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K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2021. július 12-én 11 óra 15 perctől 

megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

78/2021. (VII.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában- 

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

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul az ingatlan-nyilvántartás 

szerint a 33593/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1074 Budapest, VII. 

kerület Dohány utca 77. fszt. Ü-1. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 273 m2 

alapterületű, udvari pince helyiség bérbevételéhez a Frank Tran Bt. (székhely: 1162 Budapest, 

Fahéj utca 24. ; cégjegyzékszám: 01-06-768854; adószám: 22154736-2-42; képviseletre 

jogosult: Frank Hoai Tran ügyvezető; képviselet módja: önálló) részére, raktározás 

tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével, 15 év határozott időre az alábbi feltételek 

mellett: 

 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 1.244.880,-Ft (a 

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

a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:  

 

124.488,- Ft/hó + ÁFA (5.472,- 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. 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. 

 

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. 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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6. 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 (4 igen, 0 nem szavazattal,1 tartózkodással) elfogadták. 

 

 

79/2021. (VII.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek versenyeztetésen kívüli 

bérbeadása tárgyában- 

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

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint a 

…/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott természetben a 1078 Budapest, VII. kerület 

Cserhát utca ... ajtó R-3. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 38 m2 alapterületű 

udvari pince helyiség O. Cs. (címe: ... ; szül. hely, idő: ..; anyja neve: ..; szig.száma: ..) részére, 

raktározás tevékenység céljára, versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időre 

bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 127.680,- Ft (a 

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

a bérlő. 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

12.768,- Ft/hó + ÁFA (4.032,- 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 
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80/2021. (VII.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés lakásban visszamaradt jogcím nélküli használó jogviszonyának 

rendezése ügyében- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

1.  hozzájárul ahhoz, hogy L. G. (sz. u. a., szül: ..., anyja neve: .., útlevél szám: 

..), az Akácfa u. ... fszt. 3. sz. (hrsz.:../0/A/5) alatti 1 szoba, nyilvántartásunk 

szerint 33 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra, határozott időre, 

1 éves időtartamra, a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító 

hatályos    rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.   

2. 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 
     

81/2021. (VII.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés állampolgárok közötti cserekérelem ügyében- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá  .. helyrajzi számon 

nyilvántartott 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, természetben a 1077 Budapest VII. 

kerület, Király utca ... II. 20. szám alatti lakás bérlője Sz. G. (szül: ... anyja neve: …), továbbá a  

.. helyrajzi számon nyilvántartott lakóépületben, természetben a 1086 Budapest VIII. kerület, 

Szerdahelyi utca ../A. ép. I. 25. szám alatti lakás bérlője T. L. E. (szül: ..., anyja neve: … .) 

valamint a …/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott a tulajdoni lapon rögzítettek szerint 

„felülvizsgálat alatt” álló, természetben a 3657 Királd, Béke telep ... I. 3. szám alatti lakás 

tulajdonosainak P. J. (szül: ..., anyja neve: ..) és P. J. (szül.név: ..., szül: …., anyja neve: …)  

cserekérelméhez. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

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

elfogadták. 

 

82/2021. (VII.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony folytatása ügyében- 
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. nem járul hozzá, ahhoz hogy B. B. B. (születési név: ..., születési hely és idő: ... 

anyja neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő B. J. K. unokája - a  ../0/A/29 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben a 1076 Budapest VII. kerület, Thököly út ... 

III. 21. szám alatti 1+fél szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 39 m2 alapterületű, 

komfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a 

bérleti jogviszonyt folytathassa. 

 

2. A 1076 Budapest VII. kerület, Thököly út ... III. 21. sz. lakást a határozat 

kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kiüríteni és az EVIN Nonprofit Zrt 

birtokába adni. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN 

Nonprofit Zrt-t, amennyiben a határidő lejártáig B. B. B. nem adja birtokba a 

bérleményt, abban az esetben annak kiürítésére és az esetlegesen keletkező hátralék 

behajtására vonatkozóan kezdeményezzen peres eljárást.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 30 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 

 

 

83/2021. (VII.12.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés bérleti jogviszony folytatása ügyében- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. nem járul hozzá, ahhoz hogy K. I. E. (születési név: ..születési hely és idő: .. ... anyja 

neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő K.  J. J. lánya - a  .. helyrajzi számon nyilvántartott, 

100%-ban önkormányzati tulajdonú házban, természetben a 1072 Budapest VII. 

kerület, Dob u. ... I. 16. szám alatti 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 28 m2 

alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakás 

vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa. 

 

2. A 1072 Budapest VII. kerület, Dob u. ... I. 16. sz. lakást a határozat kézhezvételétől 

számított 30 napon belül köteles kiüríteni és az EVIN Nonprofit Zrt birtokába adni. 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, 

amennyiben a határidő lejártáig K. I. E. nem adja birtokba a bérleményt, abban az 

esetben annak kiürítésére és az esetlegesen keletkező hátralék behajtására 

vonatkozóan kezdeményezzen peres eljárást.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat kérelmező általi kézhezvételétől számított 30 nap 
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Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

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

elfogadták. 

 

Kmf. 

 

Budapest, 2021. július 12. 

         Bónus Éva                         

   a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

    Vajda Eszter 

 jegyzőkönyvvezető 

 

 


