
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 2021. július 23-án 11 óra 20 perctől 

megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

93/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

-2021. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Cserhát utca 

4.- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a PKB a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2021. évi a társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Cserhát utca 4. szám 33023 hrsz. alatti Társaház által benyújtott, a Budapest Főváros 

VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében az  569/2021. (VI.01.) sz. 

PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Kéményseprő járda csere” 

munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.224.000,-Ft, azaz egymillió-

kettőszázhuszonnégyezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:      PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet irodavezető 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

 

94/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

-2021. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Péterfy Sándor 

utca 32. - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a PKB a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2021. évi a társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Péterfy Sándor utca 32. szám, 33166 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú 

határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében 

az  a 569/2021. (VI.01.) sz. PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Utolsó 

résztető szakasz felújítása (bal oldali, hosszú szakasz)” munkákra vonatkozó pályázatot 

érvényesnek nyilvánítja és 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint kamatmentes kölcsönben 

részesíti. 
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Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet irodavezető 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

 

95/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

- 2021. évi társasház felújítási pályázatra benyújtott pályázat elbírálása – Kertész utca 27. 

- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: PKB) úgy dönt, hogy a PKB a társasházaknak 

nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletben 

biztosított jogkörében eljárva a 2021. évi a társasház felújítási pályázatra a Budapest VII. 

kerület, Kertész utca 27. szám 34350/2 hrsz. alatti Társasház által benyújtott, a Budapest 

Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében az  569/2021. (VI.01.) sz. 

PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírásnak megfelelő „Gázvezeték tömörré tétele 

gázkizárást követően” munkára vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja és 1.023.000,-

Ft, azaz egymillió-huszonháromezer forint támogatásban részesíti, melyből 613.800.-Ft, 

azaz hatszáztizenháromezer-nyolcszáz forint visszatérítendő kölcsön és 409.200.-Ft, azaz 

négyszázkilencezer-kettőszáz forint vissza nem térítendő támogatás. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: PKB ülést követően 

Végrehajtásért felelős: Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet irodavezető 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

 

96/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

-Tulajdonosi döntés Sz. A. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy Sz. A. (születési név: .., születési hely és idő: .. ... anyja 

neve: .., szig.sz.: ..) – néhai bérlő, Sz. S. lánya – a ../0/A/11 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest VII. kerület, Murányi u. ... I. 8. szám 

alatti 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 41 m2 alapterületű, komfortos 
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komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 

2021.03.08. 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

 

97/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés M. Zs. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1.  hozzájárul ahhoz, hogy M. Zs. (születési név: ..., születési hely és idő: .. anyja 

neve: .. szig.sz.: ..) – néhai bérlő, M. R. nevelt fia – a ../0/A/11 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest VII. kerület, Marek J. u. ... I. 9. 

szám alatti 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 28 m2 alapterületű, komfort 

nélküli komfortfokozatú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, 

ezáltal 2021.03.01. 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

 

98/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés K. Gy. I. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

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

... anyja neve: .., szig.sz.: ..)  – néhai bérlő, K. Gy. I. élettársa – a 33062/0/A/4 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest VII. kerület, 

Hernád utca ... Fszt. 3. szám alatti 1 és fél szobás, az ingatlan-nyilvántartás 

szerint 37 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati 

tulajdonú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa.   

2. Felkéri az EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy amennyiben a határidő lejártáig K. Gy. 

I. nem adja birtokba a bérleményt, abban az esetben annak kiürítésére és az 
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esetlegesen keletkező hátralék behajtására vonatkozóan peres eljárást 

kezdeményezzen.  

 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: A kérelmező általi kézhezvételtől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai (6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadták. 

 
 

99/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

- Bérleti szerződés hosszabbítása tárgyában- 

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

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy G. Cs. 

J. (szül: ... an: ..) a ../0/A/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1077 

Budapest VII. kerület, Király u. ... II.33. szám alatti, 1 és fél szobás, a nyilvántartásunk 

szerint 55 m² alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra határozott időre, 5 évre, 

2026.07.31. napjáig a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön.  
 

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

módosítás 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

 

100/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés a ../0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1077 

Budapest, VII. kerület Izabella utca ... szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadása tárgyában - 

 

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

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

nyilvántartás szerint a ../0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 

Budapest, VII. kerület Izabella utca ... szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 66 m2 

alapterületű, utcai földszinti helyiség bérbeadásra kerüljön N. M. Sz. (címe: .. ... ; szül.hely, 

idő: ...; a.n.: .., szem.ig.sz.:..; adóazonosító száma: ..) részére, zöldséges tevékenység céljára, 

versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időre az alábbi feltételek mellett: 
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A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 300.960,-Ft (a 

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

a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:  

 

100.320,- Ft/hó + ÁFA (18.240,- 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. 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 
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101/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés a ../0/A/23 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1075 

Budapest, VII. kerület Király utca ... szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadása tárgyában - 

 

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

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

nyilvántartás szerint a ../0/A/23 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1075 

Budapest, VII. kerület Király utca ... szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 19 m2 

alapterületű, udvari földszinti helyiség bérbeadásra kerüljön N. M. Sz. (címe: .. ... ; szül.hely, 

idő: ….; a.n.: …, szem.ig.sz.: ..; adóazonosító száma:..) részére, iroda tevékenység céljára, 

versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időre az alábbi feltételek mellett: 

 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 132.240,-Ft (a 

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

a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:  

 

26.448,- 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. 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. 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 
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A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

 

102/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés a ../0/A/58 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1076 

Budapest, VII. kerület Jobbágy utca ... szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

versenyeztetés mellőzésével történő 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/58 helyrajzi számon nyilvántartott (9-es számú parkoló), természetben a 1076 

Budapest, VII. kerület Jobbágy utca ... szám alatt található 12 m2 alapterületű gépkocsi beálló 

helyiség L. M. (címe: ... ; szül.hely, idő: ...; a.n.: .., szem.ig.sz.: .. ; adóazonosító száma: ..)  

részére, gépkocsi tárolás céljára, versenyeztetés mellőzésével, határozatlan időre 

bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett: 

 

A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként: 40.320,-Ft (a 

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

a bérlő. 

 

Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: 

 

10.800,- Ft/hó + ÁFA (10.800,- 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 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

 

103/2021. (VII.23.) sz. PKB határozat 

- Az alacsony komfortfokozatú önkormányzati bérlakások értékesítésére kiírt Árverés 

III. eljárás eredményének megállapításáról- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. az alacsony komfortfokozatú önkormányzati bérlakások értékesítésére kiírt Árverés III. 

eljárás tárgyában beérkezett érvényes pályázatok közül az alábbi pályázatokat  

 

hirdeti ki nyertesként, azzal, hogy a nyertes pályázó visszalépése vagy kiesése esetén a 

sorrendben soron következő, azaz a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó 

minősül nyertesnek. A nyertes pályázók által a Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata K&H Banknál vezetett 10403239-00033034-00000007 

számú letéti számlájára átutalt pályázati biztosíték összege a vételárba beszámításra 

kerül. 

2. az alábbi ingatlanok vonatkozásában az árverési eljárást indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítja: 

Dob u. 98. fszt. 12. 

3. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t, hogy 8 munkanapon belül minden pályázót értesítsen 

az árverési eljárás eredményéről, illetve, hogy a pályázók értesítését követő 30 napon 

belül gondoskodjon az ajánlati biztosíték nem nyertes pályázók részére történő 

visszafizetéséről. 

 

4. felkéri az EVIN Nonprofit Zrt.-t az adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges 

intézkedések megtételére. 

 Cím Pályázó neve Pályázó címe Nyertes ajánlat 

1. Cserhát u. .. fszt. 1. . .. 10 610 000 Ft 

2. Dob u. .. psz. 1. .. .. 5 500 029 Ft 

3. Dob u. .. fszt. 1 .. .. 9 019 000 Ft 

4. Dohány u. .. fszt. 22. .. .. 15 320 000 Ft 

5. Huszár u. .. IV. 1. .. .. 12 189 000 Ft 

6. István u. .. fszt. 3. Pro Invest Group Kft. .. 12 460 000 Ft 

7. Murányi u. 15. I. 14.  .. ... 13 500 029 Ft 

8. Peterdy u. ... fszt. 4.  .. .. 14 427 000 Ft 

9. Szövetség u. ... I. 19. .. .. 15 203 000 Ft 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 

Felelős:   Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  Pályázók értesítése: jelen határozat meghozatalától számított 8. nap. 

Ajánlati biztosíték visszautalása: a pályázók értésítésétől számított 30. nap. 

Adásvételi szerződés megkötése: a nyertességről szóló értesítés pályázók általi 

kézhezvételének napjától számított 30. nap.  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadták. 

 

 

 

Kmf. 

 

Budapest, 2021. július 23. 

         Bónus Éva                         

   a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

    Vajda Eszter 

 jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


