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KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. február 13-ai üléséről 
 
 

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 
 

12/2017. (II. 13.) PB határozat 
 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
megtárgyalásra kerüljenek: 
 
NYÍLT  ÜLÉS:  
 
1.) Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása /T-
30/2017. számú előterjesztés/ 
 
ZÁRT ÜLÉS:  
 
2.) Döntés a Budapest, V. kerület, Vadász u. 30. szám alatti ingatlanban található még 
magántulajdonban lévő albetétek (lakás célú helyiségek) megvásárlására vonatkozó 
ajánlattételi vagy kisajátítási eljárás megindítására egy több funkciós sportközpont létrehozása 
érdekében a Belvárosban /T-31/2017. számú előterjesztés/  
 
 
A Bizottság a határozatot 5 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 
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Tárgy: Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása 
 
 

13/2017. (II. 13.) PB határozat 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Belváros-Lipótváros V. 
kerületi Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. között fennálló 
Közszolgáltatási szerződés módosítását fogadja el. 
 
A Bizottság a határozatot 4 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
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KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. február 13-ai üléséről 
 

 
Tárgy: Döntés a Budapest, V. kerület, Vadász u. 30. szám alatti ingatlanban található még  
 magántulajdonban lévő albetétek (lakás célú helyiségek) megvásárlására vonatkozó 

ajánlattételi vagy kisajátítási eljárás megindítására egy több funkciós sportközpont 
létrehozása érdekében a Belvárosban 

 
 

14/2017. (II. 13.) PB határozat 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntsön úgy, hogy elkötelezi 
magát egy többfunkciós, fedett sportközpont kialakítása mellett a kerületben. 
 
A Pénzügyi Bizottság egyúttal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntsön úgy, hogy a 
20/2009. (VI. 20.) B-L. Ö. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Bp. V. kerület, 
Vadász utca 30. 24816/0/A/10, 14, 15, 19 helyrajzi számmal jelölt, lakás célú helyiségeket 
adásvétel útján szerezze meg és hatalmazza fel a Polgármestert a vételi ajánlat megküldésére 
az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 
A Pénzügyi Bizottság egyúttal javasolja, hogy a Képviselő-testület kártalanítási összegként 
fogadja el az előterjesztésben megjelölt forgalmi értékeket. 
 
Amennyiben az adásvételi szerződés nem jön létre a vonatkozó fent említett helyrajzi 
számokra, a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a 
Polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására az arra illetékes kisajátítási hatóságnál. 
 
 
A Bizottság a határozatot 4 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
 


