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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 2022. március 29-én 10 óra 06 perctől 

megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

225/2022. (III.29.) sz. PKB határozat 

- Tulajdonosi döntés Sz. S. D. K. bérleti jogviszony rendezése ügyében- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, hogy Sz. S.D. K. (szül név: .. szül: ..., anyja neve: .., szem. ig. szám: 

..), az 1072 Budapest, Dob u. ... fsz. 14. sz. (hrsz.: ../0/A/16) alatti 1 és fél szoba, 

nyilvántartásunk szerint 44 m2 alapterületű a bérleti szerződés szerint komfortos, de a 

valóságban félkomfortos komfortfokozatú lakásra, határozott időre, 1 éves időtartamra, 

a bérleti szerződés megkötésre kerüljön. 

 

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

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

 

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. 
 

 

226/2022. (III.29.) sz. PKB határozat 

- Határozat K. Zs. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

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

..), a ../0/A/19 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 Budapest VII. 

kerület, Izabella u. ... I. 25. szám alatti, 3 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 57 

m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra, határozott időre, 1 éves 

időtartamra, a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön 2023.03.31. napjáig.  
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2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

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. 
 

 

227/2022. (III.29.) sz. PKB határozat 

- Határozat Sz. I. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

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

..), a ../0/A/42 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 Budapest VII. 

kerület, Bethlen Gábor u. ... III. 32. szám alatti, 1 és fél szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 39 m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú lakásra, 

határozott időre, 5 éves időtartamra, a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön 

2027.03.31. napjáig.  

 

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

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

 

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. 
 

 

  



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 

228/2022. (III.29.) sz. PKB határozat 

- Határozat K. K. E. lejárt, határozott idejű bérleti jogviszony rendezése tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. hozzájárul ahhoz, hogy K. K. E. (szül. neve: .., szül. hely, idő: ..., anyja neve:. ., 

szig.sz.: ..), a ../0/A/13 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 Budapest 

VII. kerület, Jósika u. ... fsz. 9. szám alatti, 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 

31 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú bérleményre, határozott időre, 5 éves 

időtartamra, a bérleti szerződés megkötésre kerüljön 

 

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

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

 

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. 
 

 

Kmf. 

 

Budapest, 2022. március 29. 

             Bónus Éva sk.                        

   a bizottság elnöke  

A kivonat hiteléül: 

 

    Vajda Eszter 

 jegyzőkönyvvezető 

 

 


