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Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság október 27-ei rendkívüli 
ülésén megjelent bizottsági tagokat, hivatal munkatársait, és mindenkit, aki a helyszínen 
követi figyelemmel a munkánkat. Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. A 
kiküldött meghívóval együtt kézhez vehették a napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban észrevétele valakinek van-e? Ha nincs, akkor napirendi pontokról 
kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki elfogadja? Ez egyhangú.  
 
973/2016.(10.27.) 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.) TÉR-KÖZ pályázatról szóló döntés 
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester 

2.) Kultúra utcája” Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő 
rehabilitációja című pályázat fenntartási időszakára vonatkozó feladatok 
ellátására kötött Megbízási Szerződés módosítása 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

3.) Az ERVA Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

4.) Erzsébet-utalvány vásárlására vonatkozó keretszerződés módosítása 
Előterjesztő: Medgyesi Judit Személyügyi és Ügyviteli Iroda vezetője 

5.) Szerződés jóváhagyása Gáz energia vásárlása tárgyú közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője 

6.) Egyéb 
 

Zárt ülés keretében: 

7.) Elővásárlási jog Bp., VII. Király u. 15. 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

8.) Elővásárlási jog Bp., VII. kerület Király u. 21. 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

9.) Tájékoztatás tulajdonosi nyilatkozatról 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

10.) Budapest VII. kerület Izabella u. 4. sz. társasházban lévő 33770/0/A/11 helyrajzi 
számú közös tulajdonban lévő egyéb helyiség elidegenítésével kapcsolatos 
szerződés módosítása 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 
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11.) Döntés fellebbezési kérelem benyújtásáról a Budapest, Wesselényi u. 13. szám 

alatti ingatlant érintő per elsőfokú ítélete ellen 
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető 

12.) Egyéb 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

1. NAPIRENDI PONT 
 
- TÉR-KÖZ pályázatról szóló döntés – 
 
Benedek Zsolt: 
1-es napirendi pontunk: TÉR-KÖZ pályázatról szóló döntés  
Előterjesztője, Bajkai alpolgármester úr. Irodavezető asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e 
kiegészíteni, indokolni?   
Bencsik Mónika:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován képviselő úré a szó. 
Moldován László:  
Azt olvasom, hogy zöld közösségi tér kialakítására fog pályázni az önkormányzat a Kisdiófa 
u. 4-ben. Ha jól tudom, egy közösségi kert van most, a KÉK gondozásában. Az lenne a 
kérdésem, hogy ők tudnak erről? Volt egyeztetés velük? Ők szeretnék ezt,amire pályázni 
szeretnénk? Az 1-es projekttel kapcsolatban nem látok semmilyen számot, valamilyen becsült 
költséget, hogy kb. mennyire pályázunk, mert gondolom, azt a pályázatnál meg kell írni, hogy 
konkrétan mennyi az az összeg, amire pályázik a kerület? Köszönöm.   
Benedek Zsolt: 
Irodavezető asszonynak megadom a szót.  
Bencsik Mónika:  
A helyszínen, a fővárosi kollégákkal együtt voltunk bejáráson, mert az elképzelések szerint 
egy nagyobb összegre szerettünk volna, A verzióra is, de annyira minimális lehetőségek 
vannak, hogy nem akartunk pályázati előkészítésben, olyan csomagra külső szekértőnek 
feladatot adni, amiről tudjuk eleve, hogy lehetetlen. A Kisdiófa 4-ben, a Kisdiófa 6, az egy 
hatalmas tűzfal, és annak a zöld fallal való ellátása. Ezt megnézték többen. Egyébként, a 
helyszínen, pont a KÉK szakemberei dolgoztak is. Valószínűsíthető, hogy azért, ez nem egy 
teljesen eltakaró, és a teljes házfalat, hanem így részlegesen, szakmailag indokolt mértékben 
és úgy, ami a mostani XXI. századi technológiának megfelel. Tehát erre az a válaszom, hogy 
már volt egy helyszíni bejárás.  
Költség becslést, azért nem mondanék, mert amíg a bizottság nem dönt arról, hogy a pályázati 
elemeket elfogadja, addig nem is kezdtük el pályázati cégnek kiadni, hogy készüljünk fel 
szakmailag a pályázat beadására. De, mostani tudásom szerint, maga a pályázati összértéket 
tekintve, mondjuk a B projektnél 250M-nál, ez a közösségi tér létrehozás, és a közösségi 
tervezés megkezdésére, azt hiszem, hogy maximalizálva, tán 30M…..  
Amikor előterjesztettük, a testület elé, le is írtuk, hogy mit mennyire lehet, és egy táblázatot 
csatoltam az előterjesztés mellé, és talán 30M Ft az összköltség, amivel lehet pályázni. Itt 
pedig szakmailag mondták azt, hogy a közösségi falnál, ha mondjuk m2-re vetítetten, ha a 
teljes m2-t beborítanánk, akkor lenne kb. 30M, de az valószínűsíthetően, nem fog 
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megtörténni.  
Itt, ami  a kérdés, és nekem ebben, még nincs tapasztalatom, lehet, hogy Önöknek nagyobb 
van, mert szoktak társasházi pályázatoknál, homlokzatok rendbe hozására vonatkozóan, 
adatokat látni, az az egy, ami kérdés, azt rendesen ki kell m2-re számolni. Illetve, én voltam 
bent többször, a Nagydiófa u. 34-ben, és nem tudom elképzelni, még ha infrastruktúrában 
tényleg profi, olyan hálózat, hogy ott számítógép használat, projektor, kivetítő, ilyesmivel 
számolunk, akkor sem hiszem, hogy - bruttóról beszélek-, 15-20 M Ft-nál többet kellene 
költeni. Tehát, ha most itt mindenről, összesen beszélünk, én nem hinném, hogy 100M-nál 
többről fog szólni a pályázat. És nincs is nagyon esélyünk, hogy a fővárostól sokkal nagyobb 
támogatást reméljünk. Ha elnyerünk ugyan olyat, mint a 2015-ösnél, egy ilyen 70-80 M Ft 
közötti összeget, akkor az önrész lehet ahhoz képest 20-30 M Ft. De ez még jövő évi 
költségvetési kérdés.  
Benedek Zsolt: 
További kérdés? Moldován képviselő úr, aztán lezárom a vitát.  
Moldován László:  
A Zsidó Skanzenről is szó van a módosító indítványnál. Az lenne a kérdésem, hogy 2016. 
augusztus 31-én megvalósult a műszaki átadás-átvétel. Látom, hogy 2017. január 31-ei 
projektmódosító befejezési határidőt kérünk a fővárostól. Ez reális, hogy addigra be fog 
fejeződni? Mert én csak ott a magát az épületet látom készen, és magát, a belső tartalmat nem.  
Benedek Zsolt: 
Én, amennyire tudom, az épület készen van. A belső része, ami ilyen kutatói rész, irodai rész, 
az berendezésre került. A berendezési tárgyakat, azokat már korábban közbeszereztette az 
önkormányzat, tehát, azok rendelkezésre állnak. Illetve még volt egy tűzi-víz bekötéses 
történet, de az a vízszolgáltatónak a feladata, hogy megcsinálja. Ez egy olyan speciális 
feladat, amit ők csinálhatnak csak meg. Illetve a berendezés, ami hátra van. Irodavezető 
asszonyé a szó.  
Bencsik Mónika:  
A 2017-et nem mi kértük. Tegnap volt fővárosi közgyűlés, és olyan sokan kérték a projektek 
határidejének a módosítását, – mi egyébként januárig kértük volna biztonságból egyébként, 
hogy a teljes projektet le tudjuk bonyolítani. Átadó ünnepséget, mindent, mert az van a 
testületi döntésben, hogy januárban már az ERŐMŰVHÁZ átvenné. Ezért mi azt mondtuk, 
hogy januári elszámolás, de annyian benyújtották más kerületek, hogy a főváros önmagában 
az egész 2015-ös projekt elszámolást kitolta 2017 decemberéig. Tehát egy egész évet. Mi 
magunk januárig kértük, de a főváros decemberig fogja meghosszabbítani. Tehát kvázi, lesz 
egy plusz év. Ezt most nem azért mondom, hogy a mi projektünket érintően, de a főváros az 
ki fogja tolni a határidőt.  
Moldován László:  
A módosítóban 2017. január 31 van.  
Bencsik Mónika:  
Mert mi annyit kértünk.  
Moldován László:  
De többre fogja megadni. 
Bencsik Mónika:  
Így van. A főváros többre fogja, mert a többi önkormányzat valószínű jobban csúszott, mint 
mi.  
Moldován László:  
Köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Ha további kérdés nincs, akkor lezárom a napirend vitáját. A módosító indítvány 1-es 
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pontjáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? Egyhangú. A 2-est, ki az, aki 
támogatja? Szintén egyhangú. Az eredeti határozati javaslatot kérdezem a módosítással. Ki 
az, aki támogatja? Ez is szintén egyhangú.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 
172/2014.(IV.29.) számú határozatával jóváhagyott, majd a 202/2015.(02.23.), illetve 
953/2015.(09.07.) sz. PKB határozattal módosított, a Budapest Főváros Önkormányzata 
támogató és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kedvezményezett 
között a Fővárosi Önkormányzat „Klauzál Tér – Kreatív Belváros Szíve” című 
városrehabilitációs projekt megvalósítása tárgyában mind a projekt befejezési határidejének 
meghosszabbítási kérelmét, mind pedig a Támogatási Szerződés az I., II. és III. számú 
módosítással egységes szerkezetben tervezetét jóváhagyja bruttó (ÁFA-val számított) 542 987 
288 Ft projekt összköltséggel (azaz ötszáznegyvenkétmillió-kilencszáznyolcvanhétezer-
kettőszáznyolcvannyolc forint).  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal ” 

 
974/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 
- TÉR-KÖZ pályázatról szóló döntés  
 Módosító indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 
172/2014.(IV.29.) számú határozatával jóváhagyott, majd a 202/2015.(02.23.), illetve 
953/2015.(09.07.) sz. PKB határozattal módosított, a Budapest Főváros Önkormányzata 
támogató és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
kedvezményezett között a Fővárosi Önkormányzat „Klauzál Tér – Kreatív Belváros 
Szíve” című városrehabilitációs projekt megvalósítása tárgyában mind a projekt 
befejezési határidejének meghosszabbítási kérelmét, mind pedig a Támogatási 
Szerződés az I., II. és III. számú módosítással egységes szerkezetben tervezetét 
jóváhagyja bruttó (ÁFA-val számított) 542 987 288 Ft projekt összköltséggel (azaz 
ötszáznegyvenkétmillió-kilencszáznyolcvanhétezer-kettőszáznyolcvannyolc forint).  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal   
          

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztései Bizottsága felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti „Klauzál Tér – Kreatív Belváros Szíve” című városrehabilitációs 
projekt megvalósítása tárgyában kötendő a jelen határozat mellékletét képező 1., 2. és 3. 
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számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződést írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: Budapest Főváros Önkormányzatának a Fővárosi Közgyűlés ülése után 

megküldött Támogatási Szerződés kézhezvételétől számított 30 nap” 
          

975/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 
-  TÉR-KÖZ pályázatról szóló döntés  
 Módosító indítvány - 
 
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztései Bizottsága felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti „Klauzál Tér – Kreatív Belváros Szíve” című 
városrehabilitációs projekt megvalósítása tárgyában kötendő a jelen határozat 
mellékletét képező 1., 2. és 3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Támogatási Szerződést írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: Budapest Főváros Önkormányzatának a Fővárosi Közgyűlés ülése után 

megküldött Támogatási Szerződés kézhezvételétől számított 30 nap 
          

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának a 
Fővárosi Városrehabilitációs Keret terhére kiírt „TÉR_KÖZ 2016. Budapest”, „B” jelű 
Közösségi célú városrehabilitációs programok” támogatására kiírt pályázatán az alábbi két 
projektjavaslattal kíván indulni: 

1. projekt: Partnerségi tervezések lebonyolítására alkalmas közösségi tér kialakítása a 
Nagy Diófa utca 34. szám alatti épületben az alábbi projektelemekkel: 
− A 63 m2-es kihasználatlan önkormányzati tulajdonban lévő helyiség teljeskörű felújítása 

a közösségi tervezési alkalmak megvalósításához alkalmas tér kialakítása. 
− Nagy Diófa 34. szám alatti társasház homlokzatának felújítása a nem önkormányzati 

tulajdonosok társfinanszírozásban. 
− Partnerségi tervezéshez szükséges berendezések és eszközök beszerzése. 
− A kerület aktuális beruházásaihoz kapcsolódó társadalmasítások lebonyolítása; 
− A kerület aktuálisan futó beruházásainak társadalmasításához kapcsolódó innovatív 

online felület kialakítása. 
2. projekt: Zöld közösségi tér kialakítása a Kis Diófa 4. szám alatt az alábbi 
projektelemekkel: 
− Foghíjtelken kialakított közösségi kerthez kapcsolódóan zöld fal létrehozása a Kis Diófa 

6. szám alatti épület oldalán. 
− Fedett/nyitott közösségi tér kialakítása nagyobb létszámú társadalmasítási vagy egyéb 

zöld témájú események lebonyolításához. 
− Közösségi kerthez és funkcióhoz illő átlátható kerítés kialakítása az utcafronton. 
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− Közösségi események lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése. 
 

Felelős: Dr. Bajkai István alpolgármester 
Határidő: 2016. november 30.” 

 
976/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 
- TÉR-KÖZ pályázatról szóló döntés – 
 
1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának a 
Fővárosi Városrehabilitációs Keret terhére kiírt „TÉR_KÖZ 2016. Budapest”, „B” jelű 
Közösségi célú városrehabilitációs programok” támogatására kiírt pályázatán az alábbi 
két projektjavaslattal kíván indulni: 

1. projekt: Partnerségi tervezések lebonyolítására alkalmas közösségi tér kialakítása 
a Nagy Diófa utca 34. szám alatti épületben az alábbi projektelemekkel: 
− A 63 m2-es kihasználatlan önkormányzati tulajdonban lévő helyiség teljeskörű 

felújítása a közösségi tervezési alkalmak megvalósításához alkalmas tér 
kialakítása. 

− Nagy Diófa 34. szám alatti társasház homlokzatának felújítása a nem 
önkormányzati tulajdonosok társfinanszírozásban. 

− Partnerségi tervezéshez szükséges berendezések és eszközök beszerzése. 
− A kerület aktuális beruházásaihoz kapcsolódó társadalmasítások lebonyolítása; 
− A kerület aktuálisan futó beruházásainak társadalmasításához kapcsolódó 

innovatív online felület kialakítása. 
2. projekt: Zöld közösségi tér kialakítása a Kis Diófa 4. szám alatt az alábbi 
projektelemekkel: 
− Foghíjtelken kialakított közösségi kerthez kapcsolódóan zöld fal létrehozása a Kis 

Diófa 6. szám alatti épület oldalán. 
− Fedett/nyitott közösségi tér kialakítása nagyobb létszámú társadalmasítási vagy 

egyéb zöld témájú események lebonyolításához. 
− Közösségi kerthez és funkcióhoz illő átlátható kerítés kialakítása az utcafronton. 
− Közösségi események lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése. 

 
Felelős: Dr. Bajkai István alpolgármester 
Határidő: 2016. november 30.  
          

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta.  

2. NAPIRENDI PONT 
 
- Kultúra utcája” Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő 

rehabilitációja című pályázat fenntartási időszakára vonatkozó feladatok ellátására 
kötött Megbízási Szerződés módosítása - 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Kultúra utcája” Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
funkcióbővítő rehabilitációja című pályázat fenntartási időszakára vonatkozó feladatok 
ellátására kötött Megbízási Szerződés módosítása  
Előterjesztője, szintén irodavezető asszony. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni, 
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indokolni?   
Bencsik Mónika:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját, és a 
határozati javaslat 1-es pontjáról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? Egyhangú. A 
2-est, ki az, aki támogatja? Szintén egyhangú. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetváros Önkormányzata megbízó és az Erzsébetvárosi Fejlesztési és Beruházási 
Korlátolt Felelősségű Társaság megbízott között 2014. június 2. napján a "Kultúra utcája" 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja című, KMOP-
5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű pályázat fenntartási időszakára vonatkozó feladatok ellátása 
tárgyában létrejött Megbízási Szerződés jelen határozat mellékletét képező az 1. számú 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megbízási Szerződést. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
977/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 
- Kultúra utcája” Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő 

rehabilitációja című pályázat fenntartási időszakára vonatkozó feladatok ellátására 
kötött Megbízási Szerződés módosítása - 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros 
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata megbízó és az Erzsébetvárosi Fejlesztési és 
Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság megbízott között 2014. június 2. napján a 
"Kultúra utcája" Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő 
rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű pályázat fenntartási időszakára 
vonatkozó feladatok ellátása tárgyában létrejött Megbízási Szerződés jelen határozat 
mellékletét képező az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megbízási 
Szerződést. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztései Bizottsága felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Fejlesztési 
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és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Megbízási Szerződést írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

978/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 
- Kultúra utcája” Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő 

rehabilitációja című pályázat fenntartási időszakára vonatkozó feladatok ellátására 
kötött Megbízási Szerződés módosítása - 

 
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztései Bizottsága felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi 
Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 1. számú módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Megbízási Szerződést írja alá. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

3. NAPIRENDI PONT 
 
- Az ERVA Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása – 
 
Benedek Zsolt: 
Áttérünk a következő napirendi pontra: Az ERVA Nonprofit Zrt. Alapszabályának 
módosítása 
Előterjesztője, szintén irodavezető asszony. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni, 
indokolni?   
Bencsik Mónika:  
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován úr, Kispál úr a sorrend.  
Moldován László:  
Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor az első előterjesztést olvastam, akkor hanyatt 
estem, hogy fő tevékenységi körben az ERVA ingatlan kezeléssel akarja kiegészíteni a 
tevékenységi köreit. Jól esően láttam, hogy a módosítóban…..  
Bencsik Mónika:  
Bocsánat, ez technikai probléma volt.  
Moldován László:  
Komolyan. Majdnem leestem a székről, mikor megtudtam, hogy eddig még nem volt az 
ingatlan kezelés a tevékenységi körében. Akkor köszönöm, ez tisztázódott.  
A másik, ha jól látom, akkor a módosító arról szól, hogy a cégvezető kap bizonyos 
jogosítványokat, mivel vezérigazgató nem lesz egy ideig, vagy nem tudom. És akkor csak a 
raktározással egészül ki a tevékenységi kör.  
Benedek Zsolt: 
Így van. Kispál képviselő úr! 
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dr. Kispál Tibor:  
Köszönöm. Nekem 2 kérdésem volna. A raktározás, tárolás, hogy jött ilyen hirtelen most ide? 
Csak egy egyszerű kérdés, hogy mi indokolta, hogy módosítva legyen, az alapító okirat.  
Illetve, ennél fajsúlyosabb kérdés az, hogy volt itt egy Benkő Tamás nevezetű úr, aki még 
korábban lecserélésre került, és én nem emlékszem, hogy /nem érthető/ került-e? Hogy 
viszont, akkor ő meg miért nem? Raktározás, tárolás, jó, ok. Ha kiderült, hogy erre szükség 
van, ám legyen, ezzel nincs is semmi probléma. Viszont itt lenne még egy /nem érthető/ és 
akkor nem kell még egyszer módosítani.  
Benedek Zsolt: 
Irodavezető asszonyé a szó.  
Bencsik Mónika:  
Januártól tudom mondani az eseményeket. Többször volt testület, és bizottság előtt is az 
ERVA alapszabály módosítása. Benkő Tamás úrról nem tudok, de hogy nem szerepel, ha 
lehúz cégkivonatot, semmilyen módon aláíró személyként az biztos. A cégkivonatot, ha 
valaki megnézi, akkor Csomor úr az aláíró, és a Kis Tibor nevezetű kolléga jogosultak, meg 
Sallai cégvezető úr, csak együttes aláírással. Jelenleg, ha valaki most megnézi a cégkivonatát 
az ERVA-nak.  
Ami tudok, hogy amikor az EVIKVÁR és az ERVA, tehát az EVIKVÁR végelszámolásáról 
döntött a testület, és megkezdődött, utána voltak személyi döntések. Talán Önök is 
emlékeznek, talán a FEB tagokra vonatkozóan, a könyvvizsgáló, illetve utána bekerült még a 
bizottság elé az alapszabály módosítása, a cégvezetőnek a jelenléte. Utána pedig bekerült a 
munkáltatói jog. Ezekről az alapszabály módosításokról tudok én. Ezeknek az átvezetése egy 
esetben volt fontos, amikor a cégvezető bekerült, és együttes aláírási jogot adtunk, a 
vezérigazgató által kijelölt személlyel együttesen, az került be a cégnyilvántartásba.  
A mostani dolog pedig az, hogy vezérigazgató úr munkaviszonyának megszűnését követően, 
vezérigazgató nélkül marad, így cégvezető úr megkapja az önállót. A képviselő testületnek 
egyébként, függetlenül a cég átalakításoktól, a jövőben tervektől kell majd vezérigazgatót 
választania. Akkor is, ha átalakításra kerül, akkor határozott időben, lehet rövid időre is 
egyébként, és azt a lehetőséget is szem előtt kell tartani, ha ne adj isten, ha beteg a cégvezető, 
mert bármelyikünkkel történhet bármi, akkor jön be az, hogy cégvezető úr kinevez egy 
helyettest, de ő ne tudjon aláírni önállóan, hanem mindig csak egy gazdasági feladatokat 
ellátó munkavállalóval együtt. Ez már az ő belső munkaszervezési kérdésük inkább. Csak 
nem mertük úgy hagyni. Ne legyen semmi probléma, hogy ha egyszer bármelyikünkkel 
történhet bármikor valami, hogy ne legyen aláírásra jogosult személy, mert Önök is tudják, 
hogy sok döntés született ingatlan eladásokról, példának okáért. Ezekre megtörténtek a 
kijelölések, már be is lett hozva egy csomó olyan, ahol elfogadta a bérlő. Ezeknek menni 
kéne. Rengeteg olyan napi ügy van, amiben, ha az aláírási jog nincs lerendezve, akkor tényleg 
meg tudja akasztani az ERVA működést. Benkő úrnak utána fogok nézni, hogy mikor került 
kivezetésre, de én magam nem tudok róla. Azok az alapszabály módosítások, és egységbe 
szerkesztett okiratok, amiket én megismertem, azokban ő már nem szerepel.   
Benedek Zsolt: 
További kérdés? Ha nincs, akkor a módosító indítványban szereplő határozati javaslat 
szövegéről, kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? És az eredeti határozati 
javaslatot a módosítással. 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 az Erva Nonprofit Zártkörűen 
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Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosításához hozzájárul, így az 
Alapszabályban felsorolt tevékenységi körök az alábbiakkal egészülnek ki: 
5210’08 Raktározás, tárolás 
 
Az Erva Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának IX. fejezete 
alábbiak szerint módosul:  
 
9.2. Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek. A cégvezető a feladatát önállóan – a 
vezérigazgató utasításának megfelelően – látja el.  
 
Az Erva Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégjegyzésre vonatkozó X. fejezete 
az az alábbiakkal módosul: 
 
10.1. A cégjegyzés a társaság írásbeli képviselete, amelyre a vezérigazgató vagy a cégvezető 
önállóan jogosult, míg a cégvezető által felhatalmazott két cégjegyzési jogosultsággal 
rendelkező munkavállaló együttesen jogosult.  
 
10.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság géppel vagy kézzel előírt, 
előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá a vezérigazgató vagy a cégvezető önállóan, 
míg a cégvezető által felhatalmazott két cégjegyzési jogosultsággal rendelkező munkavállaló 
együttesen írja alá a nevét az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-minta vagy közjegyző 
által készített aláírási címpéldány szerint.   
 
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy az Erva Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen határozat mellékletét képező alapszabályának 
módosítását írja alá, és felkéri az Erva Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
vezető tisztviselőjét, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti változásbejegyzési 
eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester 
Határidő: határozat kézhezvételétől számított 30 nap” 
 

979/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 
-  Az ERVA Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása  
 Módosító indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Erva Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosításához hozzájárul, így az 
Alapszabályban felsorolt tevékenységi körök az alábbiakkal egészülnek ki: 
5210’08 Raktározás, tárolás 
 
Az Erva Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának IX. fejezete 
alábbiak szerint módosul:  
 
9.2. Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek. A cégvezető a feladatát önállóan – a 
vezérigazgató utasításának megfelelően – látja el.  
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Az Erva Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégjegyzésre vonatkozó X. 
fejezete az az alábbiakkal módosul: 
 
10.1. A cégjegyzés a társaság írásbeli képviselete, amelyre a vezérigazgató vagy a 
cégvezető önállóan jogosult, míg a cégvezető által felhatalmazott két cégjegyzési 
jogosultsággal rendelkező munkavállaló együttesen jogosult.  
 
10.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság géppel vagy kézzel előírt, 
előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá a vezérigazgató vagy a cégvezető 
önállóan, míg a cégvezető által felhatalmazott két cégjegyzési jogosultsággal rendelkező 
munkavállaló együttesen írja alá a nevét az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-minta 
vagy közjegyző által készített aláírási címpéldány szerint.   
 
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy az Erva 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen határozat mellékletét képező 
alapszabályának módosítását írja alá, és felkéri az Erva Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság vezető tisztviselőjét, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti 
változásbejegyzési eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester 
Határidő: határozat kézhezvételétől számított 30 nap 
 

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

4. NAPIRENDI PONT 
 
- Erzsébet-utalvány vásárlására vonatkozó keretszerződés módosítása – 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Erzsébet-utalvány vásárlására vonatkozó keretszerződés 
módosítása  
Ezt a Személy és Ügyviteli iroda készítette elő. Mészáros úr fogja indokolni.  
dr. Mészáros Zoltán:  
Indokolni nem kívánom, de ha bármi kérdés van, akkor megpróbálok válaszolni.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Kispál képviselő úr! 
dr. Kispál Tibor:  
Pusztán, csak ezért van kérdésem, mert van egy módosító indítvány. Elindult 10 M Ft-ról, 
hiszen ennyi lett előirányzati sorként elfogadva. Aztán bekerült előterjesztésbe, hogy ez 
növeljük meg 5 M Ft-tal, és most van egy módosító indítvány, hogy még plusz 4 M Ft-tal. 
Kérdezem, hogy mi ennek a magyarázata.  
dr. Mészáros Zoltán:  
Azt, hogy miért 2 lépcsőben, arra nem tudom a választ. A Pénzügyi iroda jelezte, hogy ez 19 
M lesz. Az történt, hogy a 10M amikor megkötöttük a szerződést, miután lejárt ez előző a 
cafeteriára hivatalra, akkor azt mondták, hogy a 10M Ft-os lett megkötve a hivatalra. Ha jól 
tudom, később született az a döntés, hogy a hivatalnak a cafeteria keretéből lett a 
pedagógusoknak jutalom adva a Pedagógus napon, és ezzel elfogyott a keret teljesen, és  a 
hivatalnak nincs kerete a cafeteria keretre, ezért kellett most behozni ezt a módosítót. Azt, 
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hogy miért kettőben, a Pénzügyi iroda jelezte, hogy 19. De valószínű, ez a valós szám, mert 
ha megnézik az eredeti szerződést, ami a hivatal teljes keretét 10 M Ft-tal lefedte volna, 
szeptemberben köttetett, vagy augusztusban, és az lett volna a 10M év végéig. Az most 
teljesen lefogyott a Pedagógus nap miatt, akkor 9 M van így időarányosan, ami évvégéig elég. 
De, hogy ez miért 2 lépcsőben van?  
Először a Pénzügyi iroda jelezte az 5M Ft-ot, aztán kérte, hogy legyen megemelve még 4-
gyel. Ezt nem tudom. A számok nekem így jönnek ki logikusan. Csak nem tudom, hogy miért 
2 lépcsőben mondta ezt.   
Benedek Zsolt: 
További kérdés van-e? Ha nincs, akkor a módosító indítványban szereplő határozati 
javaslatról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt támogatja? Egyhangú. Az eredeti határozati 
javaslatot a módosítással ki az, aki ezt támogatja? Ez is egyhangú 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az „Erzsébet-utalvány vásárlása” 
tárgyú keretszerződésnél az eredetileg kipostázott határozati javaslat mellékletét képező 1. 
számú keretszerződés módosítás helyett jelen módosító indítvány mellékleteként csatolt 
keretszerződést fogadja el.” 
 
980/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 

- Erzsébet-utalvány vásárlására vonatkozó keretszerződés módosítása – 
- Módosító indítvány – 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az „Erzsébet-utalvány 
vásárlása” tárgyú keretszerződésnél az eredetileg kipostázott határozati javaslat 
mellékletét képező 1. számú keretszerződés módosítás helyett jelen módosító indítvány 
mellékleteként csatolt keretszerződést fogadja el. 
        

 Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

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

5. NAPIRENDI PONT 
 
- Szerződés jóváhagyása Gáz energia vásárlása tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Szerződés jóváhagyása Gáz energia vásárlása tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
dr. Máté Katalin, a Városgazdálkodási iroda vezetője, az előterjesztője. Kérdezem, hogy 
kívánják-e kiegészíteni, vagy indokolni? 
Polgár Zsolt:   
Nem, köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Napirenden kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován úré a szó.  
Moldován László:  
Az lenne a kérdésem, hogy nem tudtam felfedezni, hogy mi a változás a 2 szerződés között. 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. október 27-én, 17.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Biztos az én hibám, de szeretnék erről tájékoztatást kapni. Köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Polgár úré a szó.  
Polgár Zsolt: 
Két apró technikai hiba csúszott bele. A fogyasztási helyek kód azonosítójánál „O” betű lett a 
nulla helyett. Ez a két karakter könnyen összetéveszthető. Illetve pár óvodánál, a korlátozási 
kategóriába sorolás maradt ki, ami magát a szerződést nem érinti. Vészhelyzet esetén van, 
hogy milyen sorrendben vegyék el a gázt az intézményektől. Ennyi módosulás történt, semmi 
érdemi igazán.  
Benedek Zsolt: 
További kérdés van-e? Ha nincs, akkor a határozati javaslat 1-es pontjáról kérdezem név 
szerint 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 910/2016.(10.10.) számú 
határozatát visszavonja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester 
Határidő:  azonnal” 
 

981/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 
- Szerződés jóváhagyása Gáz energia vásárlása tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 910/2016.(10.10.) számú 
határozatát visszavonja. 
 

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 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 
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 közbeszerzésre vonatkozó, 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal által kötendő – valamint 
az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvodára, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvodára, az 
Erzsébetvárosi Bóbita Óvodára, az Erzsébetvárosi Magonc Óvodára, valamint az 
Erzsébetvárosi Kópévár Óvodára számlafizetőként kiterjedő - teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

982/2016.(10.27.) Sz. PKB határozat 
- Szerződés jóváhagyása Gáz energia vásárlása tárgyú közbeszerzési eljárásban - 
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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 közbeszerzésre 
vonatkozó, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal által kötendő 
– valamint az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvodára, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvodára, az 
Erzsébetvárosi Bóbita Óvodára, az Erzsébetvárosi Magonc Óvodára, valamint az 
Erzsébetvárosi Kópévár Óvodára számlafizetőként kiterjedő - teljes ellátás alapú földgáz-
kereskedelmi szerződés jelen határozat mellékletét képező szövegét elfogadja. 
 

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. 

6. NAPIRENDI PONT 
 
- Egyéb – 

 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: Egyéb.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése?  Ha nincs, akkor áttérünk a zárt ülés keretében 
megtárgyalandó napirendi pontokra. 
 
Az ülésről távozik: Polgár Zsolt 
                             

Kmf. 
  
  
 

   Benedek Zsolt                     Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

       
 
 
 

Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2016. november 3. 
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Ügyiratszám: FPH… /… - … /2016 
 

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 

 
Támogatási Szerződés az I., II. és III. számú módosítással 

egységes szerkezetben 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), képviseli: Tarlós 
István főpolgármester, 
 
mint támogató (továbbiakban: Támogató) 

 
Székhely:     1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
Törzskönyvi azonosítószám:  735638 
Statisztikai számjel:   15735636-8411-321-01 
Adószám:     15735636-2-41 
Pénzforgalmi számlaszám:  11784009-15490012-10010000 
 

másrészről  
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata mint kedvezményezett 
(továbbiakban: Kedvezményezett),  
 

Postacím:     1073 Budapest Erzsébet krt. 6. 
Székhely:     1073 Budapest Erzsébet krt. 6. 
Törzskönyvi azonosítószám:  735704 
Statisztikai számjel:    15735708-8411-321-01 
Adószám:     15735708-2-42 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  

11784009-15507008-00000000 
Aláírásra jogosult képviselője:  Vattamány Zsolt, polgármester 

 
Támogató és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között a  Fővárosi 
Közgyűlés .…..…/2016. (……..)  számú határozata alapján a mai napon az alábbi 
tartalommal:  
 
1. Előzmények 
 
1.1. A Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 
27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint ”A) Közterületek komplex 
megújítása, B) Közösségi célú városrehabilitációs programok” tárgyú pályázati felhívást tett  



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. október 27-én, 17.00 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
387/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat: 
- Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása - 
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Pest-Budapest Konzorcium (HBHE- BFVT - HÉTFA- PESTTERV- Pro Régió 
Városkutatás) tervezői által, a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív 
Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban - Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása" című projekt keretében elkészült Budapest VII. 
ker. Erzsébetváros közigazgatási területére vonatkozó, Integrált Településfejlesztési Stratégiát 
elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BM illetékes szervét. 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
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116/2016. (IV.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 
- Az Önkormányzat egyes vagyontárgyú rendeleteinek módosítása és vagyonával 
kapcsolatos döntések - 
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az alábbi Európai Uniós pályázati források 
megszerzése érdekében - a már Nemzeti és Fejlesztési Minisztérium által kiírásra került – 
felsorolt pályázatokat készíti elő és nyújtja be, ezzel egyidejűleg hivatkozással a 312/2015 
(VI. 24) számú Képviselő-testületi határozatban foglaltakra megbízza Dr. Bajkai István 
alpolgármestert a pályázatok előkészítésére és a pályázati feladatok koordinálására: 

 
VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten megnevezésű 
- pályázat, amely összességében 2 milliárd forint elnyerhető támogatás mellett 100%-ban 
támogatott, Budapest VII. kerület vonatkozásában az ITS-ben is szereplő Csányi utcai 
Krízis tömb és a Verseny utcai Veszélyeztetett tömb rehabilitációjának érdekében. 
 
VEKOP-6.1.1-15 - Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 
megnevezésű - pályázat, amely összességében 400 millió forint elnyerhető támogatás 
mellett 100%-ban támogatott, a VII. kerület vonatkozásában Dob utca 37-41. szám alatti 
15-ös tömbben, a 34268, 34260 helyrajzi számú ingatlanok rendezésével együtt a korábban 
már tervezett, bölcsőde, óvoda megvalósításának érdekében. 
 
KEHOP-5.4.1 - Szemléletformálási programok megnevezésű - pályázat, amely 
összességében 20 millió forint elnyerhető támogatás mellett 100%-ban támogatott projekt 
megvalósításának érdekében. 

 
2.  A KEHOP 5.2.9. - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára megnevezésű - pályázaton való indulást Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete jóváhagyja, úgy hogy a pályázaton 
a maximális összegre, 250 millió Ft-ra pályázzon az Önkormányzat. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 250 millió forint pályázat bevételi, s 
ugyanilyen összegű kiadási oldalának megjelenítéséről a költségvetésben. A Képviselő 
testület tudomásul veszi, hogy a végleges pályázati anyag összeállításához szükséges 
dokumentációban a két intézmény közötti forrás szükséglet egymás terhére változhat. A 
pályázat előkészítésének stádiumában a forrás megosztása az intézmények között: Az 
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium felújítására 95 millió Ft + áfa, 
a Dózsa György út 46. szám alatti Idősek otthona felújítására 80 millió Ft + áfa. A 
Képviselő testület tudomásul veszi, hogy a végleges pályázati anyag összeállításához 
szükséges dokumentációban a két intézmény közötti forrás szükséglet egymás terhére 
változhat. 

 
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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355/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 
- Pályázatokkal kapcsolatos döntések – „TÉR_KÖZ 2016 Budapest” - 
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának a Fővárosi Városrehabilitációs 
Keret terhére kiírt „TÉR_KÖZ 2016 Budapest” „A” program: Városrehabilitáció keretében 
megvalósuló közterületek komplex megújítása és „B” program: Közösségi célú 
városrehabilitációs programok” támogatására kiírt pályázatán indulni kíván, és ezzel 
egyidejűleg felhatalmazza dr. Bajkai Istvánt a pályázatok előkészítésére. 

 
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának a Fővárosi Városrehabilitációs 
Keret terhére kiírt „TÉR_KÖZ 2016 Budapest” „A” Program: Városrehabilitáció keretében 
megvalósuló közterületek komplex megújítása és „B” Program: Közösségi célú 
városrehabilitációs programok” támogatására kiírt pályázat benyújtása előtt, az előkészített 
pályázati elemek jóváhagyására felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot. 

 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „TÉR_KÖZ 2016 Budapest” alapján „A” Program: 

Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása és „B” 
Program: Közösségi célú városrehabilitációs programok” támogatására benyújtásra kerülő 
pályázatok megvalósításához szükséges önrészt a Képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős:  Dr. Bajkai István alpolgármester 
Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal; 2. pont tekintetében: novemberi Pénzügyi 

Kerületfejlesztési Bizottság ülése; 3. pont tekintetében: 2017. évi költségvetés 
elfogadása 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva 

(módosítások vastagon és dőlt betűvel szedve) 
 
amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet 
krt. 6., törzskönyvi azonosítója: 735704; adószám: 15735708-2-42; statisztikai számjele: 
15735708-8411-321-01; fizetési számlaszáma: 11784009-15507008, képviseli: Vattamány 
Zsolt polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
másrészről az 
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégneve: 
Erzsébetváros Kft., székhely: 1074 Budapest, Dohány u 41., cégjegyzékszám: Cg.01-09-
164125, adószám: 10740398-2-42., statisztikai számjele: 10740398-6832-113-01, fizetési 
számlaszáma: 11707024-20292607-00000000; képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László) mint 
megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2014. (IV.29.) számú határozata alapján a mai 
napon, az alábbiak szerint: 
 
 
1. Felek rögzítik, hogy Megbízó az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-

Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, "Kultúra utcája" 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja című, KMOP-
5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű pályázata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 
Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató [képviseletében eljárt a Pro Regio 
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: „Közreműködő Szervezet”)] és az 
Önkormányzat (jelen szerződésben: Megbízó) mint kedvezményezett között Támogatási 
Szerződés (a továbbiakban: „Támogatási Szerződés”) megkötésére került sor 2010. 
április 30. napján. 

 
1.1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó és Megbízott 2009. szeptember 18. napján 

megbízási szerződést kötöttek egymással a Támogatási Szerződés keretén belül 
megvalósítandó „Kultúra utcája” Budapest, VII. került Erzsébetváros funkcióbővítő 
rehabilitációja” elnevezésű beruházás (a továbbiakban: „Projekt”) lebonyolítása 
vonatkozásában, melyet Felek egyező akarattal 5 alkalommal módosítottak. 

 
1.2. Felek a Támogatási Szerződésben foglaltak alapján a Projektnek a 

Közreműködő Szervezet által történő befejezetté nyilvánítását 2013. december 31. 
napjára prognosztizálták, ezért az 1.2. pont alatt részletesen körülírt, 5 alkalommal 
módosított szerződést 2013. december. 31. napjáig terjedő időtartamra kötötték 
egymással. 

 
1.3.  Felek rögzítik, hogy a Projekt Közreműködő Szervezet által történő 

befejezetté nyilvánítása a jelen szerződés (2014.06.02.) aláírása időpontjában még 
folyamatban van. 

 
1.4. Felek rögzítik, hogy Megbízó a Támogatási Szerződésben az annak alapján 

megvalósított projektelemeknek a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenységgel 
történő üzemeltetését vállalta a Projektnek a Közreműködő Szervezet által történő 
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Alapszabály módosítása 

 
 
Alulírott Vattamány Zsolt polgármester, az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati 
Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: ERVA 
Nonprofit Zrt., székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., cg.: 01-10-043258) egyedüli tagjának 
(alapító), a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, 
Erzsébet körút 6.) képviseletében eljárva, az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő 
Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság 2016. május 25. napján kelt és módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága ........ számú és 
........ számú határozatai alapján az alábbiak szerint módosítom:   
 
 
 
1./ Az alapszabály III. fejezete (A társaság tevékenységi köre) 3.1. az alábbiak szerint kerül 
módosításra:  
 
3.1 Főtevékenységi körét az alábbi tevékenységgel egészíti ki:  
5210’08 Raktározás, tárolás 
 
 
 
2./ Az alapszabály IX. fejezete (A cégvezető) 9.2. az alábbiak szerint kerül módosításra:  
 
9.2. Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó követelményeknek. A cégvezető a feladatát önállóan – a vezérigazgató utasításának 
megfelelően – látja el.  
 
 
 
3./ Az alapszabály X. fejezete (A cégjegyzés) 10.1 és 10.2. az alábbiak szerint kerül módosításra:  
 
10.1. A cégjegyzés a társaság írásbeli képviselete, amelyre a vezérigazgató vagy a cégvezető 
önállóan jogosult, míg a cégvezető által felhatalmazott két cégjegyzési jogosultsággal rendelkező 
munkavállaló együttesen jogosult.  
 
10.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság géppel vagy kézzel előírt, 
előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá a vezérigazgató vagy a cégvezető önállóan, míg a 
cégvezető által felhatalmazott két cégjegyzési jogosultsággal rendelkező munkavállaló együttesen 
írja alá a nevét az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-minta vagy közjegyző által készített 
aláírási címpéldány szerint. 
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