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A bizottsági ülés a meghívóban szereplő 8.00 időpont helyett 8.55-kor kezdődött, mert 
Sólyom Bence bizottsági tag forgalmi akadály miatt késve érkezett meg. Érkezéséig a 
bizottság határozatképtelen volt.  
 
Benedek Zsolt: 
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mai ülésén megjelent 
bizottsági tagokat, a hivatal munkatársait, képviselő urakat, és mindenkit, aki a helyszínen 
követi figyelemmel a munkánkat. Elnézést még egyszer a késésért.  
Első teendőnk a napirendi pontok elfogadása. 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 támogatja? Ez 
egyhangú, úgy látom.  
  
1105/2016.(11.25.) 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.) Döntés az EVIKLAK Kft. „va” végelszámolásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán Jegyzői Iroda vezetője 

2.) A 2016. évi nyílászáró felújítási pályázatok II. ütem 940/2016.(10.17.) sz PKB 
határozat módosítása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

3.) 2015. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatást nyert munka elszámolási 
határidejének hosszabbítása 
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
 

4.) Egyéb 
 

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

1. NAPIRENDI PONT 
 
- Döntés az EVIKLAK Kft. „va” végelszámolásával kapcsolatban – 
 
Benedek Zsolt: 
1-es napirendi pontunk: Döntés az EVIKLAK Kft. „va” végelszámolásával kapcsolatban 
Mészáros irodavezető urat kérdezem, hogy kiegészíti vagy indokolja-e az előterjesztést? 
dr. Mészáros Zoltán:  
Csak annyival elnök úr, hogy módosító indítványként csatoltuk a tegnapi felügyelő bizottsági 
ülés jelentését, ami kell ahhoz, hogy dönthessen a bizottság, úgy hogy most már meghozható 
a döntés.  
Benedek Zsolt: 
Rendben, köszönjük. Napirenden kérdés van-e? Kispál képviselő úr.  
dr. Kispál Tibor:  
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Köszönöm szépen a szót. Nem a napirendi ponthoz fűződne a hozzászólásom, hanem inkább 
ahhoz, hogy a bizottsági ülést megelőzően elnök úrtól személyesen kaptam kávét, meg itt 
ittunk többen is, amit nagyon szépen köszönünk. Kérem, hogy rögzítsék a jegyzőkönyvben. 
Köszönöm.  
Benedek Zsolt: 
Nagyon szívesen máskor is szívesen főzök kávét. Remélem, hogy nem 50 percet kell várnunk 
arra, hogy elkezdhessük az ülést. Rendben.  
Ha nincs további kérdés, vagy hozzáfűzni való a napirend ponthoz, akkor a módosító 
indítványban szereplő határozati javaslat szövegéről kérdezem először a bizottságot.  Ki az, 
aki támogatja? A módosító indítvánnyal kiegészített határozati javaslatot ki az, aki támogatja? 
Egyhangúan fogadta el a bizottság.  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 

„M Ó D O S Í T Ó  I N D Í T V Á N Y 
a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2016. november 25-ei rendkívüli ülésének 

1. napirendi pontjához 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
720/2013. (X.31.) számú határozatával döntött az EVIKLAK Kft. „va” (a továbbiakban: 
Társaság) 2013. december 1-jei időponttal történő végelszámolásáról. A végelszámolási 
eljárás lefolytatására vonatkozó határidő 2016. november 30. napján lejár.  
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:120 § (2) bekezdése kimondja, hogy 
„Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.” 
 
A Felügyelő Bizottság 2016. november 24. napján megtartott ülésén a Társaság 
végelszámolásával kapcsolatban a hivatkozott jogszabálynak megfelelően jelentést fogadott 
el, amelyet jelen módosító indítvány mellékleteként csatolunk. 
 
Budapest, 2016. október 22.            dr. Mészáros Zoltán  

      irodavezető” 
 
1106/2016.(11.25.) Sz. PKB határozat 
-  Döntés az EVIKLAK Kft. „va” végelszámolásával kapcsolatban 

Módosító indítvány - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy dr. Mészáros Zoltán irodavezető által 
benyújtott módosító indítvány elfogadja.  
 

M Ó D O S Í T Ó  I N D Í T V Á N Y 
a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2016. november 25-ei rendkívüli ülésének 

1. napirendi pontjához 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
720/2013. (X.31.) számú határozatával döntött az EVIKLAK Kft. „va” (a továbbiakban: 
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Társaság) 2013. december 1-jei időponttal történő végelszámolásáról. A végelszámolási 
eljárás lefolytatására vonatkozó határidő 2016. november 30. napján lejár.  
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:120 § (2) bekezdése kimondja, 
hogy „Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb 
szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.” 
 
A Felügyelő Bizottság 2016. november 24. napján megtartott ülésén a Társaság 
végelszámolásával kapcsolatban a hivatkozott jogszabálynak megfelelően jelentést 
fogadott el, amelyet jelen módosító indítvány mellékleteként csatolunk. 
 
Budapest, 2016. október 22.             dr. Mészáros Zoltán  

      irodavezető 
 

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

Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az EVIKLAK Kft. „va” 2014. 
december 1. napjától 2015. november 30. napjáig, valamint a 2015. december 1. napjától 
2016. november 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező 
egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.  
 
    Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
    Határidő: azonnal” 
 
1107/2016.(11.25.) Sz. PKB határozat 
- Döntés az EVIKLAK Kft. „va” végelszámolásával kapcsolatban – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az EVIKLAK Kft. „va” 2014. 
december 1. napjától 2015. november 30. napjáig, valamint a 2015. december 1. napjától 
2016. november 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, jelen határozat mellékletét 
képező egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.  
 
    Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

2. NAPIRENDI PONT 
 
- A 2016. évi nyílászáró felújítási pályázatok II. ütem 940/2016.(10.17.) sz PKB 

határozat módosítása - 
 
Benedek Zsolt: 
Következő napirendi pontunk: A 2016. évi nyílászáró felújítási pályázatok II. ütem 
940/2016.(10.17.) sz PKB határozat módosítása  
 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. november 25-én, 8.55 órakor tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyve 
 
Jómagam terjesztettem elő. Kiegészíteni, indokolni nem kívánom. Kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a 
bizottságot. Ki az, aki támogatja? Ez egyhangú. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege: 
 
 „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a magánszemélyeknek nyújtható 
visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásról 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2015. 
(XII.18.) önkormányzati rendeletben felhatalmazott jogkörében eljárva a 2016. évi nyílászáró 
felújítási pályázatok II. ütem 940/2016. (10.17.) sz. PKB határozat részét képező 2. sz. 
táblázat 8. és 9. sorait a jelen határozathoz tartozó 1. sz. táblázat 1. és 2. soraiban feltüntetett 
javasolt munkákra módosítja. Egyebekben a 940/2016. (10.17.) sz. PKB határozat jelen 
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

1. számú táblázat 
 

Ssz. Közterület 
neve 

Ház 
szám 

Eme 
let Ajtó Javasolt munka 

Javasolt 
támogatá
s (Ft) 

Indokolás 

1. Damjanich 
utca 9. 1. em. 1. 

1db bejárai ajtó felújítása 
(az eredeti acél rács 
megtartandó), 1db udvari 
ablak belső szárnyának 
hőszigetelő üvegezése, 
hézagzárása 

119 000 
Ft 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

2. Damjanich 
utca 9. 1. em. 1/B. 

2 db udvari ablak belső 
szárnyának hőszigetelő 
üvegezése, hézagzárása (az 
egyik 4 m²-nél nagyobb) 

150 000 
Ft 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

 
Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal” 
 

1108/2016.(11.25.) Sz. PKB határozat 
- A 2016. évi nyílászáró felújítási pályázatok II. ütem 940/2016.(10.17.) sz PKB 

határozat módosítása – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a magánszemélyeknek 
nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási 
támogatásról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 46/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletben felhatalmazott jogkörében 
eljárva a 2016. évi nyílászáró felújítási pályázatok II. ütem 940/2016. (10.17.) sz. PKB 
határozat részét képező 2. sz. táblázat 8. és 9. sorait a jelen határozathoz tartozó 1. sz. 
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táblázat 1. és 2. soraiban feltüntetett javasolt munkákra módosítja. Egyebekben a 
940/2016. (10.17.) sz. PKB határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

 
1. számú táblázat 

 

Ssz. Közterület 
neve 

Ház 
szám 

Eme 
let 

Ajt
ó Javasolt munka 

Javasolt 
támogatá

s (Ft) 
Indokolás 

1. Damjanich 
utca 9. 1. em. 1. 

1db bejárai ajtó felújítása 
(az eredeti acél rács 

megtartandó), 1db udvari 
ablak belső szárnyának 
hőszigetelő üvegezése, 

hézagzárása 

119 000 
Ft 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

2. Damjanich 
utca 9. 1. em. 1/B. 

2 db udvari ablak belső 
szárnyának hőszigetelő 

üvegezése, hézagzárása (az 
egyik 4 m²-nél nagyobb) 

150 000 
Ft 

Megfelel a 
pályázati 
kiírásnak 

 
Felelős: Benedek Zsolt bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

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

3. NAPIRENDI PONT 
 
- 2015. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatást nyert munka elszámolási 

határidejének hosszabbítása – 
 
Benedek Zsolt: 
Áttérünk a következő napirendi pontra: 2015. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatást 
nyert munka elszámolási határidejének hosszabbítása  
Szintén jómagam terjesztettem elő. Kiegészíteni, indokolni nem kívánom. Kérdés van-e az 
előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a 
bizottságot. Ki az, aki támogatja? Ez egyhangú. 
 
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, Wesselényi 
u. 6. III. emelet 1. alatti lakás 2015. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatott „5 db 
ablak hang és hőszigetelő felújítása, szárnyak cseréje, (1 ablak 4 m2 felett van) céljából” 
megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2017. június 03-ig, az elszámolás határidejét 
2017. július 3-ig meghosszabbítja. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

1109/2016.(11.25.) Sz. PKB határozat 
-  2015. évi nyílászáró felújítási pályázaton támogatást nyert munka elszámolási 

határidejének hosszabbítása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, VII. kerület, 
Wesselényi u. 6. III. emelet 1. alatti lakás 2015. évi nyílászáró felújítási pályázaton 
támogatott „5 db ablak hang és hőszigetelő felújítása, szárnyak cseréje, (1 ablak 4 m2 
felett van) céljából” megnevezésű munka elvégzésének határidejét 2017. június 03-ig, az 
elszámolás határidejét 2017. július 3-ig meghosszabbítja. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

4. NAPIRENDI PONT 
 
- Egyéb – 

 
Benedek Zsolt: 
4-es napirendi pontunk: Egyéb 
Mi már itt tartottunk előtte, egy 50 perces egyéb napirendi pontot. Ha nincs kérdés, 
hozzászólás, akkor köszönöm mindenkinek a mai munkáját, és a bizottság ülését bezárom.  
 

 
Kmf. 

  
  
 

   Benedek Zsolt                     Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

       
 
 
 

Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2016. november 28. 


