
 

 

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

KIVONAT 
 

A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 
2019. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: napirendi pontok felvétele 

 
364/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság úgy dönt, hogy a 17/2019 sorszámú 
meghívóban szereplő nyílt ülésre megjelölt előterjesztések mellé, az alábbi napirendi pontot 
felveszi:  
 

- Döntés az Október 6. u. 23. szám alatti ingatlan előtt 3db „Főutca” típusú K 01 
kerékpártároló kihelyezéséről   

- Javaslat a Pénzügyminisztérium meglévő 2 db kizárólagos használatú 
várakozóhelyének József nádor térre történő visszahelyezésére  

 
A Bizottság úgy dönt, hogy a zárt ülésre az alábbi előterjesztést veszi fel a meghívón 
szereplők mellé:  

 
- Bp. V. ker. Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/1 hrsz-ú helyiség – 

MAXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbe vételi kérelme 
- Bp. V. ker. Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/2 hrsz-ú helyiség – 

MAXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbe vételi kérelme 

 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 

   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. szeptember 12-ei üléséről 

         
Tárgy: napirend elfogadás  

 

365/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság úgy dönt, hogy a 17/2019 sorszámú ülésén az 
alábbi előterjesztéseket tárgyalja meg:  
 
 
NYÍLT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK  

1. Társasházak felújítására pályázat kiírása – zöld pályázat  
2. Társasházak felújítására pályázat kiírása – kerékpártároló pályázat  
3. Bp., V. Sas utca 12. szám előtti betáplálás (3) villamos energia ellátása  
4. Bp., V. Sas utca 8. szám előtti betáplálás (4) villamos energia ellátása  
5. Bp.,  V. Hercegprímás u. 10. szám előtti betáplálás (5) villamos energia ellátása  
6. Bp., V. Vadász u. 30. – Belvárosi Sportközpont villamosenergia-ellátása, 1 kV-os 

földkábel létesítése  
7. Bp., V. József nádor tér – gyalogátkelőhely létesítése – határidő módosítása  
8. Bp., V. Hercegprímás u. 9. szám előtti betáplálás (6) villamos energia ellátása  
9. Bp., V. Akadémia u. 15-17. – Hotel Akadémia munkáihoz kapcsolódó víz és 

csatorna bekötése  
10. Bp., V. Szervita tér 8. – Szervita Square optikai ellátása  
11. Bp., V. Szervita tér hrsz.: 24266/2 ingatlan – Szervita Square – csatornázás, 

vízellátás 
12. Bp., V. Steindl Imre utca 6. – Hotel Akadémia munkáihoz kapcsolódó közcélú 1 

kV-os kábelhálózat kiváltása    
13. Döntés az Október 6. u. 23. szám alatti ingatlan előtt 3db „Főutca” típusú K 01 

kerékpártároló kihelyezéséről   
14. Javaslat a Pénzügyminisztérium meglévő 2 db kizárólagos használatú 

várakozóhelyének József nádor térre történő visszahelyezésére  
 
 

 ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK  

1. Bp., V. Ferenciek tere 11. ……. alatti (hrsz.: …….) ingatlan elővásárlási jogáról 
döntés, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – 
önk tul. h.: 2,42%  

 



 

 

2. Bp., V. Veres Pálné u. 32. ….. sz. alatti (hrsz.: …….) ingatlan elővásárlási jogról 
döntés , a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – 
önk tul. h.: 0%  

3. Bp., V. Alkotmány u. 4. …… alatti (hrsz.: …….) ingatlan elővásárlási jogról döntés , 
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – önk tul. 
h.: 0,5%  

4. Bp., V. Váci u. 9……… alatti (hrsz.: ……) ingatlan elővásárlási jogról döntés , a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – önk tul. h.: 
3%  

5. Bp., V. Molnár u. 14. …… (hrsz.: …… ingatlan elővásárlási jogról döntés , a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – önk tul. h.: 
60,3%  

6. Bp., V. Károly krt. 14….. szám alatti lakás bérbe adása – …………… bérbe vételi 
kérelme  

7. ……………… kérelme a 1052 Bp., Semmelweis u. 9. szám alatti (hrsz.: ……  
8. …… kérelme a 1051 Bp., Honvéd u. 40. …… szám alatti (hrsz.: …….. 

önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása iránt  
9. Bp., V. Sas utca 3. szám alatti 24534/0/A/2 hrsz-ú helyiség – ……………. bérbe 

vételi kérelme  
10. Bp., V. Szalay utca 3. szám alatti 24900/1/A/3,52,58 hrsz-ú helyiség Fogadj 

Örökbe Egy Macit a Megváltozott Munkaképességű Emberek Támogatásáért 
Alapítvány bérbevételi kérelme  

11. Bp., V. József Attila u. 18. szám alatti 24532/0/A/7 hrsz-ú helyiség – Dóczi Éva – 
The Box Donut Kft. és Bálna Terasz Kft. bérbevételi kérelme  

12. Bp. V. ker. Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/1 hrsz-ú helyiség – 
MAXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbe vételi kérelme 

13. Bp. V. ker. Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/2 hrsz-ú helyiség – 
MAXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbe vételi kérelme 

 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 

   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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Társasházak felújítására pályázat kiírása – zöld pályázat  

 
366/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

 
 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a társasházi osztatlan közös tulajdonban lévő 
zöldfelületek megújítására, kialakítására vonatkozó pályázat tervezetet elfogadja és a 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a 
társasházaknak nyújtandó támogatásokról szóló 12/2011.(III.10.) rendelet 4. § (1) bekezdés 
alapján a Társasházak részére adható támogatás 2019. évi zöld pályázatát kiírja. 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Társasházak felújítására pályázat kiírása – kerékpártároló pályázat  

 

 
367/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

 
 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a társasházi osztatlan közös tulajdonban lévő 
területein új kerékpártámaszok létesítésére vonatkozó pályázat tervezetet elfogadja és a 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a 
társasházaknak nyújtandó támogatásokról szóló 12/2011.(III.10.) rendelet 4. § (1) bekezdés 
alapján a Társasházak részére adható támogatás 2019. évi kerékpártároló pályázatát 
kiírja. 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Sas utca 12. szám előtti betáplálás (3) villamos energia ellátása  

368/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. Sas utcai (hrsz.: 24610) közterület 
tulajdonosa nevében – a 20/2009.(VI.02.) B-L.Ö.  rendelet 25. §. (4) d.) pontjában foglaltak alapján eljárva – a 
Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. 
(építtető) az V. Sas u. 12. szám előtti betáplálás (3.) villamos energia ellátása miatt földkábeles 
csatlakozóvezeték létesítési munkát végezzen Bell Sándor (tervező) által készített 183656 munkaszámú 
tervdokumentáció alapján azzal a feltétellel, hogy tervezett munkálatok 2019. október 15. - 2019. november 
15. vagy 2020. március 15. - 2020. április 30. közötti intervallumban végezhetők. 
 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36.) és a 
Közterület-hasznosítási Osztállyal egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt., a Belváros-Lipótváros 
Városfejlesztési Kft. és a Közterület-hasznosítási Osztály 15 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozatával 
adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkát az építtető saját költségére végezteti, az ezekre vonatkozó szakmai és eljárási 

jogszabályokban foglaltak szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés terheit 

közvetlenül az építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és az érintett  díszburkolatot az eredeti 

állapot szerint helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás tartalmazza, melynek betartását 

az Építési és Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles 
pótolni, kijavítani. 

5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre érvényes 
karbantartási szerződés alapján kerül helyreállításra az érintett terület, melynek költsége az építtetőt terheli. 

6./ Építtető a munkálatok megkezdése előtt köteles tájékoztatni a munkálatokkal érintett vendéglátó teraszok 
üzemeltetőit. 

7/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen 
leegyeztetve a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: fejlesztés@blvf.hu) 
a munkavégzés időtartamáról és az azzal járó kellemetlenségekről. 

 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges hatósági 
engedélyek és egyéb hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Sas utca 8. szám előtti betáplálás (4) villamos energia ellátása  

369/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
 
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. Sas utcai (hrsz.: 24610) közterület tulajdonosa 
nevében – a 20/2009.(VI.02.) B-L.Ö.  rendelet 25. §. (4) d.) pontjában foglaltak alapján eljárva – a Tulajdonosi, Elidegenítési 
és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. (építtető) az V. Sas u. 8. szám előtti 
betáplálás (4.) villamos energia ellátása miatt földkábeles csatlakozóvezeték létesítési munkát végezzen Bell Sándor (tervező) 
által készített 183657 munkaszámú tervdokumentáció alapján azzal a feltétellel, hogy tervezett munkálatok 2019. október 
15. - 2019. november 15. vagy 2020. március 15. - 2020. április 30. közötti intervallumban végezhetők. 
 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36.) és a Közterület-
hasznosítási Osztállyal egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt., a Belváros-Lipótváros Városfejlesztési Kft. és 
a Közterület-hasznosítási Osztály 15 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozatával adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkát az építtető saját költségére végezteti, az ezekre vonatkozó szakmai és eljárási 

jogszabályokban foglaltak szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés terheit 

közvetlenül az építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és az érintett  díszburkolatot az 

eredeti állapot szerint helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás tartalmazza, melynek betartását 

az Építési és Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles 
pótolni, kijavítani. 

5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre érvényes 
karbantartási szerződés alapján kerül helyreállításra az érintett terület, melynek költsége az építtetőt terheli. 

6./ Építtető a munkálatok megkezdése előtt köteles tájékoztatni a munkálatokkal érintett vendéglátó teraszok 
üzemeltetőit. 

7/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen 
leegyeztetve a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: 
fejlesztés@blvf.hu) a munkavégzés időtartamáról és az azzal járó kellemetlenségekről. 

 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges hatósági engedélyek és 
egyéb hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 

 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Hercegprímás u. 10. szám előtti betáplálás (5) villamos energia ellátása  

370/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
 
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. Hercegprímás utcai (hrsz.: 24625) közterület 
tulajdonosa nevében – a 20/2009.(VI.02.) B-L.Ö.  rendelet 25. §. (4) d.) pontjában foglaltak alapján eljárva – a Tulajdonosi, 
Elidegenítési és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. (építtető) az V. 
Hercegprímás u. 10. szám előtti betáplálás (5.) villamos energia ellátása miatt földkábeles csatlakozóvezeték létesítési 
munkát végezzen Bell Sándor (tervező) által készített 183658 munkaszámú tervdokumentáció alapján azzal a feltétellel, 
hogy tervezett munkálatok 2019. október 15. - 2019. november 15. vagy 2020. március 16. - 2020. április 10. közötti 
intervallumban végezhetők. 
 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36.) és a Közterület-
hasznosítási Osztállyal egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt., a Belváros-Lipótváros Városfejlesztési Kft. és 
a Közterület-hasznosítási Osztály 15 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozatával adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkát az építtető saját költségére végezteti, az ezekre vonatkozó szakmai és eljárási 

jogszabályokban foglaltak szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés terheit 

közvetlenül az építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és az érintett  díszburkolatot az eredeti 

állapot szerint helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás tartalmazza, melynek betartását 

az Építési és Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles 
pótolni, kijavítani. 

5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre érvényes 
karbantartási szerződés alapján kerül helyreállításra az érintett terület, melynek költsége az építtetőt terheli. 

6./ Építtető a munkálatok megkezdése előtt köteles tájékoztatni a munkálatokkal érintett vendéglátó teraszok 
üzemeltetőit. 

7/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen 
leegyeztetve a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: fejlesztés@blvf.hu) 
a munkavégzés időtartamáról és az azzal járó kellemetlenségekről. 

 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges hatósági engedélyek és 
egyéb hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Vadász u. 30. – Belvárosi Sportközpont villamosenergia-ellátása, 1 kV-os 
földkábel létesítése  

371/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
 
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. Vadász utcai (hrsz.: 24792) közterület tulajdonosa 
nevében – a 20/2009.(VI.02.) B-L.Ö.  rendelet 25. §. (4) d.) pontjában foglaltak alapján eljárva – a Tulajdonosi, Elidegenítési 
és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. (építtető) az V. Vadász u. 30. – Belvárosi 
Sportközpont villamosenergia-ellátásához 1kV-os földkábel létesítési munkát végezzen a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. 
(tervező) által benyújtott 219055 munkaszámú (rajzszám: GTF-01-K) tervdokumentáció alapján.  
 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36.) egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. és a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. 30 
napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozata alapján adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkákat az építtető saját költségére végezteti, az ezekre vonatkozó szakmai és eljárási 

jogszabályokban foglaltak szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés terheit 

közvetlenül az építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és a burkolatot az eredeti állapot 

szerint helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás tartalmazza, melynek betartását 

az Építési és Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles 
pótolni, kijavítani. 

5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre érvényes 
karbantartási szerződés alapján kerül helyreállításra az érintett terület, melynek költsége az építtetőt terheli. 

6/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen 
leegyeztetve a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: 
fejlesztés@blvf.hu) a munkavégzés időtartamáról és az azzal járó kellemetlenségekről. 

 
Jelen hozzájárulás a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 
 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges hatósági engedélyek és 
egyéb hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 

 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 
         
 

 

Tárgy: Bp., V. József nádor tér – gyalogátkelőhely létesítése – határidő módosítása  

 
372/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 430/2018.(07.26.) TELB. számú 
határozat érvényességi határidejét 2019. december 31-re módosítja. 
 
 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 
Tárgy: Bp., V. Hercegprímás u. 9. szám előtti betáplálás (6) villamos energia ellátása  

 
373/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

 
 
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. Hercegprímás utcai (hrsz.: 24625) 
közterület tulajdonosa nevében – a 20/2009.(VI.02.) B-L.Ö.  rendelet 25. §. (4) d.) pontjában foglaltak alapján 
eljárva – a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az ELMŰ 
Hálózati Kft. (építtető) az V. Hercegprímás u. 9. szám előtti betáplálás (6.) villamos energia ellátása miatt 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítési munkát végezzen Bell Sándor (tervező) által készített 183659 
munkaszámú tervdokumentáció alapján azzal a feltétellel, hogy tervezett munkálatok 2019. október 15. - 
2019. november 15. vagy 2020. március 16. - 2020. április 10. közötti intervallumban végezhetők. 
 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36.) és a 
Közterület-hasznosítási Osztállyal egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt., a Belváros-Lipótváros 
Városfejlesztési Kft. és a Közterület-hasznosítási Osztály 15 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozatával 
adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkát az építtető saját költségére végezteti, az ezekre vonatkozó szakmai és eljárási jogszabályokban foglaltak 

szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés terheit közvetlenül az 

építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és az érintett  díszburkolatot az eredeti állapot 

szerint helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás tartalmazza, melynek betartását az Építési és 

Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles pótolni, kijavítani. 
5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre érvényes karbantartási szerződés 

alapján kerül helyreállításra az érintett terület, melynek költsége az építtetőt terheli. 
6./ Építtető a munkálatok megkezdése előtt köteles tájékoztatni a munkálatokkal érintett vendéglátó teraszok üzemeltetőit. 
7/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen leegyeztetve a Belváros-

Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: fejlesztés@blvf.hu) a munkavégzés időtartamáról és az 
azzal járó kellemetlenségekről. 

 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges hatósági engedélyek és egyéb 
hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Akadémia u. 15-17. – Hotel Akadémia munkáihoz kapcsolódó víz és 
csatorna bekötése  

 
374/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

 
 
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. Akadémia utcai (hrsz.: 
24666), Zoltán utcai (hrsz.: 24694) és Steindl Imre utcai (hrsz.: 24678) közterületek tulajdonosa 
nevében – a 20/2009.(VI.02.) B-L.Ö.  rendelet 25. §. (4) d.) pontjában foglaltak alapján eljárva – a 
Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a KD 2006 
Ingatlankezelő Kft. (építtető) az V. Akadémia u. 15-17. sz. alatt tervezett Hotel Akadémia munkáihoz 
kapcsolódó víz- és csatorna bekötési munkát végezzen a KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. 
(tervező) által készített és a Dorla-Bau Kft. (kivitelező) által benyújtott  174/2018. munkaszámú 
kiviteli tervdokumentáció alapján azzal a feltétellel, hogy a tervezett munkálatok  2019. október 
15. – 2019. november 15. vagy 2020. március 16. – 2020. április 30. közötti intervallumban 
végezhetők. 
 
Tervezett munkálatok a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szakmai 
felügyelete mellett végezhetők. 
 
Az építtető köteles a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 29/2004.(VI.04.) önkormányzati rendelet 5.§ (7) bekezdése alapján az 
üzemen kívül helyezett – felhagyott közművezetéket elbontani. 
 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 
36.) egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. és a Belváros-Lipótváros 
Városfejlesztő Kft. 30 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozata alapján adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkákat az építtető saját költségére végeztetik, az ezekre vonatkozó szakmai 

és eljárási jogszabályokban foglaltak szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a 

kártérítés terheit közvetlenül az építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és a burkolatot 

az eredeti állapot szerint helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás 

tartalmazza, melynek betartását az Építési és Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által 
észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles pótolni, kijavítani. 

 
 
 



 
 
 
 
 
5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre 

érvényes karbantartási szerződés alapján kerül helyreállításra az érintett terület, 
melynek költsége az építtetőt terheli. 

6/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni 
előzetesen leegyeztetve a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor 
u. 36., e-mail: fejlesztés@blvf.hu) a munkavégzés időtartamáról és az azzal járó 
kellemetlenségekről. 

 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges 
hatósági engedélyek és egyéb hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 
 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Szervita tér 8. – Szervita Square optikai ellátása  

375/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. kerület Bárczy István utcai (hrsz.: 24358/1) 
közterület tulajdonosa nevében – a 20/2009.(VI.02.)B-L.Ö. rendelet 25.§(4) d.) pontjában foglaltak alapján eljárva – a 
Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja a Magyar Telekom Nyrt. (építtető) részére az 
V. Szervita tér 8. – Szervita Square optikai ellátásához szükséges munkálatok elvégzéséhez a SENTOR-MI Kft. (tervező) 
által benyújtott ST-091/2019 munkaszámú kiviteli tervdokumentáció alapján. 
 
A Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
29/2004.(VI.04.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a kerület közterületein nem létesíthető felszín 
feletti kábel csatlakozó szekrény, vagy műtárgy. 
 
A Bárczy István utcai közterületi munkálatot a Petőfi Sándor utca 17. számú beruházással össze kell hangolni, velük 
azt egyeztetni kell. 
 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36.) egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. és a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. 30 
napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozata alapján adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkákat az építtető saját költségére végeztetik, az ezekre vonatkozó szakmai és eljárási 

jogszabályokban foglaltak szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés terheit 

közvetlenül az építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és a burkolatot az eredeti állapot 

szerint helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás tartalmazza, melynek betartását 

az Építési és Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles 
pótolni, kijavítani. 

5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre érvényes 
karbantartási szerződés alapján kerül helyreállításra az érintett terület, melynek költsége az építtetőt terheli. 

6/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen 
leegyeztetve a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: 
fejlesztés@blvf.hu) a munkavégzés időtartamáról és az azzal járó kellemetlenségekről. 

 
Jelen hozzájárulás a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 
 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges hatósági engedélyek és 
egyéb hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 

 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Szervita tér hrsz.: 24266/2 ingatlan – Szervita Square – csatornázás, 
vízellátás 

376/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. kerület Fehér Hajó utcai (hrsz.: 24364) és Bárczy 
István utcai (hrsz.: 24358/1) közterületek tulajdonosa nevében – a 20/2009.(VI.02.)B-L.Ö. rendelet 25.§(4) d.) pontjában 
foglaltak alapján eljárva – a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja az SZ8 
Ingatlanfejlesztő Alap (építtető) részére az V. Szervita tér hrsz.: 24266/2 ingatlan – Szervita Square – csatornázási, vízellátási 
munkáinak elvégzéséhez a Pest-Terv Műszaki Tervező és Kivitelező Kft. (tervező) által benyújtott 1070-K-CS-I3 és 1070-K-
VE-I3 munkaszámú kiviteli tervdokumentációk alapján. 
 
Az építtető köteles a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
29/2004.(VI.04.) önkormányzati rendelet 5.§ (7) bekezdése alapján az üzemen kívül helyezett – felhagyott 
közművezetéket elbontani. 
Tervezett munkálatok a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. szakmai felügyelete mellett 
végezhetők. 
 
A Bárczy István utcai közterületi munkálatot a Petőfi Sándor utca 17. számú beruházással össze kell hangolni, velük 
azt egyeztetni kell. 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36.) egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. és a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. 30 
napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozata alapján adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkákat az építtető saját költségére végeztetik, az ezekre vonatkozó szakmai és eljárási jogszabályokban 

foglaltak szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés terheit közvetlenül az 

építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és a burkolatot az eredeti állapot szerint 

helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás tartalmazza, melynek betartását az Építési és 

Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles pótolni, kijavítani. 
5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre érvényes karbantartási szerződés 

alapján kerül helyreállításra az érintett terület, melynek költsége az építtetőt terheli. 
6/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen leegyeztetve a Belváros-

Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: fejlesztés@blvf.hu) a munkavégzés időtartamáról és az 
azzal járó kellemetlenségekről. 

 
Jelen hozzájárulás a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 
 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges hatósági engedélyek és egyéb 
hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 

 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
Tárgy: Bp., V. Steindl Imre utca 6. – Hotel Akadémia munkáihoz kapcsolódó közcélú 1 
kV-os kábelhálózat kiváltása    

377/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
 
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az V. Steindl Imre utcai (hrsz.: 24678) közterület 
tulajdonosa nevében – a 20/2009.(VI.02.) B-L.Ö.  rendelet 25. §. (4) d.) pontjában foglaltak alapján eljárva – a Tulajdonosi, 
Elidegenítési és Lakás Bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. (építtető) az V. Steindl Imre 
u. 6. sz. alatt tervezett Hotel Akadémia munkáihoz kapcsolódó közcélú 1kV-os kábelhálózat kiváltási munkát végezzen a 
GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (tervező) által benyújtott 219083 munkaszámú (rajzszám: GTF-K-1) tervdokumentáció 
alapján azzal a feltétellel, hogy a tervezett munkálatok  2019. október 15. – 2019. november 15. vagy 2020. március 16. 
– 2020. április 30. közötti intervallumban végezhetők. 
 
A Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004.(VI.04.) 
önkormányzati rendelet 5.§ (7) bekezdése alapján az üzemen kívül helyezett – felhagyott közművezetéket el kell bontani. 
 
A tervezett munkálatokat a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36.) egyeztetni kell.  
 
Munkakezdési hozzájárulás a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. és a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. 30 
napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozata alapján adható ki. 
 
A Bizottság kikötései: 
 
1/. A szóban forgó munkákat az építtető saját költségére végeztetik, az ezekre vonatkozó szakmai és eljárási 

jogszabályokban foglaltak szerint. 
2/. A kivitelezéssel és használattal okozati összefüggésbe hozható bárminemű károkozás esetén a kártérítés terheit 

közvetlenül az építtető viseli. 
3/. Az építtető köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat teljesíteni és a burkolatot az eredeti állapot 

szerint helyreállítani. 
4/. A burkolatok helyreállításának műszaki paramétereit a munkakezdési hozzájárulás tartalmazza, melynek betartását 

az Építési és Műszaki Osztály ellenőriz. A közút kezelője által észlelt hiányosságokat, hibákat az építtető köteles 
pótolni, kijavítani. 

5./ Amennyiben a helyreállítás minősége nem az eredeti állapot szerinti, akkor a területre érvényes 
karbantartási szerződés alapján kerül helyreállításra az érintett terület, melynek költsége az építtetőt terheli. 

6/. Építtető köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen 
leegyeztetve a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: 
fejlesztés@blvf.hu) a munkavégzés időtartamáról és az azzal járó kellemetlenségekről. 

 
A tulajdonosi jogkörben meghozott döntés nem mentesíti az építtetőt a tárgyi munkákhoz szükséges hatósági engedélyek és 
egyéb hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 

 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Ferenciek tere 11……. alatti (hrsz.: …….) ingatlan elővásárlási jogáról 
döntés, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – önk tul. 
h.: 2,42%  

 
378/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

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

Ferenciek tere 11. …….. ajtószám 
 

alatt található 56 nm területnagyságú ingatlannal (222/10000 eszmei tulajdoni hányaddal) 

Ingatlan: 56 nm  

Vételára: 64,000.000,- Ft, az egy négyzetméterre eső vételár nagyságrendileg:1.142.857,- Ft 

 

Eladó: ………………………. 

Vevő: ………………………. 

 

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Veres Pálné u. 32. ……. sz. alatti (hrsz.: ……) ingatlan elővásárlási jogról 
döntés , a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – önk 
tul. h.: 0%  

 
379/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

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

Veres Pálné utca 32. …… ajtószám 
 

alatt található 67 nm területnagyságú ingatlannal (1506/10000 eszmei tulajdoni hányaddal) 

 

Ingatlan: 67 nm  

Vételára: 39,000.000,- Ft, az egy négyzetméterre eső vételár nagyságrendileg: 582.090,- Ft 

Eladó: ………………… 

Vevők: …………………… 

 

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Alkotmány u. 4. …….. alatti (hrsz.: …….) ingatlan elővásárlási jogról döntés , 
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – önk tul. h.: 
0,5%  

 
380/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

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

Alkotmány utca 4. ……. ajtószám 
 

alatt található 53 nm területnagyságú ingatlannal (9/1000 eszmei tulajdoni hányaddal) 

Ingatlan: 53 nm  

Vételára: 61,500.000,- Ft, az egy négyzetméterre eső vételár nagyságrendileg: 1.160.377,- Ft 

Eladó………………. 

Vevő……………….. 

 

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Váci u. 9. …… alatti (hrsz.: ……. ingatlan elővásárlási jogról döntés , a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – önk tul. h.: 3%  

 
381/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

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

Váci utca 9. …….ajtószám 

 
alatt található 72 nm területnagyságú ingatlannal (130/10000 eszmei tulajdoni hányaddal) 

Ingatlan: 72 nm  

Vételára: 63,000.000,- Ft, az egy négyzetméterre eső vételár nagyságrendileg: 875.000,- 
Ft 

Eladó: ………………………. 

Vevő: ………………………… 

 

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Molnár u. 14. ……..alatti (hrsz.: …….) ingatlan elővásárlási jogról döntés , a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §. alapján – önk tul. h.: 60,3%  

 
382/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

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

 
Molnár utca 14. ……. 

 

alatt található 41 nm területnagyságú ingatlannal (222/10000 eszmei tulajdoni hányaddal) 

Ingatlan: 41 nm  

Vételára: 36,500.000,- Ft, az egy négyzetméterre eső vételár nagyságrendileg: 890.243,- 
Ft 

Eladó………………… 

Vevő: ……………….. 

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Károly krt. 14. …… szám alatti lakás bérbe adása – …….. bérbe vételi 
kérelme  

 
 

383/2019. (09.12.)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. Károly krt. 14. ….. szám alatti 2 szobás összkomfortos komfortfokozatú, 
56 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 állapotában 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 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: ………………………. kérelme a 1052 Bp., Semmelweis u. 9. szám alatti (hrsz.: 
………….)  

384/2019. (09.12.)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 
1052 Budapest, Semmelweis utca 9. …. szám alatti (hrsz: ……… 2 + 1 félszobás, komfortos 
komfortfokozatú, 64 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 1052 Budapest, Semmelweis utca 9………. 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 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: ………………………. kérelme a 1051 Bp., Honvéd u. 40. ……. szám alatti (hrsz.: 
………………..) önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása iránt  

 
385/2019. (09.12.)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 
1051 Budapest, Honvéd utca 40. …….szám alatti (hrsz: ……..), 1 szobás, komfortos 
komfortfokozatú, 48 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 1051 Budapest, Honvéd utca 40. ……... 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 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Sas utca 3. szám alatti 24534/0/A/2 hrsz-ú helyiség – ………………………… 
bérbe vételi kérelme  

 
386/2019. (09.12.)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 Sas utca 3. szám alatti 24534/0/A/2 hrsz-ú helyiséget 
tárolás, raktározás céljára bérbe adja ……… 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 9. pontjai alapján 
javasolja a Polgármester úrnak, hogy a …………….részére kiutalásra kerülő Budapest V kerület Sas 
utca 3. szám alatti (hrsz: 24534/0/A/2) helyiségcsoport vonatkozásában a bérleti díjat a mindenkori 
közös költség+felújítási alapnak megfelelő összegben állapítsa meg. 
 
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 Sas utca 3. szám alatti 24534/0/A/2 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló 
helyiség előterjesztésben szereplő forgalmi értékét. 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. Szalay utca 3. szám alatti 24900/1/A/3,52,58 hrsz-ú helyiség Fogadj 
Örökbe Egy Macit a Megváltozott Munkaképességű Emberek Támogatásáért Alapítvány 
bérbevételi kérelme  

 
387/2019. (09.12.)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 Szalay utca 3. szám alatti 
24900/1/A/3,52 hrsz-ú helyiséget és 24900/1/A/58 hrsz-ú helyiség 409 m2 alapterületű részét 
a vendéglátás tevékenység céljára bérbe adja a Fogadj Örökbe Egy Macit a Megváltozott 
Munkaképességű Emberek Támogatásáért Alapítvány részére pályázaton kívül, 15 év 
határozott időre. 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 402/2004.(V.13.) sz. határozat 9. pontja 
alapján javasolja a Polgármester úrnak, hogy a Fogadj Örökbe Egy Macit a Megváltozott 
Munkaképességű Emberek Támogatásáért Alapítvány részére kiutalásra kerülő Budapest 
V kerület Szalay utca 3. szám alatti (hrsz: 24900/1/A/58) helyiségcsoportok vonatkozásában a 
bérleti díj éves mértéket a non-profit szervezet részére történő bérbeadásra tekintettel a 
forgalmi érték 2 %-ban állapítsa meg. 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 402/2004.(V.13.) sz. határozat 9. pontjai 
alapján javasolja a Polgármester úrnak, hogy a Fogadj Örökbe Egy Macit a Megváltozott 
Munkaképességű Emberek Támogatásáért Alapítvány részére kiutalásra kerülő Budapest 
V kerület Szalay utca 3. szám alatti (hrsz: 24900/1/A/3,52) helyiségcsoport vonatkozásában a 
bérleti díjat a mindenkori közös költség+ÁFA összegben állapítsa meg. 
 
A Bizottság úgy dönt, hogy az óvadék mértékét a helyiség 3 havi bérleti díjának megfelelő 
összegben állapítja meg. 
 
A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatba hozatala 
valamint a tevékenység végzéséhez szükséges közművek kialakítása 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 bérbeadás további feltétele, hogy amennyiben a bérl ő a 24900/1/A/52 hrsz-ú pincei 
helyiséget a 24900/1/A/58 hrsz-ú földszinti helyiségen keresztül szeretné megközelíteni, 
abban az esetben a III és IV jelű társasházi közös tulajdonban álló helyiségek 
használatáról megegyezik a Budapest V. kerület Szalay utca 3. szám alatti társasház 
lakóközösségével. 
 
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 
Szalay utca 3. szám alatti 24900/1/A/58 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség forgalmi 
értékét aktualizálja. 
 
 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp., V. József Attila u. 18. szám alatti 24532/0/A/7 hrsz-ú helyiség – Dóczi Éva – 
The Box Donut Kft. és Bálna Terasz Kft. bérbevételi kérelme  

 

 
388/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

 
 
 
 
A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság a 15/2007. (IV. 19.). rendelet 7. §. (1) 
bekezdés alapján úgy dönt, hogy a Bp. V. kerület József Attila utca 18. szám alatti 
24532/0/A/7 hrsz-ú helyiséget pályázat útján hasznosítja. 
 

 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp. V. ker. Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/1 hrsz-ú helyiség – 
MAXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbe vételi kérelme 

 
389/2019. (09.12.)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 Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/1 hrsz-ú 
helyiséget lakossági szolgáltatás, masszázsszalon céljára bérbe adja a MAXPO Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 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 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 Polgármesteri Hivatal Vagyon-nyilvántartási 
és Hasznosítási Osztályát, hogy a Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/1 hrsz-ú nem lakás célú 
helyiség értékbecslésének aktualizálása után készítsen új Bizottsági előterjesztést. 

 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Bp. V. ker. Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/2 hrsz-ú helyiség – MAXPO 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbe vételi kérelme 

 
390/2019. (09.12.)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 Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/2 hrsz-ú 
helyiséget lakossági szolgáltatás, masszázsszalon céljára bérbe adja a MAXPO Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 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 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 Polgármesteri Hivatal Vagyon-nyilvántartási 
és Hasznosítási Osztályát, hogy a Bihari János utca 18. szám alatti 25041/0/A/2 hrsz-ú nem lakás célú 
helyiség értékbecslésének aktualizálása után készítsen új Bizottsági előterjesztést. 
 

 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

Dr. Ebergényi Imre   
aljegyző   

   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Döntés az Október 6. u. 23. szám alatti ingatlan előtt 3db „Főutca” típusú K 01 
kerékpártároló kihelyezéséről   
 

391/2019. (09.12.)TELB. Határozat 
 
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Tulajdonosi 
Elidegenítési és Lakás Bizottsága az Október 6. utca (hrsz: 24596) közterület tulajdonosa 
nevében - a 20/2009.(VI.02.)B-L.Ö. rendelet 25.§ (4) d.) pontjában foglaltak alapján 
eljárva – tulajdonosi hozzájárulását adja 3 db „Főutca” K01-es típusú kerékpártároló 
létesítéséhez az Október 6. utca 23. sz. épület előtt a mellékletben ábrázolt helyen úgy, 
hogy a kialakított kerékpártámasz a gyalogos közlekedést ne akadályozza.  

A tervezett munkálatokat Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Építési és Műszaki Osztályával egyeztetni kell. 

A kihelyezés a „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület területén díszburkolat és 
egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak” keretéből a 
karbantartási szerződés szerint történik.  

A kivitelezés településképi bejelentésről kiadott hatósági határozat birtokában kezdhető 
meg. 

 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
  

Sági Adrienn  
Főépítész  

Főépítész Iroda   

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. szeptember 12-ei üléséről 

         
 

Tárgy: Javaslat a Pénzügyminisztérium meglévő 2 db kizárólagos használatú 
várakozóhelyének József nádor térre történő visszahelyezésére  
 

 
392/2019. (09.12.)TELB. Határozat 

 
 
 
A Tulajdonosi Elidegenítési és Lakás Bizottság egyetért azzal, hogy a Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság kérelme alapján a Pénzügyminisztérium részére székházának 
Budapest, V. kerület Wekerle Sándor utcai homlokzata mentén ideiglenesen kialakított 2 db 
kizárólagos használatú várakozóhely visszahelyezésre kerüljön a József nádor tér 2-4. szám 
alatti főbejárat elé. 

 
 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 igen szavazat mellett elfogadta. 
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 
Budapest, 2019. szeptember 12.          
 
 
 
 

  Sági Adrienn  
Főépítész  

Főépítész Iroda   

Pásztor Lajos    
    Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás 

Bizottság 
elnök       

 

 


