
Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
Tárgy: napirend  

 
323/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság úgy dönt, hogy a 15/2019 sorszámú 
meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 
NYÍLT ÜLÉSEN TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK  

1. Bp., V. Kecskeméti utca 6-terasz létesítése 
2. Bp., V. Hercegprímás u. 10. – önkormányzati helyiség (hrsz.: 24620/0/A/1) 

átalakítás  
 

ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK  

1. ……………………… nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelme  
2. ………………….. nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelme  
3. ……………………. kérelme a 1056 Bp., Belgrád rkp. 18. …… alatti (hrsz.: ……..) 

önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása iránt ……………………………….kérelme  
4. Bp., V. Váci u. 55. ……. alatti (hrsz.: ……..) ingatlan elővásárlási jogáról döntés, a 

kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86.§ alapján – önk. tul. h.: 
11,50%  

5. Bp., V. Arany  János u. 16. ………………… ingatlan elővásárlási jogáról döntés, a 
kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86.§ alapján – önk. tul. h.: 
9,20%  

6. Bp., V. Aranykéz u. 3. ……………………) ingatlan elővásárlási jogáról döntés, a 
kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86.§ alapján – önk. tul. h.: 
4,43%  

7. Bp., V. Kálvin tér 5. szám alatti 24080/0/A/19 hrsz-ú helyiség – ……………………… 
bérbevételi kérelme  

8. Bp., V. Sütő u. 2. szám alatti 24420/0/A/4 hrsz-ú helyiség – Bp., V. ker. Sütő u. 2. 
szám alatti Társasház bérbevételi kérelme  

 



9. Bp., V. Semmelweis u. 2. – Kossuth Lajos u. 18. szám alatti 24252/0/A/3 hrsz-ú 
helyiség forgalmi értékének jóváhagyása  

 

 
 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 
 

  Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Kecskeméti utca 6-terasz létesítése 

 
324/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
 
A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság a 20/2009. (VI.02.) B-L.Ö. rendelet 25. § (4) 
bekezdése c) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő 
Bp. V. Kecskeméti u. 6. szám alatti 24156/0/A/7,8 ingatlanok tulajdonosaként a Kecskeméti 
u. 6. sz. előtti közterületen vendéglátó terasz létesítéséhez a NÍLUS „996” Kft. 
üzemeltetése alatt álló V. Kecskeméti u. 4. sz. alatti Alföldi Étterem részére a 2019. április 4-i 
kérelem és helyszínrajz alapján.  

A Kecskeméti u. 6. sz. (hrsz.: 24156) előtt a közterületen található padot szabadon kell 
hagyni, továbbá esetleges későbbi áthelyezése nem javasolt. 

Jelen hozzájárulás az V. Kecskeméti u. 6. sz. alatti földszinti önkormányzati bérlemény 
(hrsz: 24156/0/7,8) mindenkori használójának írásbeli hozzájárulásával és legfeljebb az 
V. Kecskeméti u. 4. sz. alatti ingatlan tetőtér beépítési, közterületet igénybe vevő 
munkálatainak befejezéséig érvényes. 

 
 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Hercegprímás u. 10. – önkormányzati helyiség (hrsz.: 24620/0/A/1) átalakítás  

325/2019. (07.25.)TELB. Határozat 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 20/2009.(VI.02.)B-L.Ö.  rendelet 25. §. (4) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján eljárva az V. Hercegprímás u. 10. sz. alatti 24620/0/A/1  
helyrajzi számú helyiség tulajdonosa nevében hozzájárulását adja az MKB Bank Nyrt.  (bérlő és 
építtető) által kért önkormányzati helyiség átalakításához a 2019. április 08-án kelt kérelem és Máté 
Tibor (építész-belső építész) által 2019. április 05-én kelt építészeti terv alapján az alábbi 
feltételekkel: 
 

• Építtető tudomásul veszi, hogy 2019. október közepéig nem végezhet olyan munkát, ami 
nagy zajjal/porral jár és a közterület használatát érinti. 

• Tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft-vel egyeztetni kell. 
• A tervezett átalakítás településképi bejelentés köteles, ezért a munkálatok csak a 

hozzájárulás birtokában, annak maradéktalan betartásával végezhető. 
• Az építtető a szóban forgó munkát saját költségén, az V. kerületi Önkormányzattal és a 

Társasházzal szemben támasztandó mindennemű térítési igény nélkül végezteti. 
• Az építtető a tervezett munkálatokról, annak időintervallumáról a Társasház 

tulajdonközösségét köteles tájékoztatni, a munkavégzés során a házirendben foglaltakat 
betartani. 

• A kivitelezéssel okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés 
terheit közvetlenül az építtető viseli. 

 
A 20/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet 25. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a tulajdonosi 
jogkörben hozott döntés az egyébként szükséges hatósági engedélyeket nem pótolja. 
 
 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
 

Tárgy…………………………. nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelme  

 
 

326/2019. (07.25.)TELB. Határozat 
 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság nem javasolja a Polgármesternek 
elfogadásra, …………………… 1051 Bp., Október 6. u. 22. …… szám alatti lakos 
nyugdíjasházi elhelyezés iránti kérelmének teljesítését. 
 

 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 
 

Nagy Krisztina Zsuzsanna 
Népjóléti Osztály  

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 

 

 

 

 

 



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
 

Tárgy: ………. nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelme  

 

 
327/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság javasolja a Polgármesternek elfogadásra, 
……………………. 1052 Bp., Károly krt.8…….. alatti lakos Bp. V., Vadász u. 11-13. szám 
alatti nyugdíjasházban történő elhelyezését azzal, hogy hogy hogy a kérelmező elfogadja a 
jelenleg beköltözhető VII.130. szám alatti lakást és a rendeletben előírt 3,7 millió forintot az 
elhelyezéssel egy időben az önkormányzat számlájára befizeti. 

A nyugdíjasházi elhelyezés feltétele, hogy ……….. az elhelyezést engedélyező bérbeadói 
jognyilatkozat kézhezvételétől számított 90 napon belül a bérleti szerződést megkösse. 
Ellenkező esetben a nyugdíjasházi elhelyezést engedélyező bérbeadói döntés érvényét veszti. 

 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 
 

 Nagy Krisztina Zsuzsanna 
Népjóléti Osztály  

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
………………………….. kérelme a 1056 Bp., Belgrád rkp. 18. ….. szám alatti (hrsz.: 

………………………….. önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása iránt  

 
328/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság az önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről szóló 38/2007. (X.19.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
11. § (4) bekezdése alapján javasolja, hogy a Polgármester pályázaton kívül adja bérbe a 
1056 Budapest, Belgrád rakpart 18. …… alatti (hrsz: ……. 1 szobás, komfortos 
komfortfokozatú, 44 m2 alapterületű ingatlant …………………………… részére határozatlan 
időre, felújítási kötelezettséggel, piaci lakbér fizetésének előírása mellett. 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a Rendelet 54. § (1) alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy a 1056 Budapest, Belgrád rakpart 18……. szám alatti lakásban bérlő által 
elvégzett, a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalához szükséges 
munkálatok költségének legfeljebb 75%-át Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. 
javaslata alapján a műszaki tartalom maradéktalan teljesítésének igazolását követően 
bérbeadó bérlő bérleti díjába beszámítsa. 
 
A Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy a megállapodás megkötése iránt tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 

 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Vámház krt. 14. ….. sz. alatti (hrsz.: ….. lakás bérbeadása – ………………… kérelme  

 
329/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 38/2007. (X.19.) önkormányzati rendelet 

11.§ (4) bekezdése alapján javasolja, hogy a Polgármester pályázaton kívül, méltányosságból  

adja bérbe a Bp. V. ker. Vámház körút 14. …… szám alatti 1 szobás komfortos 

komfortfokozatú, 34 m2 alapterületű lakást piaci alapon …….. részére határozatlan időre 

piaci lakbér fizetésének előírása mellett. 

 A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 38/2007. (X.19.) önkormányzati rendelet 

54.§ (1) alapján úgy dönt, hogy amennyiben a lakás jelenlegi állapotban nem alkalmas 

rendeltetésszerű használatra, úgy a bérbeadás feltétele, hogy ……….. vállalja a lakás saját 

költségen történő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalát, mely költség 

75%-át az Önkormányzat a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. javaslata alapján a 

felújítás Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. által történő műszaki átvételének és 

egyben a műszaki tartalom maradéktalan bérlői teljesítésének igazolását követően 

bérbeszámítás útján megtéríti.  

 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Váci u. 55. …………………alatti (hrsz…….2) ingatlan elővásárlási jogáról döntés, a 

kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86.§ alapján – önk. tul. h.: 11,50%  

 
330/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság úgy dönt elővásárlási jogával nem kíván élni 
a 
 

Váci utca 55. ….. 
 

alatt található 39 nm területnagyságú ingatlannal (29/1000 eszmei tulajdoni hányaddal) 

Ingatlan: 39 nm  

Vételára: 40.400.000,- Ft, az egy négyzetméterre eső vételár, amely megközelítőleg: 
1.035.897,-Ft 

Eladó: …………………. 

Vevő: …………………….. 

  

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Arany  János u. 16. ………………………………) ingatlan elővásárlási jogáról döntés, a 

kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86.§ alapján – önk. tul. h.: 9,20%  

 
331/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság úgy dönt elővásárlási jogával nem kíván élni a 
 

Arany János utca 16…. 
 

alatt található 25 nm területnagyságú ingatlannal (173/10000 eszmei tulajdoni hányaddal) 

Ingatlan: 25 nm üzlethelység 

Vételára: 18.000.000,- Ft, az egy négyzetméterre eső vételár, amely megközelítőleg: 720.000,-Ft 

Eladó: ………………….. 

Vevő: ……………………… 

  

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Aranykéz u. 3. …... sz. alatti (hrsz.: ……..) ingatlan elővásárlási jogáról döntés, a 

kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86.§ alapján – önk. tul. h.: 4,43%  

 
332/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság úgy dönt elővásárlási jogával nem kíván élni 
a 
 

Aranykéz utca 3. …… 
 

alatt található 32 nm területnagyságú ingatlannal (10060/1000000 eszmei tulajdoni 
hányaddal) 

Ingatlan: 32 nm  

Vételára: 39.500.000,- Ft, az egy négyzetméterre eső vételár, amely megközelítőleg: 
1.234.375,- 

Eladó: …………………………. 

Vevő…………………………….. 

 

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Kálvin tér 5. szám alatti 24080/0/A/19 hrsz-ú helyiség –……………….. ……… 

bérbevételi kérelme  

 
333/2019. (07.25.)TELB. Határozat 

 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 15/2007. (IV. 19.) rendelet 14. §. (2) bekezdés b) 
pontja alapján úgy dönt, hogy a Bp. V. kerület Kálvin tér 5. szám alatti 24080/0/A/19 hrsz-ú 
helyiséget oktatás tevékenység céljára bérbe adja ……… részére pályázaton kívül, határozatlan időre. 
 
A Bizottság úgy dönt, hogy az óvadék mértékét a helyiség 6 havi bérleti díjának megfelelő összegben 
állapítja meg. 
 
A bérleti díját a 402/2004. (V. 13.). sz. határozatban foglaltak alapján kell megállapítani. 
 
A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatba hozatala a bérlő 
kötelezettsége, és a bérlő az értéknövelő beruházások megtérítésére nem tart igényt. 
 
A bérbe adás feltétele, hogy a helyiség funkciójának megváltoztatásához a Polgármester hozzájáruljon. 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság javasolja a Polgármester úrnak a helyiség 
funkciójának megváltoztatásához való hozzájárulást. 
 
A tulajdonosi jogkörben hozott döntés az egyébként szükséges hatósági engedélyeket nem pótolja. 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy a Budapest V. kerület Kálvin 
tér 5. szám alatti 24080/0/A/19 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség forgalmi értékét 
aktualizálja. 
 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Sütő u. 2. szám alatti 24420/0/A/4 hrsz-ú helyiség – Bp., V. ker. Sütő u. 2. szám 

alatti Társasház bérbevételi kérelme  
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bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Bp. V. kerület Sütő utca 2. szám alatti 24420/0/A/4 hrsz-ú 
helyiséget raktározás tevékenység céljára bérbe adja a Budapest V. kerület Sütő utca 2. szám alatti szám 
Társasház közössége részére pályázaton kívül, határozatlan időre. 
 
A Bizottság úgy dönt, hogy az óvadék mértékét a helyiség 3 havi bérleti díjának megfelelő összegben állapítja 
meg. 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 402/2004.(V.13.) sz. határozat 37. d) pontja alapján javasolja a 
Polgármester úrnak, hogy a Budapest V. kerület Sütő utca 2. szám alatti társasház közössége részére 
kiutalásra kerülő Budapest V. kerület Sütő utca 2. szám alatti (hrsz: 24420/0/A/4) helyiségcsoport 
vonatkozásában a bérleti díj mértékét a mindenkori közös költség+ÁFA mértékének megfelelő összegben 
állapítsa meg átmeneti időre, amíg a helyiségben raktározás tevékenységet folytat. 
 
A bérbeadás és a kedvezményes bérleti díj megállapításának feltétele, hogy a bérbeadás időtartama alatt a Sütő 
utca 2. szám alatti Társasház a 24420/0/A/4 hrsz-ú albetét vonatkozásában az V. kerületi Önkormányzat 
közös költség fizetési kötelezettségétől eltekint. 
 
A bérleti díját a 402/2004. (V. 13.). sz. határozatban foglaltak alapján kell megállapítani. 
 
A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatba hozatala a bérlő 
kötelezettsége, és a bérlő az értéknövelő beruházások megtérítésére nem tart igényt. 
A tulajdonosi jogkörben hozott döntés az egyébként szükséges hatósági engedélyeket nem pótolja. 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 402/2004.(V.13.). határozat 6/A. pontja alapján jóváhagyja a 
Bp. V. kerület Sütő utca 2. szám alatti 24420/0/A/4 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség előterjesztésben 
szereplő forgalmi értékét. 
 
 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 



Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat 
      Képviselő-testületének 
 Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága  

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. július 25-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Semmelweis u. 2. – Kossuth Lajos u. 18. szám alatti 24252/0/A/3 hrsz-ú helyiség 

forgalmi értékének jóváhagyása  
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A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 402/2004.(V.13.) B-L.Ö. határozat 6/a. 
pontja alapján jóváhagyja a Bp. V. kerület Semmelweis utca 2. szám alatti 24252/0/A/3 hrsz-ú 
helyiség előterjesztésben szereplő forgalmi értékét. 
 
 
  
 
A Bizottság a határozatot 3 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 3 fő 
 
Budapest, 2019. július 25.          
 
 
 
 

Dr. Borbély Kata    
Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály 

osztályvezető   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 

 

 

 

 

 


