 
határidejének hosszabbítása 
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Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

10.) Beszámoló a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. I. félévében hozott 
határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

11.) Budapest VI. ker. 28638 hrsz-ú, természetben Rózsa utca 86. sz. társasház alapító 
okiratának módosítása 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

12.) Tájékoztatás polgári peres eljárás során tett tulajdonosi nyilatkozatról 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

13.) Tulajdonosi döntés lakás bővítésére vonatkozóan csatolás jogcímen/Kertész u. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

14.) Tulajdonosi döntés lakások elidegenítésére vonatkozóan csatolás jogcímén. 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

15.) Tulajdonosi döntés lakbérek mértékének csökkentésére/Dob u 4, Hernád u 33,  
Dózsa Gy u 32, Dózsa Gy u 66 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

16.) Tulajdonosi döntés lakbérek mértékének csökkentésére/Rákóczi u 52 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

17.) Tulajdonosi döntés lakbérfizetési kedvezmény meghosszabbítására 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

18.) Tulajdonosi döntés bérbeadás időtartamának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

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

1. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Nefelejcs u. 18.– 

 
Benedek Zsolt: 
1-es napirendi pontunk: 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázat támogatása Budapest VII. ker. Nefelejcs u. 18. 
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? Egyhangú.  
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Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Nefelejcs u. 
18. szám alatti társasház 6-os és 10-es számú állagromlott kéménycsoportok átépítésének 
munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás 
formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                   395 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:    237 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  158 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
865/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Nefelejcs u. 18.- 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, 
Nefelejcs u. 18. szám alatti társasház 6-os és 10-es számú állagromlott kéménycsoportok 
átépítésének munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem 
térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint támogatja: 
 
Összes támogatás                                                    395 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:    237 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                  158 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

2. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Damjanich u. 31/a.– 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázat támogatása Budapest VII. ker. Damjanich u. 31/a. 
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki 
az, aki támogatja? Egyhangú.  
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Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Damjanich 
u. 31/a. szám alatti társasház gáz csatlakozó vezeték kiváltásának munkálatait visszatérítendő 
kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában az alábbiak szerint 
támogatja: 
Összes támogatás                                                    1.155 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   693 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                 462 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
866/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti 

rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat 
támogatása Budapest VII. ker. Damjanich u. 31/a.- 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, 
Damjanich u. 31/a. szám alatti társasház gáz csatlakozó vezeték kiváltásának 
munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás és vissza nem térítendő támogatás 
formájában az alábbiak szerint támogatja: 
Összes támogatás                                                    1.155 eFt, az alábbiak szerint: 

– visszatérítendő kamatmentes támogatás:   693 eFt. 
– vissza nem térítendő támogatás:                 462 eFt 
– A támogatás visszafizetésének futamideje 1, azaz egy év 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 
- 2016. évi lezárt pályázatok pénzmaradványának átcsoportosítása – 
 
Benedek Zsolt: 
3-as napirendi pontunk: 2016. évi lezárt pályázatok pénzmaradványának átcsoportosítása 
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Kispál képviselő úré a szó.  
dr. Kispál Tibor:  
Köszönöm szépen. 1 kérdésem van, hogy a határozat nem írta le, hogy mekkora az a 
maradvány összeg, ami átcsoportosításra kerül. Támogatom az előterjesztést, de nem tudom, 
hogy ez mekkora összeg?  
Benedek Zsolt: 
Ezt az iroda tudja pontosan megmondani.  
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Kardos-Erdődi Zsolt:  
Mi sem tudjuk pontosan megmondani, hiszen az előterjesztés szövegében is az szerepel, hogy 
keletkezett, illetve keletkezik. Tehát folyamatosan is keletkezhet. Ez kb. olyan 25M Ft-ot fog 
jelenteni, sacc/kb. Az, amit nem használtak fel, az x összeg, azt ismerjük. Viszont vannak 
visszalépések is. Előfordul, minden 2. 3. nap, hogy betelefonál egy közös képviselő, vagy egy 
nyílászáró pályázatos, hogy mégsem tudja igénybe venni, és visszalépnek, ezért így 
folyamatában is keletkeznek maradvány összegek. Ezért nem tudunk mondani pontos 
összeget. A képviselő testületi előterjesztésben az akkori állapotot le fogjuk írni, egészen 
pontosan, de megjósolni nem tudjuk, hogy ez mekkora összeg lesz.  
Benedek Zsolt: 
További kérdés?  
dr. Kispál Tibor:  
Igen, van. Akkor ebből az következik, - és elnök úrral is beszéltük, alpolgármester úrral is 
beszéltük-, hogy a kerületben továbbra is van, néhány olyan ház, ahol nagyon nagy szükség 
lett volna, - de keletkezhetnek is ilyen házak, ahol szükség van, ilyen ad hoc, krízis jellegű 
támogatásra-, ahol pályázásra nem biztos, hogy sor tud kerülni, mert másik időpontban 
keletkezik a probléma. Viszont, hogy ha ekkora az összeg elnök úr, akkor van-e annak 
bármilyen akadálya, hogy ezt a határozati javaslatot, ennek az összegnek az ismeretében 
módosítsuk? Akár úgy, hogy létre hozunk egy másik ilyen alapot?  
Benedek Zsolt: 
Most?  
dr. Kispál Tibor:  
Nyilván, nem most, mert ahhoz már be kellett volna adnom egy módosítót. Annak 
ismeretében, hogy nem ismerem ezt az összeget, nem akartam most itt elkezdeni ezzel 
foglalkozni. Viszont így, ennek tudatában felteszem a kérdést, hogy tudunk-e ezzel 
foglalkozni, mert elnök úr is tudja, hogy volna ilyen lehetőség, akár képviselő testület elé is 
vihetünk egy ilyen módosítást.  
Benedek Zsolt: 
Igen, beszéltünk már erről korábban. Én, félek attól, hogy ez nem bizottsági hatáskör, hanem 
testületi hatáskör, ugyanis ilyen sor az eredeti testületi döntésben, ha jól emlékszem, nem volt. 
Elképzelhetőnek tartom, hogy ezt testületi ülés elé kell vinni. Szerintem ott érdemes erre majd 
visszatérnünk.  
dr. Kispál Tibor:  
Akkor ezt tegyük meg, elnök úr! Köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Köszönöm. További kérdés van-e? Ha nincs, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem 
a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Úgy látom, egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága javasolja Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
Testületének, hogy a 2016. évi általános társasházi pályázatok I. és II. ütemének valamint a 
2016. évi nyílászáró pályázatok I. és II. ütemének maradványösszegeit a 2016. évi a 
társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését 
gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázatának 90 millió forintos keretösszegének 
kiegészítésére csoportosítsa át, figyelembe véve az eredeti pláyázatok vissza térítendő és 
vissza nem térítendő maradvány voltát, és a 2016. évi a társasházak teherhordó 
épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak 
Társasház Felújítási Pályázat 60-40% vissza térítendő és vissza nem térítendő arányát. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

867/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- 2016. évi lezárt pályázatok pénzmaradványának átcsoportosítása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága javasolja Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-Testületének, hogy a 2016. évi általános társasházi pályázatok I. és II. 
ütemének valamint a 2016. évi nyílászáró pályázatok I. és II. ütemének 
maradványösszegeit a 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázatának 90 millió forintos keretösszegének kiegészítésére csoportosítsa át, 
figyelembe véve az eredeti pláyázatok vissza térítendő és vissza nem térítendő 
maradvány voltát, és a 2016. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási 
Pályázat 60-40% vissza térítendő és vissza nem térítendő arányát. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: a következő képviselő testületi ülés 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Kardos-Erdődi Zsolt távozik az ülésről.  
 
4. NAPIRENDI PONT 
 
- Dob u. 29. sz. alatti Környezettudatos magatartásra és esélyegyenlőségre nevelő 

központ bérleti szerződés és kulturális megállapodás módosítás - „Kultúra utcája”– 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Dob u. 29. sz. alatti Környezettudatos magatartásra és 
esélyegyenlőségre nevelő központ bérleti szerződés és kulturális megállapodás módosítás - 
„Kultúra utcája” 
Bencsik Mónika, a Vagyongazdálkodási iroda vezetője, az előterjesztője. Kérdezem, hogy 
kívánja-e kiegészíteni, vagy indokolni? 
Bencsik Mónika:  
Nem kívánom.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován képviselő úré a szó.  
Moldován László:  
Nekem lenne. Elolvastam az előterjesztést, de minden teljesen tiszta. Megkérdezném, hogy 
ezeket mire alapozta?  
Ha jól értelmezem, vagy első értelmezésben azt gondoltam, hogy ezen túl, már csak a felső 
részt fogja bérelni, ez a cég, de aztán, úgy láttam, hogy továbbra is bérli, a vizes pincét. Ez az 
egyik kérdésem, hogy akkor ezt jól látom?  
A másik kérdésem meg, hogy mintha a vendéglátás is bekerült volna a tevékenységi kör közé, 
az új szerződéssel. Ezt jól láttam? Ezt abszolút nem támogatom. Kulturális pályázatot nyert 
valaki, és hirtelen vendéglátást kezd el végezni, és ezt támogassa az önkormányzat?  
A harmadik pedig, hogy azt írta az előterjesztés, hogy az önkormányzat többszöri 
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felszólítására sem volt hajlandó helyre állítani, mert a bérleményben szakszerűtlen, a 
hasznosítás céljával összeegyeztethetetlen átalakításokat végzett. Nem értem, hogy akkor 
most miért vesződünk még vele? Látom, hogy a pert felfüggesztették, de miért kell akkor, 
ilyen jó indulattal, jó szándékkal közelíteni felé, mikor én ezt nem látom, hogy ennek lenne 
bármi alapja.  
Még egy kérdésem van. Itt a legelső tevékenységi körei között kellett volna lennie, a 
kézműves és népi kismesterségek bemutatását szolgáló közösségi teret is magába foglaló 
szolgáltató egységnek. Nem tudom, hogy ez megvalósult-e? Köszönöm.  
Bencsik Mónika:  
Válaszolok, és akkor visszafelé kezdem. Alapvetően, ez a projekt 2010 előttre datálódik. 
Teljesen egyet értek, mert én a múlt héten vetten részt először ilyen kooperációs 
megbeszélésen. Ha most lehetne azt mondani, hogy ezt itt hagyjuk abba, akkor 
abbahagynánk, de túl nagy a kockázata annak, és a Kultúra utcája projekt, teljes egészében 
kell nézni. Már lezárt pályázat, elszámolási, fenntartási időszakában vagyunk. Az 
önkormányzatnak olyan visszafizetési kötelezettségei keletkeznének, amit most már nem 
szabad megreszkírozni. Tehát azért állt elő egy szakmai csapat azzal, hogy próbáljuk meg ezt 
a szerződést, úgy helyre hozni, hogy valamilyen módon biztosított legyenek, pontosan azok a 
jogosítványok, amiket Ön most felhozott. Az önkormányzatnak, visszaellenőrzési, 
visszacsatolási lehetőségei legyenek, ugyanis az előző szerződések, mind az együttműködési 
megállapodás, mind a bérleti szerződés, mondhatom azt, hogy leginkább nem az 
önkormányzat érdekeit szolgálta, de az itt ülők közül, nagyjából egyikünknek sem volt hozzá 
köze.  
A mostani megállapodást, azt két fél írja alá. Ebben a megállapodásban szerepelnek olyan 
dolgok is, amit mi megpróbáltunk beleerőltetni, illetve ez a projekt csapat megpróbált 
beleerőltetni, hogy legalább az önkormányzat valamelyest tudjon tovább haladni a projekt 
fenntartási időszakában, és ne kelljen újabb visszafizetés. Mert, hogy egyébként a vendéglátó 
tevékenység, az már folyt korábban, már amikor elkezdődött ez a jogvita, és ezért ha jól 
emlékeznek, - én igen, mert tavaly tavasszal, amikor idekerültem, az első Pénzügyi Bizottsági 
ülések egyikén volt-, hogy visszafizetési kötelezettsége is keletkezett e miatt az 
önkormányzatnak. Nem akarok butaságot mondani, ilyen 4 és 6 M Ft közötti nagyságrendben, 
pont e miatt a vendéglátó ipari tevékenység miatt, és az egyik ellenőrzésnél kiderült. Ez kvázi, 
most legalizálódik, de ebben már nem veszít most az önkormányzat.  
Én kint voltam múlt héten, mert volt egy téma, és leellenőriztem. Most egyébként úgy döntött, 
ez a XXII. század egyesület, hogy amit kialakítottak, nem ment egyébként, nem működött 
normálisan a vendéglátó egység sem, ezt visszakorlátozza addig, hogy megépült ott egy pult, 
amit az önkormányzat sérelmezett, hogy olyan átalakítás történt, ami nem feltétlenül a projekt 
javát szolgálja. Ez a pult ott van, és ott is marad, de visszatérünk egy egészen pici m2 helyre, 
ahol kávé, tea, és maximum szendvics, vagy száraz, ropi szerűség lesz. Tehát nem lesz ennél 
nagyobb, mert eddig sem ment normálisan, tehát ez nem megy.  
Azt, hogy ő milyen tevékenységeket folytat, azt igazából ők saját védelmük érdekében le 
tudták adminisztrálni szépen. Azt, hogy mi ezt mennyire tudtuk ellenőrizni, az már más 
kérdés. Ezzel a szerződéssel ez megoldódik, mert teljesen más beszámolási kötelezettség lesz. 
Sőt azt is megígértem nekik, hogy én ott a helyszínen, többször is fogok, ilyen ad hoc 
vizsgálatokat végezni, mert egyébként múlt héten, amikor kimentem, éppen be volt zárva a 
hely. Látszott, hogy bezárják, mert most újra kifestik, azt a rettenetet, ami a falakkon volt 
eltűntetik, és megpróbálják, valamilyen kulturáltabb helyiséggé átalakítani.  
Egyébként azt is felvetették, hogy szeretnének egy fajta oktatási tevékenységnek teret adni. 
Ez az infrastruktúra egyébként lehetőséget is adna, hogy ott megvalósuljon.  
A pincébe megpróbáltam lejutni, de egyrészt lehetetlen, tehát, aki esetleg ott volt, és ki lett 
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nyitva ez a talapzatba épített ajtó, és a lépcső is olyan, hogy eleve egy egészséges embernek 
lejutni sem lehetséges, de használhatatlan. Úgy hogy nem is fizetnek most bérleti díjat a 
pincére, függetlenül attól, hogy ez a projektnek része volt, vagy nem, mert lehetetlenség 
használni.  
Most evvel a szerződéssel, a helyiség szerződés, és az együttműködési szerződés 
összegyúrásra került. Van egy csomó olyan biztosítéka az önkormányzatnak, amivel mi már 
tudunk számon kérni, ami az előzőekben nem volt. Azt is el kell, hogy mondjam, 
konzultáltam a pert vivő, az önkormányzatot képviselő ügyvéd úrral, és nem voltak túl jó 
szerződések a per közben a részünkre, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy vesztes 
pozíciót vetít előre a jövőben. Ezért is kéne megállapodni.  
Nem tudok mást mondani, mint hogy azokat a vállalásokat, amit a Kultúra utcája projekt 
keretében tettünk mi, mint önkormányzat, és ezt rajtuk keresztül kellene megvalósítanunk, ezt 
most megpróbáljuk számon kérni, sokkal életszerűbben, mint ahogy ez eddig zajlott. Bízom 
benne, hogy ez tényleg így lesz.  
Ha most azt mondanánk, mert ez egy olyan előterjesztés, ami 2 héttel ezelőtt is előterjesztésre 
került volna, de jómagamnak is az volt a kérdés felvetésem, hogy egyáltalán miért maradunk 
benne, ebben a történetben? Avval kárt okoznánk az önkormányzatnak, ha a fenntartási 
időszakban valahogy nem vinnénk ezt végig. Egyébként az ingatlannal kapcsolatosan, a 
jövőbeni terveket is úgy próbáljuk bebiztosítani, a szerződéseket, nyilatkozatokat, hogy 
számukra is egyértelmű legyen, hogy ha a fenntartási időszaknak vége, akkor nekik ott nem 
marad egy jó kis étterem, amit üzemeltethetnek, és akkor túl éltük ezt mindannyian, ők meg 
jól járnak. Ezt megpróbáltuk már most nyilatkozatok formájában, meg jegyzőkönyvekben 
felvenni, hogy ez egyértelmű legyen számukra, hogy kizárólag csak erre a projektre szól ez a 
megbízatás. A projekt fenntartási időszak végéig, és nem tovább.  
Egyébként ők maguk sem tudnak, nagyon mit kezdeni vele. Aki arra jár néha, és látja, hogy 
mennyire zajlik az élet, vagy nem zajlik, még azt sem mondhatom, hogy egy jól kihasznált 
vendéglátó ipari egységet hoztak létre, mert nem.   Amit én láttam múlt héten, az biztos, hogy 
nem.  
Egyébként itt most a cégvezetésben történt egy fajta változás, és lehet, hogy egy kicsit ez is 
segít nekünk a jövőre nézve, hogy biztosítottabb legyen ez a dolog, ezért meg fogunk tenni 
mindent, a Vagyongazdálkodás részéről. Bízom benne, hogy ez a megállapodás, most fixálja 
ezeket. Nem tudom, hogy minden kérdésére sikerült-e válaszolnom. Köszönöm.  
Moldován László:  
Köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Köszönöm szépen. További kérdés van-e? Ha nincs, akkor lezárom a napirend vitáját, és a 
határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét 
képező, a XXII. Század Klub Kft-vel kötendő, a Dob u. 29. “Környezettudatos magatartásra és 
esélyegyenlőségre nevelő központ” – hoz kapcsolódó bérleti szerződés és kulturális 
megállapodás módosítását jóváhagyja. 
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert a Bérleti szerződés és 
kulturális megállapodás módosításának aláírására. 
 
Felelős:           Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő:       azonnal” 
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868/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Dob u. 29. sz. alatti Környezettudatos magatartásra és esélyegyenlőségre nevelő 

központ bérleti szerződés és kulturális megállapodás módosítás - „Kultúra utcája”- 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét 
képező, a XXII. Század Klub Kft-vel kötendő, a Dob u. 29. “Környezettudatos 
magatartásra és esélyegyenlőségre nevelő központ” – hoz kapcsolódó bérleti szerződés és 
kulturális megállapodás módosítását jóváhagyja. 
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert a Bérleti szerződés és 
kulturális megállapodás módosításának aláírására. 
 

Felelős:           Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő:       azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 
- Közbenső döntés meghozatala „Gáz energia vásárlása Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére teljes ellátás alapú gáz 
energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 

Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Közbenső döntés meghozatala „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros 
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére 
teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztője dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási iroda vezetője. Kérdezem, hogy kívánja-
e kiegészíteni, indokolni?  
dr. Máté Katalin:   
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Kispál képviselő úré a szó.  
dr. Kispál Tibor:  
Köszönöm szépen. A 2. határozati javaslat, egyben azt is megjelöli, hogy az E2 Hungary Zrt. 
az, akit támogat az előterjesztő. Szeretném első kérdésként azt megkérdezni, hogy miután itt 
van más, kedvezőbb ajánlat is, ami nem érvénytelen, tehát az első határozati javaslattal nem 
zárjuk ki. Mi volt ennek az indoka?  
Második kérdésem meg az, hogy bent voltak a bírálati lapok az előterjesztésben, és ezek 
közül háromnak, ha jól emlékszem, - többek között az E2 Hungary Zrt-nek is -, a bírálati 
lapján nem volt semmilyen megjegyzés, hogy ez miért történt. Tökéletes volt, vagy miért 
nincs egy mondat sem? Vagy véletlen, vagy szerkesztési hiba?  
dr. Máté Katalin:   
Egy pillanat, megnézzük az E2 bírálati lapját.  
dr. Domokos Diána:  
Itt van az E2 bírálati lapja.  



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
dr. Máté Katalin:   
Itt vannak megjegyzések, oldalszedett részek is. Nem tudom, hogy akkor mi volt a kérdés? 
Azt mondta, hogy nincs rajta a megjegyzés?  
dr. Kispál Tibor:  
Amit, mi megkaptunk, abban nincs.  
dr. Máté Katalin:   
Ezt most nyomtattam ki a TMTR-ből. Az ELO-ból nyomtattam ki, és szerepel benne, úgy 
hogy nem tudom, hogy milyen informatikai gond lehet?  
dr. Kispál Tibor:  
Itt van előttem. E2 Hungary Zrt. Mácsai Gyöngyvér, a bíráló bizottság tagja, aztán van egy 
rövid kis rész, és rögtön megállapítások. Egy mondat, és kész.  
dr. Domokos Diána:  
A közbeszerzési szakértőnek a bírálati lapja a leghosszabb, azon szerepel minden, és utána a 
Mácsai Gyöngyvér, az a pénzügyi szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag, akinek 
valóban, egy rövid bírálati lapja van. A tárgyszerinti szakértőnek a bírálati lapja, az utolsó 
oldal, ahol egy Excel táblázatban számolták ki, hogy ár-érték arányban, ki adta a 
legkedvezőbb ajánlatot. Nincsenek sorszámozva az oldalaim. Elméletileg a bírálati lapok, a 
dr. Tóth Csaba közbeszerzési szakértő bírálati lapjaival kezdődik.   
dr. Kispál Tibor:  
Az összefoglaló táblázat, az az utolsó a 25. Ilyen fekete, az látom.  
dr. Domokos Diána:  
Az, az üzemeltetési iroda, mint szakiroda által jelölt, tárgyszerinti szakértőnek a bírálati lapja. 
Az ő feladata volt kiszámolni, hogy az árajánlatok közül kié a legkedvezőbb. Itt nem csak az 
ár volt a döntő szempont. Ez a pontrendszer szemlélteti, hogy az E2-t hozták ki a legjobbnak. 
A Tóth Csabának a bírálati lapja a leghosszabb mindegyik ajánlattevő esetében, és a 3. vagy a 
4. az E2 Hungary-é.  
dr. Kispál Tibor:  
Köszönöm szépen.  
Benedek Zsolt: 
További kérdés van-e? Moldován úr! 
Moldován László:  
Egyrészt örülök, hogy nyílt beszerzési eljárást folytattak le. Látszik is, hogy legalább 8-9 
érdeklődő volt, tehát gondolom, hogy ezt a továbbiakban is követendő lenne folytatni.  
A másik, amit szeretnék mondani, hogy megnéztem, és az E2 Hungary Zrt. 2015-ben alakult. 
Tulajdonosi szerkezete, egy ügyvédi iroda, és a TELEKOM. Én ebből azt következtetem, 
hogy egy ügynök cégről van szó, ami nem tudom, hogy szerencsés-e, hogy egy önkormányzat 
nem egy olyan céggel akar szerződni, ami földgázt tud szolgáltatni, és nem csak közvetít.  
Hozzátenném, hogy az ügyvédi iroda, a MET ügyvédi iroda, a MET-hez kapcsolódó ügyvédi 
iroda, amivel nekem az a bajom, hogy tudomásom szerint, - és ezen majd lehet vitatkozni, 
vagy vitatkozni fogunk, - azért jött létre, hogy a – hogy fogalmazzak finoman? – közpénzeket 
saját zsebekbe tereljen a gáz üzletágon belül. Tehát, én ezt nem nagyon támogatnám, hogy az 
önkormányzat velük szerződjön, semmiképpen. Annál is inkább, mert meg lehet nézni, azt az 
ár-érték arányú számítást. Nem mondhatnám azt, hogy olyan kiemelkedően a legjobb az E2 
Hungary Zrt-nek az ajánlata. Köszönöm szépen.  
Benedek Zsolt: 
További kérdés, reakció. Irodavezető asszony.  
dr. Máté Katalin:   
Szeretnék válaszolni. Elvben a nyílt közbeszerzési eljárás kapcsolatban, csak annyi, hogy 
tényleg többen jelentkeztek, de utána, amikor ténylegesen, a felmerülő hiányzó pótolni kellett 
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volna, akkor igen csak lecsökkent a résztvevők száma. Tehát, nem tudom, hogy mennyiben 
érvel ez a nyílt eljárás mellett, de ez csak egy zárójeles megjegyzés.  
A másik, hogy nagyon sajnálom, hogy az Üzemeltetési iroda részéről, nincs itt valaki, mert ez 
műszaki, vagy szakmai szempontból az Üzemeltetési irodához tartozik, és ennek megfelelően, 
nem igazán tudok válaszolni arra, hogy a MET-tel kapcsolatban az ellenőrzéseit csökkenteni 
tudnám. Azt tudom, hogy ha nekem kellett volna a cégeket összeállítani, vagy meghívás 
esetén, az irodának lehetősége van arra, mármint a szakirodának, mert ő teszi a javaslatot arra, 
hogy olyan cégeket hívjon meg, akikkel szemben, itt a PKB-n senkinek, semmilyen kifogása, 
nem merülhetne fel. Nyílt eljárás során viszont, az a cég jelentkezik, aki úgy érzi, hogy 
szeretne ezen indulni. Köszönöm szépen. 
Benedek Zsolt: 
További kérdés van-e? Ha nincs, akkor lezárom a napirend vitáját, és név szerint szavazást 
rendelek el.  
A határozati javaslat 1-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Tartózkodom.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Tartózkodom.  
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság ajánlatok 
érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére teljes ellátás 
alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 
során a JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.), az E2 Hungary Zrt. (1117 
Budapest, Infopark sétány 1.), az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi 
István tér 7-8.), valamint a FŐGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlatát 
érvényesnek, a Nordest Energy Kft. (1134 Budapest, Lehel u. 11.), a CYEB 
Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.), valamint az ELMŰ-
ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (régi nevén Magyar 
Áramszolgáltató Kft.) (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

869/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Közbenső döntés meghozatala „Gáz energia vásárlása Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére teljes ellátás alapú gáz 
energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság ajánlatok 
érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetváros Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére 
teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárás során a JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.), az E2 
Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.), valamint a FŐGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. 
János Pál pápa tér 20.) ajánlatát érvényesnek, a Nordest Energy Kft. (1134 Budapest, Lehel 
u. 11.), a CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.), 
valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (régi 
nevén Magyar Áramszolgáltató Kft.) (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: tartózkodás 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal,2 tartózkodással) elfogadta. 
 
A határozati javaslat 2-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
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dr. Kispál Tibor: 
Tartózkodom.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Tartózkodom.  
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére teljes ellátás 
alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 
során az E2 Hungary Zrt-t (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) kéri fel a Kbt. 69. § (4) 
bekezdés alapján az előírt kizáró okok igazolására szolgáló és alkalmassági feltételeket 
igazoló dokumentumok benyújtására. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

870/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Közbenső döntés meghozatala „Gáz energia vásárlása Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére teljes ellátás alapú gáz 
energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros 
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata intézményei és gazdasági társaságai részére 
teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárás során az E2 Hungary Zrt-t (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) kéri 
fel a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az előírt kizáró okok igazolására szolgáló és 
alkalmassági feltételeket igazoló dokumentumok benyújtására. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: tartózkodás 
Németh Gábor: tartózkodás 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta. 
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6. NAPIRENDI PONT 
 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz 
energia kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatban  
Előterjesztője dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási iroda vezetője. Kérdezem, hogy kívánja-
e kiegészíteni, indokolni?  
dr. Máté Katalin:   
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Van-e kérdés napirenden? Ha nincs, akkor lezárom a napirend vitáját, és határozathozatal 
következik. Kérdezem tehát, név szerint Tímár képviselő urat, hogy a határozati javaslat 1-es 
pontjával egyet ért-e?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő úr?  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő úr?  
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő úr?  
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő úr?  
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal által 
kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét 
képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
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871/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat 
mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

A határozati javaslat 2-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jelen 
határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

872/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását 
jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 

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

A határozati javaslat 3-as pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
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Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi 
szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

873/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását 
jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
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A határozati javaslat 4-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által kötendő, teljes 
ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú 
módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

874/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által 
kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét 
képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

A határozati javaslat 5-ös pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

875/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda által kötendő, teljes ellátás 
alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú 
módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

A határozati javaslat 6-os pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
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ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

876/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda által kötendő, teljes ellátás 
alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú 
módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

A határozati javaslat 7-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
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Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

877/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda által kötendő, teljes ellátás alapú 
földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását 
jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

A határozati javaslat 8-as pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
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Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, Erzsébetvárosi Magonc Óvoda által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

878/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, Erzsébetvárosi Magonc Óvoda által kötendő, teljes ellátás alapú 
földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását 
jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

A határozati javaslat 9-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági társaságai, 
valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére teljes 
ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozó, Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda által kötendő, teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

879/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Szerződésmódosítás jóváhagyása teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi 

szerződésekkel kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Gáz energia vásárlása 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal részére teljes ellátás alapú gáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzésre vonatkozó, Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda által kötendő, teljes ellátás 
alapú földgáz-kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú 
módosítását jóváhagyja. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

7. NAPIRENDI PONT 
 
- Közbenső döntés meghozatala „Különböző informatikai eszközök és kellékanyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Közbenső döntés meghozatala „Különböző informatikai 
eszközök és kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
Előterjesztője dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási iroda vezetője. Kérdezem, hogy kívánja-
e kiegészíteni, indokolni?  
dr. Máté Katalin:   
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Van-e napirenden kérdés? Ha nincs kérdés, akkor határozathozatal következik. Név szerint 
szavazást kell tartanunk a határozati javaslatok szövegéről.  
 
A határozati javaslat 1-es pontjáról kérdezem tehát Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
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Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság ajánlatok 
érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Különböző informatikai eszközök és 
kellékanyagok beszerzése” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során az 
ALBACOMP RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.), a WOSS Kft. (1141 
Budapest, Fogarasi út 98.), valamint az IMG Solution Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) 
ajánlatát érvényesnek, a PROFIL-COPY 2002 Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 15-2.), a 
ManOpen Kft. (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.), a Nádor Rendszerház Kft. (1152 
Budapest, Telek u. 7-9.), a Winning Solutions Kft. (2131 Göd, Balassi Bálint u. 4.), az R + R 
Periféria Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép.), valamint az Euro-Profil Rendszerház 
Kft. (1173 Budapest, Határhalom u. 4.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

880/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Közbenső döntés meghozatala „Különböző informatikai eszközök és kellékanyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság ajánlatok 
érvényessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és a „Különböző informatikai eszközök és 
kellékanyagok beszerzése” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során az 
ALBACOMP RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.), a WOSS Kft. (1141 
Budapest, Fogarasi út 98.), valamint az IMG Solution Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) 
ajánlatát érvényesnek, a PROFIL-COPY 2002 Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 15-2.), a 
ManOpen Kft. (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.), a Nádor Rendszerház Kft. 
(1152 Budapest, Telek u. 7-9.), a Winning Solutions Kft. (2131 Göd, Balassi Bálint u. 4.), az 
R + R Periféria Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép.), valamint az Euro-Profil 
Rendszerház Kft. (1173 Budapest, Határhalom u. 4.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
A határozati javaslat 2-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat?  
Tímár László:  
Igen.  
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Benedek Zsolt: 
Sólyom képviselő urat.  
Sólyom Bence: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Veres képviselő urat? 
Veres Zoltán: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Kispál képviselő urat? 
dr. Kispál Tibor: 
Igen.  
Benedek Zsolt: 
Németh képviselő urat? 
Németh Gábor: 
Igen. 
Benedek Zsolt: 
Jómagam igennel.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Különböző informatikai eszközök 
és kellékanyagok beszerzése” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során az IMG 
Solution Kft.-t (1146 Budapest, Hermina út 17.) kéri fel a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az 
előírt kizáró okok igazolására szolgáló és alkalmassági feltételeket igazoló dokumentumok 
benyújtására. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

881/2016.(09.26.) Sz. PKB határozat 
- Közbenső döntés meghozatala „Különböző informatikai eszközök és kellékanyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Különböző informatikai 
eszközök és kellékanyagok beszerzése” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 
során az IMG Solution Kft.-t (1146 Budapest, Hermina út 17.) kéri fel a Kbt. 69. § (4) 
bekezdés alapján az előírt kizáró okok igazolására szolgáló és alkalmassági feltételeket 
igazoló dokumentumok benyújtására. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Benedek Zsolt: igen 
dr. Kispál Tibor: igen 
Németh Gábor: igen 
Sólyom Bence: igen 
Tímár László: igen 
Veres Zoltán: igen 
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
8. NAPIRENDI PONT 
 
- Egyéb – 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Egyéb.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor zárt ülést rendelek el. 
Kérem, akinek nincs jogosultság részt venni az hagyja el a termet, de úgy látom, hogy 
mindenki maximálisan jogosult.    
 
Az ülésről távozik: - 
 
                               

Kmf. 
  
  
 

   Benedek Zsolt                     Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

       
 
 
 

Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2016. október 4. 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható  

felújítási támogatásról  
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a kerületi épületállomány épület-, és 
gépészeti szerkezeteinek leromlott műszaki állapotának megszüntetése, megelőzése és állagának 
javítása, továbbá a biztonságos közmű ellátás pályázat útján történő támogatása érdekében 
következőket rendeli el: 
 

1. Bevezető rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 
(továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő társasházakra és lakásfenntartó 
szövetkezeti házakra (továbbiakban: társasházak).  

 
2. § 

Az Önkormányzat pályázat útján támogatást (továbbiakban társasházi pályázat) nyújt a 
társasházak részére az alábbi munkák elvégzése céljából: 

a) A társasházak többségi tulajdon hányadát érintő teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló, és a rendeltetését és folyamatos üzemelését 
veszélyeztető (pl. gázszolgáltatásból kizárás) javító munkák (továbbiakban: rendeltetést gátló 
javító munkák), 

b) egyéb nem teherhordó épületszerkezetre vonatkozó általános felújítási munkák (továbbiakban 
általános felújítási munka). 

2. A társasházi pályázat tartalma, feltételei 
 

3. §. 
 

(1) A társasházi pályázati kiírást –a mindenkor hatályos költségvetés elfogadását követően, a 
költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig– minden év március 30-ig ki kell 
írni. 
 

(2) A társasházi pályázatot a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A teljes pályázati 
anyagot az önkormányzat honlapján közzé kell tenni az elfogadást követő 3 napon belül. 
A társasházi pályázat lényeges tartalmi elemeit az önkormányzat hivatalos lapjának 
következő számában meg kell jelentetni.  
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2016. ÉVI A TÁRSASHÁZAK TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ÉS 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREINEK RENDELTETÉSÉT GÁTLÓ JAVÍTÓ 
MUNKÁINAK TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
(továbbiakban: Önkormányzat)  Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbaikban 
Bizottság) pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházak és 
lakásfenntartó szövetkezeti házak számára  a társasházak többségi tulajdon hányadát érintő 
teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító 
munkáinak támogatására a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló  7/2016. 
(II.18.) számú önkormányzati rendelet alapján (továbbiakban: ÖR). 

I. 
Rendelkezésre álló pénzügyi keret 

A visszatérítendő kamatmentes támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 54 millió 
Ft. A vissza nem térítendő támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 36 millió Ft.  

II. 
Támogatás mértéke és módja  

1.) A pályázók kizárólag az Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak és 
lakásfenntartó szövetkezeti házak (továbbiakban: társasházak) lehetnek. Amennyiben a 
társasházban gazdasági tevékenységet folytató cég/ek tulajdonjoggal bír/nak, úgy  – a közös 
képviselő nyilatkozata alapján (2. számú melléklet) – a megítélt támogatásból a tulajdoni 
hányadra jutó összeg levonásra kerül.  

2.) Pályázatot benyújtani az alábbi dokumentumokkal alátámasztott munkákra lehet:  
A társasházak többségi tulajdon hányadát érintő teherhordó épületszerkezeteinek és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló, és a rendeltetését és folyamatos 
üzemelését veszélyeztető (pl. gázszolgáltatásból kizárás) javító munkák (továbbiakban: 
rendeltetést gátló javító munkák):  
1. építésügyi hatóság, építésfelügyelet által kiadott hatósági kötelezés vagy egyéb 

hatósági döntésben foglalt kötelezettség: életveszélyes műszaki állapot megszüntetését 
célzó felújítás. (Pl. erkély, közterületet veszélyeztető homlokzati elem, függőfolyosó, 
födém, fedélszék, tetőszerkezet, lépcsőkar, stb.) 

2.   közmű szolgáltató által kiadott a közművekre vonatkozó szakvélemény vagy a 
szolgáltatás leállításáról szóló dokumentum alapján a közmű szolgáltatásból kizárás 
esetén vagy közvetlen életveszélyt megelőző épületgépészeti felújítások, (pl.: gáz-, 
villanyvezetékek stb.)  

3.  kémény ellenőrzésével megbízott szerv által kiadott, a kéményekre és azok tartozékaira 
vonatkozó szakvélemény vagy a kémény használaot kívül helyezéséről szóló 
dokumentummal alátámasztott kémény és kéményseprőjárda felújítása (kémény 
zárófödém feletti része kivéve kéménybélelés).  

4. ágazati kamarák által szakértőként bejegyzett jogosultsággal rendelkező szakember 
által készített szakvéleménnyel alátámasztott munkák (tartószerkezeti, faanyagvédelmi 
szakvélemények stb.) 

3.) A pályázott munkát alátámasztó szakvélemény kibocsátójának a munkák elvégzését 
követően, azok szakszerűségét igazolnia kell.  

4.) Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni, kivétel: 
gázszolgáltatásból való kizárást, ideiglenes segédszerkezetek elhelyezését teherhordó 
szerkezet megtámasztására. Kémények és kéményseprőjárdák egymással összefüggő 
munkáit egy pályázati anyagban is be lehet nyújtani. Egy társasház több felújítási munkára 
is pályázhat, munkánként önálló pályázati anyagot külön-külön kell benyújtani. 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható  

felújítási támogatásról  
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a kerületi épületállomány épület-, és 
gépészeti szerkezeteinek leromlott műszaki állapotának megszüntetése, megelőzése és állagának 
javítása, továbbá a biztonságos közmű ellátás pályázat útján történő támogatása érdekében 
következőket rendeli el: 
 

1. Bevezető rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 
(továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő társasházakra és lakásfenntartó 
szövetkezeti házakra (továbbiakban: társasházak).  

 
2. § 

Az Önkormányzat pályázat útján támogatást (továbbiakban társasházi pályázat) nyújt a 
társasházak részére az alábbi munkák elvégzése céljából: 

a) A társasházak többségi tulajdon hányadát érintő teherhordó épületszerkezeteinek, és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló, és a rendeltetését és folyamatos üzemelését 
veszélyeztető (pl. gázszolgáltatásból kizárás) javító munkák (továbbiakban: rendeltetést gátló 
javító munkák), 

b) egyéb nem teherhordó épületszerkezetre vonatkozó általános felújítási munkák (továbbiakban 
általános felújítási munka). 

2. A társasházi pályázat tartalma, feltételei 
 

3. §. 
 

(1) A társasházi pályázati kiírást –a mindenkor hatályos költségvetés elfogadását követően, a 
költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig– minden év március 30-ig ki kell 
írni. 
 

(2) A társasházi pályázatot a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A teljes pályázati 
anyagot az önkormányzat honlapján közzé kell tenni az elfogadást követő 3 napon belül. 
A társasházi pályázat lényeges tartalmi elemeit az önkormányzat hivatalos lapjának 
következő számában meg kell jelentetni.  
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
(továbbiakban: Önkormányzat)  Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbaikban 
Bizottság) pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházak és 
lakásfenntartó szövetkezeti házak számára  a társasházak többségi tulajdon hányadát érintő 
teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító 
munkáinak támogatására a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló  7/2016. 
(II.18.) számú önkormányzati rendelet alapján (továbbiakban: ÖR). 

I. 
Rendelkezésre álló pénzügyi keret 

A visszatérítendő kamatmentes támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 54 millió 
Ft. A vissza nem térítendő támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 36 millió Ft.  

II. 
Támogatás mértéke és módja  

1.) A pályázók kizárólag az Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak és 
lakásfenntartó szövetkezeti házak (továbbiakban: társasházak) lehetnek. Amennyiben a 
társasházban gazdasági tevékenységet folytató cég/ek tulajdonjoggal bír/nak, úgy  – a közös 
képviselő nyilatkozata alapján (2. számú melléklet) – a megítélt támogatásból a tulajdoni 
hányadra jutó összeg levonásra kerül.  

2.) Pályázatot benyújtani az alábbi dokumentumokkal alátámasztott munkákra lehet:  
A társasházak többségi tulajdon hányadát érintő teherhordó épületszerkezeteinek és 
épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló, és a rendeltetését és folyamatos 
üzemelését veszélyeztető (pl. gázszolgáltatásból kizárás) javító munkák (továbbiakban: 
rendeltetést gátló javító munkák):  
1. építésügyi hatóság, építésfelügyelet által kiadott hatósági kötelezés vagy egyéb 

hatósági döntésben foglalt kötelezettség: életveszélyes műszaki állapot megszüntetését 
célzó felújítás. (Pl. erkély, közterületet veszélyeztető homlokzati elem, függőfolyosó, 
födém, fedélszék, tetőszerkezet, lépcsőkar, stb.) 

2.   közmű szolgáltató által kiadott a közművekre vonatkozó szakvélemény vagy a 
szolgáltatás leállításáról szóló dokumentum alapján a közmű szolgáltatásból kizárás 
esetén vagy közvetlen életveszélyt megelőző épületgépészeti felújítások, (pl.: gáz-, 
villanyvezetékek stb.)  

3.  kémény ellenőrzésével megbízott szerv által kiadott, a kéményekre és azok tartozékaira 
vonatkozó szakvélemény vagy a kémény használaot kívül helyezéséről szóló 
dokumentummal alátámasztott kémény és kéményseprőjárda felújítása (kémény 
zárófödém feletti része kivéve kéménybélelés).  

4. ágazati kamarák által szakértőként bejegyzett jogosultsággal rendelkező szakember 
által készített szakvéleménnyel alátámasztott munkák (tartószerkezeti, faanyagvédelmi 
szakvélemények stb.) 

3.) A pályázott munkát alátámasztó szakvélemény kibocsátójának a munkák elvégzését 
követően, azok szakszerűségét igazolnia kell.  

4.) Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni, kivétel: 
gázszolgáltatásból való kizárást, ideiglenes segédszerkezetek elhelyezését teherhordó 
szerkezet megtámasztására. Kémények és kéményseprőjárdák egymással összefüggő 
munkáit egy pályázati anyagban is be lehet nyújtani. Egy társasház több felújítási munkára 
is pályázhat, munkánként önálló pályázati anyagot külön-külön kell benyújtani. 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT BÉRLETI SZERZŐDÉS ÉS 

KULTURÁLIS MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött a mai napon egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata (székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., adószáma: 15507008-2-42; 
KSH kódszáma: 0129744, képviseli: Vattamány Zsolt  polgármester), mint bérbeadó és 
megállapodó fél (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről a XXII. Század Klub Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6045 
Ladánybene, Fő utca 38, cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-129351, adószáma: 22672328-2-03, 
statisztikai számjele: 22672328-5630-113-01, képviseli: Zachár Attila  ügyvezető), mint 
üzemeltető és bérlő (a továbbiakban: Üzemeltető) között az alábbi feltételek mellett: 

 
I. 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

1. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a 34252 helyrajzi számú, természetben a 
Budapest VII. kerület Dob u. 29. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 
503 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). 

 
Az Ingatlan tulajdoni lapján szereplő 343488/2/2004/04.10.22 számú bejegyzés értelmében 
műemléki környezetben található, a 165037/1/2005/05.04. szám bejegyzés értelmében 
Műemlék, a 275175/1/2007/07.10.11 számú bejegyzés szerint pedig műemléki jelentőségű 
területen fekszik. 

 
2. Az Önkormányzat az 1. pontban részletes körülírt Ingatlannak a földszintjén található 138 
m2 területű és a pinceszintjén található 127 m2 területű részének – a továbbiakban: Bérlemény 
- környezettudatos magatartásra nevelő központ, valamint kézműves és népi kismesterségek 
bemutatását szolgáló közösségi teret is magába foglaló szolgáltató egység kialakítására és 
üzemeltetésére nyilvános pályázatot írt ki. 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 
40/2010.(III.5.) számon hozott határozatával úgy döntött, hogy a pályázat nyertese a Sas 
Sándor magányszemély pályázó által benyújtott pályázat volt. 

 
3. A pályázó az ajánlatában nyilatkozott arról, hogy a Bérleménynek a 2. pontban részletesen 
leírt célra történő hasznosítására gazdasági társaságot hoz létre és a pályázat kiírójával e 
társaság köt szerződést. A pályázó e nyilatkozatnak megfelelően gazdasági társaságot hozott 
létre XXII. Század Klub Korlátolt Felelősségű Társaság néven, amely gazdasági társaságot a 
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. április 26. napján kelt végzésével a 
cégnyilvántartásba Cg. 01-09-938376/4 számon bejegyzett. 

 
4. A Felek között 2010. június 9. napján Bérleti szerződés, majd ugyanezen a napon Kulturális 
megállapodás is létrejött. A Bérleti szerződés több esetben került módosításra (2011. július 
11., 2013. szeptember 5., 2014. április 10., valamint az eddig aláírásra nem került, de a jelen 
Szerződésbe foglalt 2014. júniusi módosítás is) A módosítások, több minden más mellett a 
bérleti tárgyát képező Ingatlan területét is csökkentették, figyelemmel arra  a körülményre, 
hogy  a pincébe történő lejutás kialakítási módja és a falak vizesedése miatt a pince nem 
alkalmas a szerződésekben megjelölt kulturális  raktározási és esetenkénti előadói célok 
elérésére. 
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FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név:    Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 
Székhely:   1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. 
Adószám:   16927870-2-42 
Bankszámlaszám:  11784009-16927870 
Képviselő neve, tisztsége: Poszukné Nádhera Judit óvodavezető 
Kötelezettséget vállaló: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
képviseletében Dr. Gotthard Gábor jegyző 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő) 
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: ……………………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
Székhely: 1072 Budapest, Nyár utca 7. 
Cégjegyzékszám: - 
Adószám: 15507228-2-42 
Bankszámlaszám: 11784009-15507228 
Képviselő neve: Mikulás Franciska igazgató 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”),  
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: …………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 
lépéséig, de legfeljebb 2016. december 31. napjáig. 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név:    Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda 
Székhely:   1072 Budapest, Akácfa u. 32. 
Adószám:   16927849-2-42 
Bankszámlaszám:  11784009-16927849 
Képviselő neve, tisztsége: Hári Zsuzsanna óvodavezető 
Kötelezettséget vállaló: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
képviseletében Dr. Gotthard Gábor jegyző 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”), 
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: ……………………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név:    Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda 
Székhely:   1073 Budapest, Dob u. 102. 
Adószám:   16927856-2-42 
Bankszámlaszám:  11784009-16927856 
Képviselő neve, tisztsége: Zselinszky Tibor Lászlóné óvodavezető 
Kötelezettséget vállaló: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
képviseletében Dr. Gotthard Gábor jegyző 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”), 
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: ……………………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név: ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. 
Cégjegyzékszám: 01-09-989563 
Adószám: 24081203-2-42 
Bankszámlaszám: 11711010-20002097-00000000 
Képviselő neve: Hamvas Levente Péter 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”),  
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: ……………………………………….. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 
lépéséig, de legfeljebb 2016. december 31. napjáig. 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név: Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 12. 
Cégjegyzékszám: 01-10-043258 
Adószám: 12194528-2-42 
Bankszámlaszám: 11784009-20600413 
Képviselő neve: Dr. Csomor Sándor 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”),  
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: ……………………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 
lépéséig, de legfeljebb 2016. december 31. napjáig. 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Cégjegyzékszám: - 
Adószám: 15507008-2-42 
Bankszámlaszám: 11784009-15735708 
Képviselő neve: Dr. Gotthard Gábor jegyző 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”),  
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: ……………………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 
lépéséig, de legfeljebb 2016. december 31. napjáig. 
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név:    Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda 
Székhely:   1078 Budapest, Murányi u. 27. 
Adószám:   16927887-2-42 
Bankszámlaszám:  11784009-16927887 
Képviselő neve, tisztsége: Tarr Erzsébet óvodavezető 
Kötelezettséget vállaló: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
képviseletében Dr. Gotthard Gábor jegyző 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”), 
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: ……………………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 26-án, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2. számú módosítása 

teljes ellátás alapú földgázellátásra 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Név:    Erzsébetvárosi Magonc Óvoda 
Székhely:   1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. 
Adószám:   16927818-2-42 
Bankszámlaszám:  11784009-16927818 
Képviselő neve, tisztsége: Szegediné Pusztai Ildikó óvodavezető 
Kötelezettséget vállaló: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
képviseletében Dr. Gotthard Gábor jegyző 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”),  
 
másrészről 
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042416 
Adószám: 10897830-2-44 
Bankszámlaszám: 10700024-43761502-51100005 
Képviselő neve: ……………………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen: „Felek”)  
között, alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:  
 

 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. október 9. napján 2014/S 194-342382 szám alatt, 
illetve a közbeszerzési Értesítő 2014/120. lapszámában 2014. október 13. napján 
KÉ.20785/2014. számon megjelent ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
(„Közbeszerzési Eljárás”). A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Eladó került nyertes 
ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. december 10. napján megküldött eljárás eredményéről 
szóló összegzés tanúsága szerint.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Felek határozott időtartamra– 
2015. január 1. napjától 2016. január 1. napjáig – kötötték azzal, hogy a Vevő a szerződést 
annak lejártát legalább kilencven nappal megelőzően közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbította 2016. július 1. napjáig. A Felek közös akarattal a szerződés lejártát a 2016. 
június 30-ai szerződésmódosítás következtében 2016. október 1. napjára módosították. 
 
2. A fentiek alapján megkötött és módosított szerződés hamarosan lejár, azonban a 
folyamatban lévő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. július 28. napján 2016/S 144-
259986 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2016. augusztus 1. napján K. É. 
8618/2016. számon megjelent ajánlati felhívással indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény szerinti nyílt, gáz beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a kiegészítő 
tájékoztatáskérések nagy száma miatt előreláthatóan ezen időpontig nem zárul le. A gáz 
beszerzés folyamatossága biztosításának szükségességére, indokolt a szerződések újbóli 
meghosszabbítása, a nyílt közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződések hatályba 
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