
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 

K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2022. április 12-én 10 óra 10 perctől 

megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

252/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés a ../0/A/61 hrsz-ú, természetben 1074 Budapest, Dohány utca ... 3. 

em. 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondás tárgyában - 
 
A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

megtárgyalásra javasolták a Képviselő-testület számára. 
 

 

253/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat  

- Tulajdonosi döntés ../0/A/61 hrsz-ú, természetben 1074 Budapest, Dohány utca ... 3. em. 

8. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondás tárgyában – 

 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára. 
 

 

254/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat  

- Határozat Parkolóhely megváltás – 1074 Budapest VII. kerület, Hársfa utca 59/a. sz. 

tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. kerület, 

Hársfa utca 59/a. sz. 34044 hrsz. alatti ingatlanon történő lakásmegosztáshoz 14 db 

parkolóhely létesítési kötelezettségére vonatkozó, az Ö. rendelet szerinti megállapodást az 

Építtető az Önkormányzattal megkösse, amennyiben Építtető vállalja, hogy a parkolóhely 

megváltási díjat az Ö. rendeletben előírtak szerint az 14 db lakás kialakítására a kivitelezés 

megkezdéséig igazoltan befizeti az alábbiak szerint: 

Az 14 darab parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásának díja: 42.000.000,- Ft + ÁFA.  

 

A Polgármester a határozatban foglalt feltételek teljesülése esetén a Szerződést aláírja. 

 

Amennyiben a parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásáról szóló Szerződést az Építtető a 

kiértesítés kézbesítésétől számított 22 munkanapon belül nem írja alá, jelen  határozat hatályát 

veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter  polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
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255/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat  

- Határozat Parkolóhely megváltás – 1074 Budapest VII. kerület, Hársfa utca 40. III. em. 

5. sz. tárgyában- 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hozzájárul a Budapest VII. 

kerület, Hársfa utca 40. III. emelet 5. szám alatti (hrsz. 33915/0/A/30) ingatlanon 

történő lakásmegosztáshoz 1 darab parkolóhely létesítési kötelezettségre vonatkozó 

szerződés megkötésével az Építtető és az Önkormányzat között, amennyiben Építtető 

vállalja, hogy a parkolóhely megváltási díjat az 1 darab lakás kialakítására a kivitelezés 

megkezdéséig igazoltan befizeti az alábbiak szerint: 

Az 1 darab parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásának díja: 3.000.000,- Ft + 

ÁFA.  

2. A Polgármester a határozatban foglalt feltételek teljesülése esetén a szerződést aláírja. 

3. Amennyiben a parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásáról szóló szerződést az Építtető 

a kiértesítés kézbesítésétől számított 22 munkanapon belül nem írja alá, jelen  

határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter  polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
 
 

256/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat  

- Határozat a 1077 Budapest, Wesselényi utca ... félemelet 4/A szám alatti (../0/A/11 hrsz.) 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányad vonatkozásában, lemondás az elővásárlási jogról- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nem kíván élni az 

elővásárlási jogával a Budapest VII. kerület  ../0/A/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 

„lakás” megnevezésű, természetben a 1077 Budapest, Wesselényi utca ... félemelet 4/A 

szám alatt található 64 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányad és a hozzá tartozó 

167/10.000-ed osztatlan közös tulajdoni hányad vonatkozásában annak kizárólagos 

tulajdonosa E.-F. M. (születési neve: ..; szem. sz.: ..; szig. sz..; lakóhely: ...; született: 

..., anyja neve: ..) eladó, T. T. L. (született: .., ...; anyja neve: ..; szig.sz.: ..), mint vevő 

között létrejött adásvételi szerződésben meghatározott 49.250.000,- forint vételáron. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal.  

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
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257/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat P. P. adós méltányossági kérelmének elfogadása tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy P. P. adós méltányossági kérelmét elfogadja és 

a 164.116 Ft összegű letiltás adós részére történő visszautalását jóváhagyja. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2022. április 30. 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor irodavezető 

 

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

elfogadták. 
 
 

258/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat  

- Határozat a ../0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1076 Budapest, 

VII. kerület Thököly út ... fszt. ajtó: Ü-2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti jogának átadása tárgyában - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint a ../0/A/3 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben az 1076 Budapest, VII. kerület Thököly út .. fszt. ajtó: Ü-2. 

szám alatti társasházban található, nem lakás céljára szolgáló 22 m2 alapterületű utcai földszinti 

helyiség L. J. (anyja neve: ..; szül. hely, idő: ...; lakcím: ..; szig.száma: ..; adóazonosító jel: ..;) 

részére, raktározás tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időre 

történő átadásához az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 100.320, - Ft (a 

csökkentő-növelő tényezők nélküli havi bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni 

a bérlő. 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége: 

22 m2 alapterületű utcai földszinti helyiség 

33.440, - Ft/hó + ÁFA (18.240, - Ft/m2/év + ÁFA) 

 

2. 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.   

 

3. Ezzel egyidejűleg a Bizottság kötelezi bérlőt a helyiség birtokbavételétől számított 60 napon 

belül hitelesített mellékvízmérő felszereltetésére a helyiségben, és ezt hitelt érdemlően igazolni 

bérbeadó felé; a mérő felszereléséig víz- csatornadíj átalányt köteles fizetni. 
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4. A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői 

okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint 

bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 

 

5. Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. naptári 

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat Átvevő általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
 
 

259/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat I. P. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

hozzájárul ahhoz, hogy I. P.  (születési név: .., születési hely és idő: …. anyja neve: 

.., szig.sz.: ..) – néhai bérlő, I. J. fia – a .. helyrajzi számon nyilvántartott, 100%-ban 

önkormányzati tulajdonú házban, természetben a 1077 Budapest VII. kerület, Király 

u. ... I/12. szám alatti 2 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 54 m2 alapterületű, 

komfortnélküli komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a 

bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2021.08.27. napjától  határozatlan időre a lakás 

bérlőjévé válik.   

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
 
 

260/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozata K. M. L. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

hozzájárul ahhoz, hogy K. M. L.  (születési név: ..., születési hely és idő: .., ... anyja 

neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő, Sz. I. fia – a ../0/A/20 helyrajzi számon nyilvántartott 

természetben a 1077 Budapest VII. kerület, Dob u. ... I. 17. szám alatti 1 és fél szobás, 

az ingatlan-nyilvántartás szerint 37 m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú 
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önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, 

ezáltal 2021.11.19. napjától  határozatlan időre a lakás bérlőjévé válik.   

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
 
 

261/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat B. I. P. lakáshasználó krízistámogatáshoz szükséges nyilatkozat kiadása 

tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. Hozzájárul, hogy a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány 

krízis támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kiadásra kerüljön.  

 

2. Hozzájárul a használati díjhátralékhoz kapcsolódó 6.228.-Ft kamatkövetelés 

elengedéséhez.   

 

3. Hozzájárul, hogy B. I. P. (szül. hely, idő: ... an.: .., szig.sz.:..)  a ../0/A/22 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a  Budapest VII. Vörösmarty u. ../B. III. 20. szám alatti 2 

szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 68 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú 

lakásra, egy éves időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.   

 

4. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében  foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

Amennyiben a szerződéskötésről szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül 

a bérleti szerződés nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
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262/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat K.V. A. részére bérlakás bérbeadása rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 

versenyeztetési eljárás mellőzésével tárgyában - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. a ../0/B/5 helyrajzi számon nyilvántartott természetben az 1077 Budapest VII. 

kerület, Wesselényi utca ... II.23 szám alatti 1,5 szobás az ingatlan nyilvántartás 

szerint 40 m2 alapterületű lakást a Rendkívüli élethelyzetben lévők és a családok 

átmeneti Otthonában élők elhelyezése céljából kijelöli.   

 

2. hozzájárul ahhoz, hogy K. V. A. (szül. név: .. szül.: ..., an.: .. ., szig. szám: ..) 

Budapest, Dembinszky u... I. em. 21/a. szám alatti lakos részére, rendkívüli 

élethelyzetre tekintettel, versenyeztetési eljárás mellőzésével a ./0/B/5 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben az 1077 Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 

... II. 23. szám alatti, 1,5 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 40 m² alapterületű, 

komfortos komfortfokozatú lakás, 1,5 éves határozott időtartamra bérbeadásra 

kerüljön. A lakásba családtagként K. I. költözik. 

 

3. A lakbér mértékét a Képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglaltaknak    

megfelelően kell megállapítani.  

 

4.  Amennyiben a szerződéskötésről szóló kiértesítés kézhezvételétől számított 45 

napon belül a bérleti szerződés nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
 
 

263/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat F. J. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, hogy F. J.(születési név: .., szül: ..., anyja neve: .., szem. ig. száma: 

..), a ../0/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 Budapest VII. 

kerület, Jósika u. ... fsz. 4. szám alatti, 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 31 

m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra, határozott időre, 5 éves 

időtartamra, a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön 2027.04.30. napjáig.  

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 
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3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
 
 

264/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat Z. J.bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

 

1. a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről szóló és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 

120/2020. (III.16.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 

feladat- és hatáskörében meghozott 251/2020. (IV.27.) számú határozatát visszavonja. 

 

2. hozzájárul ahhoz, hogy Z. J. (szül. név: ..., szül: .., anyja neve: .., szig.sz.:..) a 1074 

Budapest, VII. kerület Dob u…. I. 13. sz. (hrsz.:./0/A/12) 1 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 25 m2 alapterületű, komfortnélküli bérleményre a bérleti szerződés 

3 év határozott időtartamra megkötésre kerüljön.  

 

3. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

 

4. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: a határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
 
 

 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 

265/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat a../0/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1075 Budapest, VII. 

kerület Király utca ... földszint szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadása tárgyában - 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy  
 

1. hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint a ../0/A/8 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben 1075 Budapest, VII. kerület Király utca ... földszint szám alatt 

található  8 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség Cs. Zs. István 

(anyja neve: ..; szül. hely, idő: ...; lakcím: ...; szig.száma: ..; adóazonosító jel: ..;) részére, 

raktározás tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időre 

bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 55.680,-Ft (a 

csökkentő-növelő tényezők nélküli havi bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni 

a bérlő. 
 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:  

11.136,- Ft/hó + ÁFA (16.704,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg évente a KSH által 

megállapított infláció mértékével emelkedik. 
 

2. 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. 
 

3. A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői 

okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint 

bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért. 
 

4. Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. naptári 

napjáig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
 

 

266/2022. (IV.12.) sz. PKB határozat 

- Határozat N. H. K. használó részletfizetési kérelme tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 

  

1. nem engedélyez részeletfizetést N. H. K. (születési hely, idő: ..., an: ..) számára a .. helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben a  1072 Budapest VII. kerület, Dob u. .. II. 38. szám alatti, 

1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 36 m² alapterületű, komfortnélküli lakáson fennálló 

720.780.-Ft víz- és csatornahasználati díj címén keletkezett hátralék kiegyenlítésére. 

 

2. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN Erzsébetvárosi 

Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt-t, hogy a jogi eljárás indítása érdekében a szükséges 

intézkedést tegye meg. 
 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

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

elfogadták. 
 

Kmf. 

 

Budapest, 2022. április 12. 

             Bónus Éva sk.                        

   a bizottság elnöke  

A kivonat hiteléül: 

 

    Vajda Eszter 

 jegyzőkönyvvezető 

 


