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Benedek Zsolt:
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mai ülésén megjelent bizottsági
tagokat, a hivatal munkatársait és mindenkit, aki a helyszínen követi figyelemmel a munkánkat.
Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Kiküldött meghívóval együtt kézhez vehették a
napirendre tett javaslatomat. Timár képviselő úr szóban jelezte, hogy az online rendszerben
rögzített és a meghívós, meghívón kipostázott, tehát a print alapú meghívó az nem teljesen fedi
egymást, de úgy látom egyébként, hogy lényegi részét annyira nem érinti. Itt az egyéb testületi
előterjesztések megtárgyalása volt, ami elcsúsztatta a számozást az online rendszerben. A kérdés,
vagy észrevétel van, akkor azt most kérném jelezni. Ha nincs, akkor a meghívó előtt, kérdezem,
hogy a napirendi pontokat ki az, aki elfogadja? Úgy látom egyhangú.

945/2017. (12.11.) 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.) Parkolóhely megváltás – Bp., VII. ker. István u. 28.
Előterjesztő: Gergely Katalin irodavezető

2.) Beszerzési eljárásokat lezáró döntések
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

3.) Karácsonyi fenyőfa árusítás a Garay tér 20. sz. alatti Dísz téren
Előterjesztő: Ferenczy László Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője

4.) Budapest VII. kerület, belterület 34072/2 helyrajzi szám alatt ingatlan-nyilvántartásba
vett, 45 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlan ajándékozás
Előterjesztő: Dr. Dankó Edina irodavezető

5.) Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti díjba
történő beszámításának tárgyában
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

6.) 2017. évi gázszolgáltatásból kizárt társasházak részére pályázati kiírás módosítása
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

7.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

8.) Egyéb
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Zárt ülés keretében:

9.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

10.) 2016. évi nyílászáró felújítási pályázaton (II. ütem) támogatást nyert munka határidejének
hosszabbítása - Szövetség u 10-12. III. 3.
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

11.) 2016. évi nyílászáró felújítási pályázaton (II. ütem) támogatást nyert munka határidejének
hosszabbítása - Péterfy Sándor u. 36. III. 45
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

12.) 2017. évi gázszolgáltatásból kizárt TH - Barát u. 11.
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

13.) 2017. évi gázszolgáltatásból kizárt TH - Szövetség u. 39.
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

14.) Bérlőtársi jogviszony létesítése házastársak között
Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

15.) Lakás bérbeadása szolgálati lakásként
Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

16.) Bp. VII. Izabella utca 11. szám alatti 33846/0/A/15 hrsz.-on nyilvántartott 11 m2

alapterületű udvari földszinti helyiség versenyeztetésen kívüli bérbeadása
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

17.) Tulajdonosi döntés bérleti szerződés lejáratát követően új bérleti jogviszony létesítése
ügyében
Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

18.) Tulajdonosi döntés bérlő részletfizetési kérelme ügyében
Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

19.) Tulajdonosi döntés jogcím nélküli használó részletfizetési és kamat elengedési kérelme
ügyében
Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

20.) Tulajdonosi döntés használó részletfizetési kérelme ügyében



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2017. december 11-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt

ülésének jegyzőkönyve

4 / 22

Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

21.) Tulajdonosi döntés használó részletfizetési kérelme ügyében
Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

22.) Tulajdonosi döntés kötelezett részletfizetési kérelme ügyében
Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

23.) Tulajdonosi döntés lakás bővítésére vonatkozóan csatolás jogcímen
Előterjesztő: Olajos János Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

24.) Tulajdonosi döntés lakásgazdálkodási feladatok ellátása érdekében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

25.) Tulajdonosi döntés bérleti szerződés lejáratát követően új szerződés megkötése ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

26.) Tulajdonosi döntés bérlők részletfizetési kérelme ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

27.) Tulajdonosi döntés használó részletfizetési kérelme ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

28.) Tulajdonosi döntés HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért
Alapítvány krízistámogatáshoz nyilatkozat kiadása tárgyában
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

29.) Tulajdonosi döntés lakáscsere kérelem ügyében
Előterjesztő: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója

30.) Egyéb

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

- Parkolóhely megváltás – Bp., VII. ker. István u. 28. –

Benedek Zsolt:
Első napirendi pontunk: Parkolóhely megváltás – Budapest VII. kerület István utca
huszonnyolcas szám alatt
Ezt Gergely Katalin irodavezető készítette az előterjesztést. Kívánja-e az iroda vagy van-e valaki,
aki indokolna? Parancsoljon. Indokolna?

Gergely Katalin:
Nem csak, hogy jelen vagyok.

Benedek Zsolt:
Hogy itt vannak. Jó. Egyébként egyértelmű az előterjesztésnek a szövege. Napirendi vitát nyitok.
Kérdés van-e? Ha nincs, akkor a javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt
támogatja? Mindenki támogatja. Köszönöm.

946/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Parkolóhely megváltás – Bp., VII. ker. István u. 28. -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, István u. 28. szám alatti
ingatlanon meglévő épület tetőtér beépítésével kapcsolatos 11 db parkolóhely létesítési
kötelezettségére vonatkozó megállapodást Építtető az Önkormányzattal megkösse az alábbiak
szerint:

A 11 db parkolóhely megváltási díja összesen 22.000.000 Ft + ÁFA.

Felelős: Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gergely Katalin – irodavezető – Műszaki Iroda és Fitosné
Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda

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

2. NAPIRENDI PONT

- Beszerzési eljárásokat lezáró döntések -

Benedek Zsolt:
Beszerzési eljárásokat lezáró döntések a következő előterjesztésünk.
Máté Katalin irodavezetőt kérdezem, hogy kívánja-e indokolni vagy kiegészíteni?
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Dr. Máté Katalin:
Nem. Köszönöm szépen!

Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Moldován úré a szó.

Moldován László:
Nekem az lenne a kérdésem Irodavezető Asszonyhoz, hogy az Erzsébetvárosi Fejlesztési és
Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal köt az Önkormányzat mindig szerződést, de hogy
ezek az összegek, amik itt szerepelnek, azt az Erzsébetvárosi Fejlesztési és Beruházási Korlátolt
Felelősségű Társaság mi alapján határozta meg? Tehát ajánlatokat kért be? És ennek nyilván van
nyoma. Vagy mi? Merthogy bődületes számok vannak itt, 150 millió forint. Tudom, hogy ez csak
keretszám, például hulladékgyűjtő edény beszerzése, tehát akkor milyenek lehetnek ott azok,
meg többinél is? Tehát akkor az a kérdésem a számok mi alapján lettek ide beírva végül is?

Dr. Máté Katalin:
Tisztelt Képviselő Úr! Ezek azok a keretszámok, amiket a Képviselő-testület különböző
feladatokra jóváhagyott. Valamint azt is jóváhagyta, hogy ezekből az összegekből 2017-ben fel
nem használt pénz 2018-ban felhasználható. Ez a maximum. Hogy egy konkrét példát mondjak
majd’, hogy bődületes a szemetes tárolókra az összeg, hogy ha azt gondolom, hogy
Erzsébetvárosban majdhogynem az összes, valami 2500 szemetes edényt egy az egyben le kéne
cserélni, kivéve a legújabb útfelújításnál kihelyezetteket, és akkor darabszámra vetítve már
egészen normális összeget kapunk, ami majdhogynem piaci érték. Tehát ezek azok az összegek,
amiket a Képviselő-testület jóváhagyott, és ez követően természetesen a közbeszerzési eljárás
során ki fog derülni, hogy az egyes feladatokat milyen összegért vállalja el egyes közbeszerzési
eljárásokban.

Moldován László:
Értem. Feltehetek még egy kérdést?

Benedek Zsolt:
Parancsoljon Moldován úr!

Moldován László:
Lehet akkor idejét múlt a kérdésem, mert lehet a múlt, de a Képviselő-testület miért pont ezeket
hagyta jóvá, miért pont ezek a számok kerültek a Képviselő-testület elé?

Dr. Máté Katalin:
A Városgazdálkodási Iroda ennél kisebb összegeket javasolt, ha jól emlékszem Stummer
képviselő úr módosító indítvánnyal nagyon jelentősen megduplázta az összes költséget, amit a
Képviselő-testület jóváhagyott. Úgyhogy ebben a pillanatban az iroda ehhez tud alkalmazkodni.

Moldován László:
Köszönöm szépen!
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Benedek Zsolt:
További kérdés van-e? Ha nincs akkor az ügyrendi javaslatom az, hogy a négy előterjesztés
határozati pontjáról egyszerre szavazzunk. Kérdezem, hogy elfogadja-e ezt a bizottság? Úgy
látom,.. Tartózkodás?

Dr. Kispál Tibor:
Tartózkodom.

Benedek Zsolt:
Egy tartózkodással fogadta el a bizottság az ügyrendi indítványt.

947/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Ügyrendi indítvány elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2. napirendi pont 1-4. határozati
javaslatairól együttesen szavaznak.

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
Határozati javaslatok egytől négyes pontjáig a javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot ki az,
aki támogatja ezt? Tartózkodás? Egy tartózkodással fogadja el a bizottság.

948/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Beszerzési eljárásokat lezáró döntések -
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata „Takarításhoz szükséges munkagépek (kommunális szívó-seprő és
elektromos önjáró hulladékfelszedő célgép) beszerzésének lebonyolítása” tárgyában az
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1076
Budapest, Garay u 5. I. emelet 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42.,
képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető) köt szerződést, bruttó 61.850.000,- Ft
keretösszeg erejéig, a 6404 Önkormányzati beruházások cím terhére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda és
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

949/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Beszerzési eljárásokat lezáró döntések -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata „Haszon- és személygépjárművek beszerzésének lebonyolítása” tárgyában az
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1076
Budapest, Garay u 5. I. emelet 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42.,
képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető) köt szerződést, bruttó 60.200.000,-Ft
keretösszeg erejéig, a 6404 Önkormányzati beruházások cím terhére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda és
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

950/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Beszerzési eljárásokat lezáró döntések -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata „Hulladékgyűjtő edények beszerzésének és telepítésének lebonyolítása”
tárgyában az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 1076 Budapest, Garay u 5. I. emelet 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám:
10740398-2-42., képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető) köt szerződést, bruttó
150.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, a 5203 Környezet-egészségügyi feladatok cím terhére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda és
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

951/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Beszerzési eljárásokat lezáró döntések -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata „Közterületi (Klauzál tér, Rózsák tere, Bethlen Gábor tér) illemhelyek
felújításának lebonyolítása” tárgyában az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhely: 1076 Budapest, Garay u 5. I. emelet 119., cégjegyzékszám:
01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető) köt
szerződést, bruttó 42.300.000,- Ft keretösszeg erejéig, a 6303 Önkormányzati felújítások cím
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terhére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda és
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda

A fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

3. NAPIRENDI PONT

- Karácsonyi fenyőfa árusítás a Garay tér 20. sz. alatti Dísz téren -

Benedek Zsolt:
Karácsonyi fenyőfa árusítás a Garay tér 20. szám alatti Dísz téren a következő
előterjesztésünk.
Ferenczy ügyvezető úr az előterjesztője. Indokolni kívánja-e?

Ferenczy László:
Nem.

Benedek Zsolt:
Van-e kérdés napirenden az előterjesztéshez? Nincs kérdés, akkor a határozati javaslat „A”
változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Egyhangú, úgy látom.

952/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Karácsonyi fenyőfa árusítás a Garay tér 20. sz. alatti Dísz téren -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul és engedélyezi a
Budapest, VII. kerület Garay tér 20. szám alatti épület előtt elhelyezkedő „Dísztér” megnevezésű
területen történő fenyőfavásár megtartását 2017. december 10. napján 8 órától 2017. december
24-én 15 óráig terjedő időszakban (az időszakon belül reggel 8:00 és este 24:00 óra között), a
következő feltételekkel:

- a fenyőfavásár lebonyolítására használandó területek a jelentkezők részére

jelentkezési sorrendben kerülnek kiosztásra,

- bérleti díj fizetési kötelezettség fenyőfavásár céljára: 400,- Ft/m2/nap + ÁFA

- kaució fizetési kötelezettség: bruttó 1.500,- Ft/m2/nap, melyet a

területhasználó legkésőbb a használati szerződés aláírásakor köteles

megfizetni. A kaució az árusítás lejártát követően visszafizetésre kerül,

amennyiben a használó az általa használt területet maradéktalanul kiürítette, és
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kitakarította, ezen kötelezettségek elmulasztása esetén a munkák elvégzésének

igazolt költségével a visszafizetendő óvadék összegét csökkenteni kell.

A Bizottság felhatalmazza a Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft-t, hogy az árusítókkal fenti főbb
szerződési feltételekkel a használati szerződéseket megkösse.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2017. december 10-től december 24-ig folyamatos

Végrehajtásért felelős: Ferenczy László – ügyvezető – Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

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

4. NAPIRENDI PONT

- Budapest VII. kerület, belterület 34072/2 helyrajzi szám alatt ingatlan-nyilvántartásba
vett, 45 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlan ajándékozás -

Benedek Zsolt:
Budapest VII. kerület, belterület 34072/2 helyrajzi szám alatt ingatlan-nyilvántartásba vett, 45
m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlan ajándékozása
Előterjesztője dr. Dankó Edina irodavezető. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni, vagy
indokolni az előterjesztést?

dr. Dankó Edina:
Nem. Köszönöm!

Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Moldován úré a szó.

Moldován László:
Az lenne a kérdésem, hogy melyik, tehát hol van ez az ingatlan? Mert most a helyrajzi számból
én nem tudom kitalálni. Megkönnyítené a dolgom, ha tudnám, hogy ez melyik utca?

dr. Dankó Edina:
Kürt utca 8.

Moldován László:
Melyik?

dr. Dankó Edina:
Kürt utca 8.
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Moldován László:
Köszönöm szépen!

Benedek Zsolt:
Van-e további kérdés? Ha nincs, a határozati javaslat szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az,
aki ezt támogatja? Mindenki támogatja.

953/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Budapest VII. kerület, belterület 34072/2 helyrajzi szám alatt ingatlan-nyilvántartásba

vett, 45 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlan ajándékozás -

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, belterület 34072/2
helyrajzi számon nyilvántartott, 45 m2 nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlant ajándékozás
jogcímén elfogadja

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: dr. Dankó Edina mb. irodavezető – Vagyongazdálkodási Iroda

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

5. NAPIRENDI PONT

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti
díjba történő beszámításának tárgyában -

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk: Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási
költségének bérleti díjba történő beszámításának tárgyában
Olajos vezérigazgató úré a szó, hogyha indokol.

Olajos János:
Nem kívánok.

Benedek Zsolt:
Napirenden kérdés van-e? Moldován képviselő úré a szó.

Moldován László:
Az lenne a kérdésem, hogy egy utazási iroda, vagy ez nem az? De. Egy utazási iroda áram nélkül
működött egy évig? Vagy, vagy… tehát nem értem konkrétan. Vagy úgy vette ki az ingatlant,
hogy meg sem nézte, hogy van-e áram?

Olajos János:
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Úgy vette ki gondolom, hogy ezt majd biztosítják részére, de nem tudta beindítani az üzemelést,
tehát nem tudott működni addig és ezért kérte a csökkentését a bérleti díjnak.

Moldován László:
Tehát egy évig akkor nem működött tulajdonképpen…

Olajos János:
És mióta van áram…

Benedek Zsolt:
Saját költségén elvégeztette és azt kéri, beszámítani.

Moldován László:
Szegény. Jó.

Benedek Zsolt:
További kérdés van-e? Ha nincs kérdés, akkor a javaslat „A” változatáról kérdezem a bizottságot,
ki az, aki ezt támogatja?

954/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti

díjba történő beszámításának tárgyában -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 144/2015.(III.25.) számú határozatának 15.)
pontja, valamint a 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdése alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a Bp. VII. Klauzál utca 33. szám alatti 34311/0/A/3 és 34311/0/A/15
hrsz.-on nyilvántartott 51 m2 alapterületű utcai földszinti és 27 m2 udvari földszinti nem
lakáscélú helyiség bérlője, a Budaguide Travel Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u.
33. fszt. 2.; adószám: 13744638-2-42; Cg. 01-09-871010) által a helyiség elektromos hálózatának
és a szabványos villanyóra kialakítására fordított költségeire, valamint az érintett időszakra
tekintettel,

- a 2016.10.12.-2017.07.21-ig tartó időszakra tekintettel 9 hónap és 9 nap időtartamra a
bérleti díj 50 %-os csökkentésre kerüljön, valamint

- a helyiség felújítására fordított, a bérlő által számlákkal igazolt költség (bruttó
972.249,- Ft) határozat kézhezvételét követő időszak tekintetében fizetendő bérleti
díjába a bérleti díj 50%-áig beszámításra kerüljön.

A bérlő az általa felhalmozott bruttó 1.078.512,-Ft-os bérleti díj hátralékába a fenti
kedvezményeket beszámíthatja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozathozatalt követő hónaptól
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Végrehajtásért felelős: Olajos János - vezérigazgató
Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási NZrt.

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

Benedek Zsolt:
Bocsánat, elnézést! Módosító indítvány van hozzá. Szintén… A módosító indítványban szereplő
határozati javaslat „A” változatáról kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Egyhangú.
És akkor ez eredetit már megszavaztattuk. Köszönöm szépen!

955/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Módosító indítvány elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága elfogadja Ferenczy László ügyvezető úr „Tulajdonosi döntés nem
lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti díjba történő beszámításának
tárgyában” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Tisztelt Bizottság!

A Szakila Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft. (székhely: 1118 Budapest, Háromszék u. 50. 1/1.,
adószám: 12627578-2-43.; Cg. 01-09-695660) bérlője az alábbi paraméterekkel rendelkező
helyiségnek:

Bérlemény címe Budapest VII. kerület, Akácfa u. 42-48., G05 sz. helyiség
Helyrajzi száma: 34306/2
Lakóépület önkormányzati
tulajdoni hányada: 100 %
Albetét önkormányzati
tulajdoni hányada: 100 %
Bérlő neve: Szakila Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.
Bérleti jogviszony időtartama: 2015. szeptember 15-től 2025. szeptember 15-ig
Tevékenység: lottózó
Tilalmi lista: nem szerepel
Alapterület: 14,53 m2 galéria szinten
Vízóra: van
Fizetendő bérleti díja: 37.778,-Ft + ÁFA/hó

A Kft. és a LOTTOBACCO 7 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1183
Budapest, Szegfű utca 4/b., adószám: 24346265-2-43 Cg. 01-06-786702) közös kérelmet nyújtott
be a helyiség bérleti joga átadásának engedélyezésére.
A bérleti jogot átvevő vállalta a szerződéskötés feltételeit. A LOTTOBACCO 7 Bt. a helyiséget
lottózó helyiségként kívánja hasznosítani. A bérleti jogviszony időtartama határozott idő, melynek
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vége 2025. szeptember 15.
A helyiséget bérleti díj elmaradás 2017. november 08-ig nem terheli.

A fenti ügyekben a Tisztelt Bizottság a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III.31.) számú önkormányzati
rendeletének 1. § (2) bekezdése alapján jogosult dönteni.
Kérem a Tisztelt Biozottsgot, hogy a kipostázott előterjesztésen túl, a módosító indítványban
szereplő határozati javaslatról is hozza meg a döntését.

Határozati javaslatok

A) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Szakila Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Kft. (székhely: 1118 Budapest, Háromszék u. 50. 1/1.; adószám: 12627578-2-43,
Cg. 01-09-695660 által bérelt, Budapest VII. Akácfa u. 42-48., sz. alatti, 34306/2 hrsz-u, 14,53
m2 alapterületű, G05 sz. utcai földszinti helyiség bérleti jogának a LOTTOBACCO 7
Kereskedelmi Szolgáltató Bt. Székhely: 1183 Budapest, Szegfű u. 4/b.; adószám: 24346265-2-43,
Cg. 01-06-786702) részére történő átadásához üzlethelyiség céljára, az alábbi feltételekkel:

A szerződés megkötését megelőzően a bérleti jogviszony átvevőjének nincs óvadékfizetési
kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a bérleti jog átadója által korábban befizetett óvadék
összege átvezetésre és beszámításra kerül a bérleti jog átvevőjének óvadékfizetési
kötelezettségébe.

Bérlet tartama: határozott időre 2017. november 15-től 2025. szeptember 15.

Bérleti díjfizetési kötelezettsége:

37.778,-Ft/hó + ÁFA, azaz Harminchétezer-hétszázhetvennyolc Ft/hó + ÁFA összegben
állapítható meg, mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkednek.

Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági feltételeknek.

A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, vagy
a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen megtiltja a
helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által kezdeményezett
rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.

Amennyiben a bérleti szerződést a bérleti jog átvevője a hozzájárulás kézhezvételétől számított
45. napig nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat átvevő általi kézhezvételét követő 45 nap
Végrehajtásért felelős: Ferenczy László ügyvezető

B) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul a Szakila Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Kft. (székhely: 1118 Budapest, Háromszék u. 50. 1/1.; adószám: 12627578-2-43,
Cg. 01-09-695660 által bérelt, Budapest VII. Akácfa u. 42-48., sz. alatti, 34306/2 hrsz.-on, 14,53
m2 alapterületű, G05 sz. utcai földszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának a
LOTTOBACCO 7 Kereskedelmi Szolgáltató Bt. Székhely: 1183 Budapest, Szegfű u. 4/b.;
adószám: 24346265-2-43, Cg. 01-06-786702) részére történő átadásához.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Ferenczy László ügyvezető

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

956/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási költségének bérleti

díjba történő beszámításának tárgyában –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Szakila Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Kft. (székhely: 1118 Budapest, Háromszék u. 50. 1/1.; adószám: 12627578-2-
43, Cg. 01-09-695660 által bérelt, Budapest VII. Akácfa u. 42-48., sz. alatti, 34306/2 hrsz-u,
14,53 m2 alapterületű, G05 sz. utcai földszinti helyiség bérleti jogának a LOTTOBACCO 7
Kereskedelmi Szolgáltató Bt. Székhely: 1183 Budapest, Szegfű u. 4/b.; adószám: 24346265-2-
43, Cg. 01-06-786702) részére történő átadásához üzlethelyiség céljára, az alábbi feltételekkel:

A szerződés megkötését megelőzően a bérleti jogviszony átvevőjének nincs óvadékfizetési
kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a bérleti jog átadója által korábban befizetett óvadék összege
átvezetésre és beszámításra kerül a bérleti jog átvevőjének óvadékfizetési kötelezettségébe.

Bérlet tartama: határozott időre 2017. november 15-től 2025. szeptember 15.

Bérleti díjfizetési kötelezettsége:

37.778,-Ft/hó + ÁFA, azaz Harminchétezer-hétszázhetvennyolc Ft/hó + ÁFA összegben
állapítható meg, mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkednek.

Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági feltételeknek.
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A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, vagy
a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen megtiltja a
helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által kezdeményezett
rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.

Amennyiben a bérleti szerződést a bérleti jog átvevője a hozzájárulás kézhezvételétől számított
45. napig nem köti meg, jelen határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat átvevő általi kézhezvételét követő 45 nap

Végrehajtásért felelős: Ferenczy László - ügyvezető
Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

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

6. NAPIRENDI PONT

- 2017. évi gázszolgáltatásból kizárt társasházak részére pályázati kiírás módosítása -

Benedek Zsolt:
’17 évi gázszolgáltatásból kizárt társasházak részére pályázati kiírás módosítása
Jómagam vagyok az előterjesztője. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e? Képviselő
Úré a szó.

Dr. Kispál Tibor:
Köszönöm szépen! Nem kérdésem van, hanem szeretném azt nagy tisztelettel javasolni, hogy a
társasházak tudjanak ezekről a módosításokról, hogy a lehető legtöbb fórumon adjuk meg a
lehetőséget, hogy tájékozódjanak, tehát a honlaptól kezdve a következő Erzsébetváros újságban,
satöbbiben, mert egyébként a mi döntésünkről ők nem szereznének amúgy tudomást.

Benedek Zsolt:
Köszönöm Képviselő Úr!

Dr. Kispál Tibor:
Köszönöm!

Benedek Zsolt:
Ezt meg tudjuk oldani szerintem. Napirenden, nincsen több kérdés, akkor a határozati javaslat
szövegéről kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Úgy látom egyhangú.

957/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
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- 2017. évi gázszolgáltatásból kizárt társasházak részére pályázati kiírás módosítása -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. évi a társasházak teherhordó
épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló – ezen belül
gázszolgáltatásból való kizárás miatti – javító munkáinak pályázati kiírásának I. fejezetét és III.
fejezet 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

I.
A 2017. évi költségvetésből rendelkezésre álló pénzügyi keret

A visszatérítendő kamat mentes támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás:
18 millió forint

A vissza nem térítendő kamat mentes támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás:
12 millió forint

A fenti források a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet által
biztosított keretösszeggel kiegészülnek.

III. 3.)
A pályázatot benyújtani 2017. április 3. napjától a 2018. évi átmeneti gazdálkodás
szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezését megelőző 30. napig lehet.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Kardos-Erdődi Zsolt – irodavezető – Főépítész Iroda és Fitosné Z.
Zsuzsanna – irodavezető – Pénzügyi Iroda

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

7. NAPIRENDI PONT

- Testületi anyagok megtárgyalása -

Benedek Zsolt:
Bocsánat! Igen. Hetes számmal: Testületi előterjesztések megtárgyalása következik
Az első napirendi pont a testületi anyagok anyagból az egyes, majd a kettes, hármas, illetve
hetestől a tízes pontig, tizenhatos a nyílt ülés anyagai közül tartozik a bizottság véleményezési
jogkörébe. Az egyessel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki
az, aki ezt tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak találja? Egyhangú.

958/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
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Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodás
szabályairól” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2017. december 11.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

Benedek Zsolt:
Kettessel kapcsolatban bárkinek van- e kérdése? Ha nincs, akkor kérdezem tárgyalásra és
elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja? Egyhangú.

959/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2017.(….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2017. december 11.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

Benedek Zsolt:
Hármassal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérdezem tárgyalásra és
elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja? Egyhangú.

960/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.)
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önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2017. december 11.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

Benedek Zsolt:
Hetessel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor ki az, aki tárgyalásra és
elfogadásra alkalmasnak a találja? Egyhangú.

961/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2017. december 11.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

Benedek Zsolt:
Nyolcassal kapcsolatban van- e kérdés? Ha nincs, akkor kérdezem, tárgyalásra és elfogadásra
alkalmasnak találja? Egyhangú.

962/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére a „Akácfa Udvar Kft. könyvvizsgálójának megválasztása” című
előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2017. december 11.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
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A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Benedek Zsolt:
Kilencessel kapcsolatban kérdése van-e bárkinek, ha nincs, akkor tárgyalásra és elfogadásra ki az,
aki alkalmasnak találja? Egyhangú.

963/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére a „257/2017. (VI.16.) számú Képviselő-testületi határozat
végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2017. december 11.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

Benedek Zsolt:
Tízessel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérdezem tárgyalásra és
elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja? Egyhangú.

964/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére a „Pályázatokkal kapcsolatos döntések” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2017. december 11.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

Benedek Zsolt:
Tizenhatossal kapcsolatban bárkinek van- e kérdése? Ha nincs, akkor kérdezem, hogy tárgyalásra
és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja? Egyhangú.
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965/2017. (12.11.) sz. PKB határozat
- Testületi anyagok megtárgyalása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére a „A 276/2017. (VI.16.) számú Képviselő-testületi határozat
módosítása” című előterjesztést.

Felelős: Benedek Zsolt – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2017. december 11.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt – elnök – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

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

8. NAPIRENDI PONT

- Egyéb -

Benedek Zsolt:
Nyolcas egyéb következik
Egyéb alatt bárkinek van-e kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor vendégeinknek megköszönjük a
mai figyelmüket. Áttérünk akkor a zárt ülésen megtárgyalandó napirendi pontjainkra.

Kmf.

Benedek Zsolt s.k.
Sólyom Bence s.k.

a bizottság elnöke
bizottsági tag

Jékli Mariann
jegyzőkönyvvezető
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Jegyzőkönyv elkészülte: 2017. december 18.


