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Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. január 26-án a
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest
115.) megtartott ülésén.
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Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra

A jelenléti ív szerint jelen vannak:
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök,
Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tubák István, Varga István, a Bizottság
képviselő tagjai,
Gerstenbrein György, Tábi Attila, a Bizottság nem képviselő tagjai.
Távolmaradását előre jelezte:
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja

Távolmaradás oka:
betegség
munkahelyi elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
jegyző
Hegedűs Károly
aljegyző
Dr. Pap Sándor
alpolgármester
Radványi Gábor
alpolgármester
Dr. Nagy Jolán
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
Rappi Gabriella
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Dr. Korpai Anita
a Hatósági Főosztály képviseletében
Pándiné Csemák Margit
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője
Kovács József
a Főépítészi Osztály képviseletében
Tóth Balázs
képviselő
Meghívottak:
Dr. Éder Gábor
Dr. Szabados Ottó
Dr. Aziz-Malak Nóra
Kürtös Réka Anna
Ventzl József

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése,
észrevétele, javaslata van, jelezze.

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban kettes sorszámmal jelölt "Nyomdai
szolgáltatás és ajándéktárgyak megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívásról , valamint a dokumentáció és annak
részét képező szerződéstervezet elfogadásáról" szóló előterjesztés az SZMSZ 32. § (5)
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint a Képviselő-testület ülésére kerül benyújtásra, a
tizenhármas sorszámmal jelzett "Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya
Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról" szóló előterjesztés pedig nem
került benyújtásra. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a
napirend elfogadásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
napirendjét [112016. (1. 26.)]:
l.

A "Köztemetési szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
elfogadása (40. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

2.

A "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (29. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

3.

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (26. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

4.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása (43. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

5.

Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015.
(II. 19.) KÖKT határozat módosítása (37. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

6.

Az ingatlanügyi hatóság illetékességi területe módosításának kezdeményezése (36. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztiánjegyző

7.

Az Újhegy 2000 Alapítvány által telepített játszóeszközök Önkormányzat részére történő
adományozásának elfogadása (15. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

8.

A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
épületében található aula Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére történő
térítésmentes használatba adása (l. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

9.

A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
aulájának Grőb Ferenc részére történő térítésmentes használatba adása (38. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

10. A Kőbányai Szent László Általános Iskola épületében található helyiségek BudapestKőbányai Szent László Plébánia részére történő térítésmentes használatba adásáról (42.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
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ll. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása (41. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
12. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést nem
képviselő-testületi határozatokról (39. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

igénylő

13. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-II. havi
várható likviditási helyzetéről (16. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
14. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adása (17. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (10. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése (18. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
17. A Budapest X. kerület, Noszlopy utca 20. fszt. 6. szám alatti lakás pályázati úton
értékesítése (19. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

történő

18. Szabó Kornél Lajos sírkőfaragó bérleti jogviszonyának (Budapest X., Kozma utca 7.)
rendezésére irányuló kérelme (20. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
19. A Budapest X. kerület, 39210/171 és 392101172 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos
elővásárlási jogróllemondó nyilatkozatok kiadása (ll. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
20. A Budapest X. kerület, Üllői út 132. (Szárnyas utca 3.) szám alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiség (Homo Novus Kft., Képzett Polgárságért Alapítvány, KONTIKISZAKKÉPZÖ Zrt.) bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelem (21.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
21. A Budapest X. kerület, a Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 212. számú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (22. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
22. A Budapest X. kerület, a Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 214. számú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (23. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
23. A Budapest X. kerület, a Bánya utca 37. szám alatti 56. épületben lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadása (24. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
24. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségben folytatandó tevékenység bövítése (25. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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25. A BKV Zrt. közterület-használati ügyében díjmentesség iránti méltányossági kérelme (12.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
26. A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (13. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
27. A Kulcsár Lakatos-Fémipari Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági
kérelme (30. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
28. AMikropakk Kft. részére közterület-használati díj megállapítása (14. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

l. napirendi pont:
A "Köztemetési szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
elfogadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Somlyódy Csaba: Örül annak, hogy a közbeszerzési eljáráson mindenki indulhat, aki megfelel
a műszaki feltételeknek
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 40. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Köztemetési szolgáltatás
megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást
megindító felhívásról, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról" szóló 40. számú
előterjesztést támogatja [2/2016. (1. 26.)].

2. napirendi pont:
A "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a
"Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása" tárgyú 29. számú előterjesztés tekintetében.
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Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a 29. számú előterjesztést
elfogadja az alábbi határozattal. (A névszerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)
3/2016. (1. 26.) GPB határozat
a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat által müködtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban aF AL-CO 7 Takarítószolgálat Kft. (1139 Budapest,
Lomb u. 31/B, a továbbiakban: Kft.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (l) bekezdés e) pontja alapján. A
Kft. nem az ajánlatkérő által megadott méctékegységben - naptári napban - adta meg
ajánlatában a szállítási határidőt, hanem munkanapban. Az ajánlat ezen hibája az ajánlati
kötöttség beálltát követően nem orvosolható, mert a hiba javítása az értékelésre kerülő ajánlati
elem módosításával lenne csak lehetséges, amely a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjának
rendelkezésébe ütközik.
2. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat által müködtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében"
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Higiénia Kft. (1221 Budapest, Péter Pál u. 43.) ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja, és megállapítja a közbeszerzési eljárás eredményességét.
3. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat által müködtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében"
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Higiénia Kft.-t (1221 Budapest, Péter Pál u. 43.) hirdeti ki az
eljárás nyerteseként mint a legjobb ár-érték arányú - és egyetlen érvényes - ajánlatot benyújtó
ajánlattevőt.

4. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat által müködtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében"
tárgyú közbeszerzési eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön 12 hónap határozott
időtartamú adásvételi keretszerződést a Higiénia Kft.-vel (1221 Budapest, Péter Pál u. 43.).
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály
vezetője

3. napirendi pont:
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Somlyódy Csaba: Lényeges változás az elmúlt évekhez képest, hogy nagyságrendileg
átrendeződött a főváros és a kerületek aránya l ,5-l ,5 százalékkal, amelynek az volt a célja, hogy
a kerületek részéről többletbevételhez jusson a Fővárosi Önkormányzat. Érdeklődik, hogy
ismeretes-e olyan döntés, hogy ezt az összeget csak közlekedési célokra lehet fordítani?
Dr. Pap Sándor: A forrásmegosztás nem tartalmaz explicit rendelkezést, ami ezt a l ,5%-ot
valamilyen feladatra telepítené.
Somlyódy Csaba: Véleménye szerint Kőbánya abban a szerenesés helyzetben van, hogy a
likviditási helyzet okán nem okoz nagyobb problémát ez a kiadás.
Dr. Pap Sándor: Felhívja a figyelmet arra, hogy 295 millió forint többletet állítanak be az idei
költségvetésbe. Ez egy fővárosi beszedésű adó, amelynek arányszámai jogszabályban
meghatározottan kötöttek.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 26. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Fővárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló
rendelettervezet véleményezéséről" szóló 26. számú előterjesztést támogatja [4/2016. (1. 26.)].

4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Dr. Szabó Krisztián: Elnézést kér azért, hogy az előterjesztést az SZMSZ szerinti benyújtási
határidőhöz képest jelentősen későn nyújtották be. A rendelettervezet kialakulása nyomán a
hétvége folyamán számos olyan észrevétel volt, amelyeket szükséges volt megvitatni. A
rendeletmódosítás egy alapvető témakörre irányul, ez pedig az önkormányzati ingatlanok,
elsősorban a köznevelési intézmények használatában lévő ingatlanok használatba adása. E
tekintetben egy hármas felosztás működik, amely alapján a hatályos rendelet a naptári éven
belül való használatba adást a jegyző számára delegálja, mint hatáskört, a naptári éven túli
használatba adást a polgármester hatáskörébe, az ingyenes használatba adást pedig a Képviselő
testület hatáskörébe. A köznevelési célú intézmények használatában lévő ingatlanok használata
egyre növekszik, amelynek két jellemző formája van. Az egyik a hagyományos bérlet, tehát
termek, tomatermek, aulák, pályák bérlete, illetve az intézmények, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, a pedagógusközösség, a gyerekek és a szülők köréből származó
használat, vagy valamilyen közcélt hordozó használat, amelyeknél gyakran az ingyenes
használatot szokták igényelni. A módosítás célja az, hogy a mindennapi élethez igazítsák
ezeknek az igényléseknek az engedélyezését. Tehát a rendeletmódosítás azt tartalmazza e
tekintetben, hogy a harminc napot meg nem haladó időtartamban történő használatba adás
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esetén a polgármesternek legyen lehetősége ezt az ingyenes használatot engedélyeznie, a
harminc napot meghaladó esetekben pedig továbbra is a Képviselő-testület fog döntést hozni.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 43. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról" szóló 43. számú előterjesztést támogatja [5/2016. (1. 26.)].

5. napirendi pont:
Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015.

(Il. 19.) KÖKT határozat módosítása
dr. Szabó Krisztián jegyző

Előterjesztő:

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 37. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzat jogi
személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat
módosításáról" szóló 37. számú előterjesztést támogatja [6/2016. (1. 26.)].

6. napirendi pont:
Az ingatlanügyi hatóság illetékességi területe módosításának kezdeményezése
Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 36. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Ingatlanügyi hatóság
illetékességi területe módosításának kezdeményezéséről" szóló 36. számú előterjesztést
támogatja [7/2016. (1. 26.)].

7. napirendi pont:

Az Újhegy 2000 Alapítvány által telepített játszóeszközök Önkormányzat részére történő

adományozásának elfogadása
dr. Pap Sándor alpolgármester

Előterjesztő:

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 15. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Újhegy 2000 Alapítvány
által telepített játszóeszközök Önkormányzat részére történő adományozásának elfogadásáról"
szóló 15. számú előterjesztést támogatja [8/2016. (1. 26.)].

7

8. napirendi pont:
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
épületében található aula Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére történő
térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az l . számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Széchenyi István
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületében található aula BudapestKőbányai Református Egyházközség részére történő térítésmentes használatba adásáról" szóló
l. számú előterjesztést támogatja [9/2016. (I. 26.)].

9. napirendi pont:
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
aulájának Grőb Ferenc részére történő térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Elnök szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben szereplő "2016. június 28.
napjáig" szövegrész helyébe a "2016. december 31. napjáig" szöveg lépjen.
Indokolás: a későbbi kérelmek elkerülése.
(38/1. módosító javaslat)
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatást ad arról, hogy az iskolák által használt ingatlanok
bérbeadási gyakorlata minden esetben a tanévhez igazodik két okból is. Egyrészt a szünidőket
soha, vagy nagyon ritkán tartalmazza a bérbeadás időtartama, hiszen az intézményeknek a
felügyeletét, nyitvatartását, takarítását nem lehet megoldani a technikai dolgozók
szabadságolása miatt. Másrészt a tanév rendje is változhat olyan mértékben, hogy az
befolyásolja a használatot.
Elnök: Köszöni a tájékoztatást. Ennek tudatában visszavonja a 38/1. módosító javaslatot.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 38. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Széchenyi István
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola aulájának Grőb Ferenc részére történő
térítésmentes használatba adásáról" szóló 38. számú előterjesztést támogatja [10/2016. (I. 26.)].

10. napirendi pont:
A Kőbányai Szent László Általános Iskola épületében található helyiségek BudapestKőbányai Szent László Plébánia részére történő térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 42. számú
előterjesztés támogatásáról.
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szent László
Általános Iskola épületében található helyiségek Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia
részére történő térítésmentes használatba adásáról" szóló 42. számú előterjesztést támogatja
[1112016. (l. 26.)].

ll. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 41. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról" szóló 41. számú
előterjesztést támogatja [12/2016. (1. 26.)].

Tájékoztató a lejárt

12. napirendi pont:
végrehajtott, illetve további intézkedést nem
képviselő-testületi határozatokról
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

határidejű

igénylő

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést
nem igénylő képviselő-testületi határozatokról" szóló 39. számú előterjesztést megtárgyalta.

13. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 1-11. havi
várható likviditási helyzetéről
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. I-Il havi várható likviditási helyzetéről" szóló 16. számú előterjesztést megtárgyalta.
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14. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 17. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület,
Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (rendőrségi iroda)
térítésmentes használatba adásáról" szóló 17. számú előterjesztést támogatja [13/2016. (1. 26.)].

15. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a l O. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésérő l" szóló l O. szám ú előterjesztést támogatja [14/2016. (1. 26.)].

16. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

jelezze.
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Dr. Pap Sándor: Az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy azoknak a lakásoknak az
esetében, amelyeknél a lakáskoncepció nem javasolja az elidegenítést, a kérelmezök
automatikus elutasító határozatot fognak kapni, ezért erről a Bizottságnak nem kell döntést
hoznia.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 18. számú
előterjesztés

támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről"
szóló 18. számú előterjesztést támogatja [15/2016. (I. 26.)].
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17. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Noszlopy utca 20. fszt. 6. szám alatti lakás pályázati úton történő
értékesítése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 19. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület,
Noszlopy utca 20. fszt. 6. szám alatti lakás pályázati úton történő értékesítéséről" szóló 19.
számú előterjesztést támogatja [16/2016. (1. 26.)].

18. napirendi pont:
SzabóKornél Lajos sírkőfaragó bérleti jogviszonyának (Budapest X., Kozma utca 7.)
rendezésére irányuló kérelme
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 20. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal "Szabó Kornél Lajos
sírkőfaragó bérleti jogviszonyának (Budapest X., Kozma utca 7.) rendezésére irányuló
kérelméről" szóló 20. számú előterjesztést támogatja [17/2016. (1. 26.)].

19. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, 39210/171 és 392101172 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos
elővásárlási jogróllemondó nyilatkozatok kiadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy a 39210/171 és a 39210/172 helyrajzi számú ingatlanok
hol helyezkednek el?
Dr. Pap Sándor: A Fehérvári út
ezek a területek.

felől

haladva a Gyógyszergyári út bal oldalán helyezkednek el

Gerstenbrein György: Jól látható a térképen, hogy ez a két telek semmire nem használható.
Érdeklődik, hogy van-e valamilyen információ arról, hogy a befektetőnek mi a szándéka ezzel a
területtel?
Dr. Pap Sándor: A vásárló a tulajdonosa mind a két környező területnek. Több elképzelés is
volt az elmúlt időszakban. Mindegyik tervben szerepelt lakáscélú fejlesztés, amelyhez a jövőben
szükség lesz egy településrendezési szerződés megkötésére is.

ll

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a ll. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület,
39210/171 és 39210/172 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó
nyilatkozatok kiadásáról" szóló ll. számú előterjesztést támogatja [18/2016. (l. 26.)].

20. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Üllői út 132. (Szárnyas utca 3.) szám alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiség (Homo Novus Kft., Képzett Polgárságért Alapítvány, KONTIKISZAKKÉPZÖ Zrt.) bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 21. számú
előterjesztés támogatásáról.
19/2016. (1. 26.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Üllői út 132. (Szárnyas utca 3.) szám alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiség (Homo Novus Kft., Képzett Polgárságért Alapítvány, KONTIKISZAKKÉPZÖ Zrt.) bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelemről
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Képzett Polgárságért Alapítvány (székhelye: 1107
Budapest, Üllői út 132., nyilvántartási száma: 01-01-0007256, adószáma: 18167230-1-42), a
Homo Novus Kft. (székhelye: 1102 Budapest, Üllői út 132., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09565603, adószáma: 12213584-2-42) és a KONTIKI-SZAKKÉPZÖ Zrt. (székhelye: 1133
Budapest, Pannónia utca 91. VI. emelet 21., cégjegyzékszáma: 01-10-046582, adószáma:
14329207-1-41) - által bérelt Budapest X. kerület, Üllői út 132. (hrsz: 38315/60/A/35) szám
alatti, 925 m2 alapterületű helyiség- ismételt bérbevételére vonatkozó kérelmét elutasítja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőket a Bizottság döntéséről.
Határidő:
2016. január 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

21. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 212. számú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 22. számú
előterjesztés elfogadásáról.
20/2016. (1. 26.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 212. számú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38.
épületben lévő 2. emelet 212. számú, 14m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Egri
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István (okmányazonosító száma: 041269 JA) részére iroda és raktározás céljára, 2016. február l.
napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 131 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. február l.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

22. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 214. számú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 23. számú
előterjesztés elfogadásáról.
2112016. (1. 26.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 214. számú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38.
épületben lévő 2. emelet 214. számú, 20 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446)
Bruckné Zemplényi Katalin egyéni vállalkozó (székhelye: 2091 Etyek, Gesztenyés út 44.,
nyilvántartási száma: 35882495, adószáma: 70860430-1-27) részére iroda céljára, 2016. február
l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 131 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. február l.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

23. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 56. épületben lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 24. számú
előterjesztés elfogadásáról.
22/2016. (1. 26.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 56. épületben lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásáról
(7 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 56.
épületben lévő, 35 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Spanyol József
(adóazonosító jele: 8349172738) részére közösségi helyiség céljára, 2016. február l. napjától
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiségek bérleti díját l 131 Ft/m2 /hó +ÁFA összegben határozza meg.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

2016. február l.
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

24. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségben folytatandó tevékenység bövítése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 25. számú
előterjesztés elfogadásáról.
23/2016. (1. 26.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségben folytatandó tevékenység bővítéséről
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Cselekedjünk Alapítvány
(székhelye: ll 08 Budapest, Oltó utca 6. X. emelet 44., adószáma: 18283688-1-42, nyilvántartási
száma: 01-01-0011528, képviseli: Csete Gabriella elnök) az általa vásár és termelői piac,
valamint Informatikai Klub működtetése céljára bérelt Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a
szám alatti, 156 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 42309/34) 2016. március l-jétől
adománybolt és nyugdíjas napközi működtetése céljára is használja változatlan bérleti díj
megállapítása mellett.
Határidő:
2016.január 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen tárgyalja a 25-28. számú napirendi pontokat.

25. napirendi pont:
A BKV Zrt. közterület-használati ügyében díjmentesség iránti méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "BKV Zrt.
közterület-használati ügyében dfjmentesség iránti méltányossági kérelméről" szóló napirendi
pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS
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26. napirendi pont:
A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Hungexpo
Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

27. napirendi pont:
A Kulcsár Lakatos-Fémipari Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági
kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Kulcsár
Lakatos-Fémipari Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről"
szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

28. napirendi pont:
A Mikropakk Kft. részére közterület-használati díj megállapítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Mikropakk
Kft. részére közterület-használati díj megállapításáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS
Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 14.45 órakor bezárja.

K.m.f.

..{../. ~{l.u:.{Jf(:.!.
••••
Moln~.kal~a
Marksteinné
bizottsági elnök
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A jegyzőkönyv mellékletei

./

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

D

határozatok mellékletei

D

írásban benyújtott módosító javaslat

./

a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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A zárt

ülésről

készült jegyzőkönyv mellékletei

./

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

D

határozatok mellékletei

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2016. január 26. 14.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL

Bizottsági tagok:

Aláírás:

Marksteinné Molnár Julianna

LA· z~~

--------------------~-----------------------------------

Agócs Zsolt
Mácsik András
Somlyódy Csaba
Tubák István
Varga István
Gerstenbrein György
Pluzsik Gábor
Tamás László

~:: ~ : : : : : : : : :::

Tábi Attila

Tanácskozási joggal: (aláírás)
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv
a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

amely a 2016. január 26-án megtartott
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai:
IGEN

1./ Agócs Zsolt

2.1 Gerstenbrein György
3.1 Marksteinné Molnár Julianna
4.1 Mácsik András
5 .l P luzsik Gábor

6.1 Somlyódy Csaba
7 .l Tamás László
8./ Tábi Attila
9 .l Tubák István
10./ Varga István

x

NEM

TARTÓZKODÁS

x
x

x

K

x
_K

x

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5)
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet 64. § (2) bekezdése alapján van szükség .

.. {.W:;~ ... ~ .......... ..
Marksteinné o nár Julianna
bizottsági elnök
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