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Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. május 24-én a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X. , Szent László tér 29. l.
em. 115.) megtartott ülésén.
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Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök,
2016 JúN O3.
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Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tubák István, Varga István, a Bizot~ság_ _
képviselő tagjai,
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Pluzsik Gábor, Tábi Attila, a Bizottság nem képvi selő tagjai.
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Távolmaradását előre jelezte:
Gerstenbrein György, a Bizottság nem képviselő tagja
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja
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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
Fonyódi Ágnes
a Belső Ellenőrzési Osztály képviseletében
Belkó Judit
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében
Tóth Balázs
képviselő
Polyák Imre
könyvvizsgáló
Meghívottak:
Dr. Egervári Éva
Dr. Éder Gábor
Dr. Szabados Ottó
Dr. Csurgó Szabolcs
Dr. Aziz-Malak Nóra
Novák Andrea

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főo sztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főo sztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Számviteli Osztály
vezetője

Ventzl József

a Gazdasági és Pénzügyi

Főosztály

Számviteli Osztály

részéről

Dr. Magyar Adrienn

közbeszerzési tanácsadó

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 T asi
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban kettes sorszámmal jelölt a "Közterületi
karnera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló előterjesztés, valamint a
huszonhatos sorszámmal jelölt a "Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő
nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati úton történő hasznosításáról" szóló
előterjesztés nem került benyújtásra. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése,
észrevétele, javaslata van, jelezze.
térfigyelő

Ügyrendi felszólalás:
Dr. Pap Sándor: A "Közterületi térfigyelő karnera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban elmondja, hogy hétfő délutánig
kellett egy felvilágosításkérésre válaszolni az egyik ajánlattevőnek, ezért nem került
benyújtásra a mai ülésre ez az anyag, de tervei szerint a Képviselő-testület különös eljárásrend
szerint tárgyalni fogja.
Hegedűs

Károly: Még folynak az egyeztetések,

egyértelmű

válaszadásra még nem került sor.

Elnök: Amennyiben nincs több 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 [122/2016. (V. 24.)]:
l.

A "Földgáz energia beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
(290. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

2.

A "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (297. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

3.

tárgyú

A "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása vállalkozási
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
(298. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

keretszerződés

4.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (279. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

5.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési
beszámolójáról, zárszámadásáról és a pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása, valamint határozat meghozatala (299. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

6.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési
Osztály 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről és a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek jelentései
alapján készített 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés (264. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

7.

Kovács Róbert polgármester

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére lakbér-hozzájárulás
nyújtására vonatkozó pályázat elbírálása (278. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
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8.

A TÉR KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex
megújítása" projekthez kapcsolódó mini projektek előirányzatának átcsoportosítása (277.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

9.

A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
aulájának Grőb Ferenc részére történő térítésmentes használatba adása (300. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

10. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
helyiségeinek a Kőbányai Szent László Plébánia részére történő térítésmentes használatba
adása (301. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
ll. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést
testületi határozatokról (302. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

igénylő képviselő

12. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-VI. havi
várható likviditási helyzetéről (303. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
13. A Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatti épületben lévő további
helyiségeknek a Hungary Ambulance Kft. részére történő térítésmentes használatba adása
(286. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
14. A lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel
megszüntetéséről (283. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

történő

15. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 16. számú nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (305. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
16. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 26. számú nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (306. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
17. A Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3-5-7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadása (309. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
18. A Budapest X. kerület, Gergely utca 52. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása (307. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
19. A Budapest X. kerület, Vaskő utca 3-5. tetőtér 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadása (287. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
20. A Budapest X. kerület, Kada utca 120-124. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadása (288. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
21. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 7-8. számú nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (289. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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22. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő ll. és 12. számú nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (308. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
23. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása (272. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
24. A Budapest X. kerület, Állomás u. 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása (274. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
25. Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2016. L negyedéves
alakulásáról (273. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
26. A Bergerwagen Kft. közterület-használati ügyében benyújtott
méltányossági kérelme (262. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

fellebbezése

és

27. A Favour Beauty Business Kft. közterület-használati ügyében benyújtott részletfizetési
kérelme (261. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
28. A KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel
megállapítása (263. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

l. napirendi pont:
A "Földgáz energia beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
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: Beszámol arról, hogy 20%-kal olcsóbban sikerült megállapodást kötni az
előző szerződésekhez képest.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 290.
számú előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Földgáz energia
beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló 290. számú
előterjesztést támogatja [123/2016. (V. 24.)].
2. napirendi pont:
A "Köztemetés szolgáltatás megrendelése 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
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szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a
"Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása" tárgyú 297. számú előterjesztés tekintetében.
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 297. számú
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)
124/2016. (V. 24.) GPB határozat
a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Köztemetés megrendelése keretszerződés keretében"
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Matheo Kft. (2541 Lábatlan, Rákóczi F.
u. 51.) és a Léthé Kft. (2500 Esztergom, Malonyai u. 8.) közös ajánlattevők ajánlata
érvénytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73.
§ (l) bekezdés e) pontja alapján.
2. A Bizottság megállapítja, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (1086 Budapest,
Fiumei út 16.) ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel az megfelel a felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok, valamint a Kbt. előírásainak, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére
és nem áll kizáró ok hatálya alatt, valamint az ajánlati ár nem kirívóan alacsony. A Bizottság
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
3. A Bizottság a "Köztemetés megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési
eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. (1086 Budapest, Fiumei út 16.), mint a legjobb ár-érték arányú és
egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy
kössön vállalkozási szerződést a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. napirendi pont:
A "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása
vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása, valamint az
eredmény megállapítása között azért telt el ilyen hosszú idő, mert az ajánlattevőknek 389
tételre kellett ajánlatot adniuk. Ezeknek az összesítése sok munka volt, ezért külön köszöni
azok munkáját, akik részt vettek a közbeszerzési eljárás lebonyolításában.
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Amennyiben nincs több hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a
szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti
szavazás szükséges a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak
szállítása vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása" tárgyú 298. számú előterjesztés tekintetében.
Elnök:

közbeszerzésekről

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 298. számú
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)
125/2016. (V. 24.) GPB határozat
a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása
vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott
ajándéktárgyak szállítása vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési
eljárásban megállapítja, hogy
a) a Touché Event Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 81-84.),
b) aPaper hall Irodaszer Kereskedelmi Kft. (1213 Budapest, Mária királyné útja 102.),
c) az AVALONI Nyomdaipari, Reklámszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (1097 Budapest, Vaskapu u. 20.) - GOLDING Reklámajándék Korlátolt
Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Gubaesi út 59-61.) - OSG Hungary Nyomdaipari
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Íves út 8.) közös ajánlattevők
ajánlata érvénytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 73.§ (l) bekezdés e) pontja alapján.
2. A Bizottság a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása
vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy
a) a Trafix Team Bt. (7052 Kölesd, Kossuth tér 2.),
b) a Topbalaton Kft. (8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc u. 84.) - Univ-Fashion Kft.
(5751 Nagykamarás, Tanya u. 56.) közös ajánlattevők,
c) a Stúdió 68 Reklámajándék Kft. (1119 Budapest, Boglárka u. 32.),
d) a Perfektum PR Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) - Har Meron Hungary Kft. (1126
Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) közös ajánlattevők, valamint
e) az Info Transit Kft. (ll 03 Budapest, Óhegy u. 31.)
ajánlata érvényes, mivel ezen ajánlattevők ajánlata megfelel a felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok, a tárgyalási jegyzőkönyv, valamint a Kbt. és végrehajtási rendeletei
előírásainak.

3. A Bizottság a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása
vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményes.
4. A Bizottság a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása
vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az Info Transit Kft. (1103 Budapest, Óhegy u. 31.)
mint a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, és egyúttal felkéri a
polgármestert, hogy kössön vállalkozási keretszerződést az Info Transit Kft.-vel.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
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4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
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 279. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással a "Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 279. számú előterjesztést támogatja [126/2016.
(V. 24.)].

5. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési
beszámolójáról, zárszámadásáról és a pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása, valamint határozat meghozatala
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy ha az áthúzódó tételeket levesszük az összegből, akkor
mennyi a szabad pénzmaradvány?
Rappi Gabriella: A pénzmaradvány összegét nem tudja pontosan megmondani, mivel a
költségvetési jelentés nem ebből a szempontból tartalmazza a kötelezettségvállalással
kapcsolatos tételeket. A Képviselő-testület ülésére tud készíteni egy számítást ezzel
kapcsolatban.
Somlyódy Csaba: Számításai szerint körülbelül 4-4,5 milliárd forint körüllehet ez az összeg.
Dr. Szabó Krisztián: Képviselő úr kérdését nem tudja értelmezni, mivel nincs áthúzódó rész.
Elfogadásra került a 2016. évi költségvetés. A költségvetés nullára zár, ami azt jelenti, hogy a
pénzmaradvány áthúzódó része a következő évi költségvetésben szerepel.
Somlyódy Csaba: Pénzforgalmi szempontból próbálja megközelíteni a dolgot. Érdeklődik,
hogy mekkora az az összeg, amely nincs lekötve?
Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az elszámolandó beruházások túlnyomó
többsége idén fejeződik be. Az említett ok miatt az elmúlt évekhez képest szokatlanul
alacsony a felhalmozási kiadások teljesülése. A lakás és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségekkel kapcsolatban megemlíti, hogy szociális jellegük miatt a göngyölített
kintlévőségek nőnek. Az elmúlt időszakban a fizetési hajlandóságot 80-90%-ra sikerült
emelni, de ettől függetlenül vannak még kintlévőségek.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 299.
számú előterjesztés támogatásáról.
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással a "Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszárnolójáról, zárszámadásáról
és a pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet rnegalkotásáról, valarnint határozat
rneghozataláról" szóló 299. szárnú előterjesztés tárgyában minősített többség hiányában
nem támogatja az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet [127/2016. (V. 24.)].

6. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési
Osztály 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről és a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek jelentései
alapján készített 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 264. szárnú
előterjesztés támogatásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évre vonatkozó éves
ellenőrzési jelentéséről és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervek jelentései alapján készített 2015. évi összefoglaló éves
ellenőrzési jelentésről" szóló 264. szárnú előterjesztést támogatja [128/2016. (V. 24.)].

7. napirendi pont:
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére lakbérhozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 278. szárnú
előterjesztés támogatásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "BRFK X. kerületi
Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó
pályázat elbírálásáról" szóló 278. szárnú előterjesztést támogatja [129/2016. (V. 24.)].

8. napirendi pont:
A TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű
Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex
megújítása" projekthez kapcsolódó mini projektek előirányzatának átcsoportosítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 277. szárnú
előterjesztés támogatásáról.

8

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "TÉR_KÖZ Fővárosi
Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása
keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" projekthez kapcsolódó mini
projektek előirányzatának átcsoportosításáról" szóló 277. számú előterjesztést támogatja
[130/2016. (V. 24.)].

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 előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 300. 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 300. számú előterjesztést támogatja
[131/2016. (V. 24.)].

10. napirendi pont:
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
helyiségeinek a Kőbányai Szent László Plébánia 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 a 301. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Széchenyi
István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola helyiségeinek a Kőbányai Szent
László Plébánia részére történő térítésmentes használatba adásáról" szóló 301. számú
előterjesztést támogatja [132/2016. (V. 24.)].

ll. napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő
képviselő-testületi határozatokról
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
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 igénylő képviselő-testületi határozatokról" szóló 302. számú előterjesztést
megtárgyalta.
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12. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-VI. 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-VI havi várható likviditási helyzetéről" szóló 303. számú előterjesztést megtárgyalta.

13. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatti épületben lévő további
helyiségeknek a Hungary Ambulance Kft. részére történő 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 286. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület,
Hungária körút 5-7. szám alatti épületben lévő további helyiségeknek a Hungary Ambulance
Kft. részére történő térítésmentes használatba adásáról" szóló 286. számú előterjesztést
támogatja [133/2016. (V. 24.)].

14. napirendi pont:
A lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 283. számú
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról.
134/2016. (V. 24.) GPB határozat
a lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez fedezet biztosításáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32. §-a alapján az ll 03
Budapest, Alkér utca 31/a-b B épület félemelet 6. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
pénzbeli térítés mellett közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 750 OOO Ft összegben
hozzájárul.
2. A Bizottság felkéri a polgáriDestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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15. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 16. 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 305. számú
előterjesztés elfogadásáról.
135/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 16. 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 10.
épületben lévő, 16. számú, 26 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Kucsera
Richárd (okmányazonosító száma: 550310 KA) részére raktározás és műhely céljára, 2016.
június 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. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

16. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 26. 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 306. számú
előterjesztés elfogadásáról.
136/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 26. 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 8.
épületben lévő 26. számú, 290 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a
GALVANO Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Bánya utca 35., cégjegyzékszáma: 01-09695008, adószáma: 12613740-2-42) részére galvánipari tevékenység céljára, 2016. június 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.
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett helyiség-felújítás költségeit - a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - l 404 725 Ft összeg erejéig
beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj 50%-a.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

ll

17. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3-5-7. szám alatti 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 309. számú
előterjesztés elfogadásáról.
137/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3-5-7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3-5-7. szám alatti,
152 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39210/42/A/189) Bódi Mária
(okmányazonosító száma: 037447 NA) részére műterem céljára 2016. június l. napjától
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 4 726 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg.
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett helyiség-felújítás költségeit - a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - l 805 704 Ft összeg erejéig
beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj 50%-a.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

18. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Gergely utca 52. szám alatti 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 307. számú
előterjesztés elfogadásáról.
138/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Gergely utca 52. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Gergely utca 52. szám alatti, 30
2
m alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41911/A/1) Dzuró Katalin (okmányazonosító
száma: 328575 JA) részére raktározás céljára, 2016. június l. napjától határozatlan időre, 3
hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 2 720 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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19. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Vaskő utca 3-5. tetőtér 19. szám alatti 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 287. számú
előterjesztés elfogadásáról.
139/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Vaskő utca 3-5. tetőtér 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Vaskő utca 1-5. (Szalonka köz
34-40.) tetőtér 19. szám alatti, 20 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38924/3 0/A/72)
Knapp József István (okmányazonosító száma: 908495 TL) részére raktározás céljára, 2016.
június l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 4 726 Ftlm2/év +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

20. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Kada utca 120-124. szám alatt 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 288. számú
előterjesztés elfogadásáról.
140/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Kada utca 120-124. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Kada utca 120-124. szám alatti,
41203/42/B/3 helyrajzi számú 280m2 alapterületű ingatlanból, 172m2 alapterületű helyiséget
a CBA L és F Kft. (székhelye: 2182 Domony, Domonyvölgy, Fenyő utca 47., adószáma:
10783933-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-081074, képviseli: Lázár Zoltán ügyvezető
igazgató) részére raktározás és pékáruk előkészítő munkáinak végzése céljára, 2016. június l.
napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l O 969 Ftlm2/év +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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21. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 7-8. 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 289. számú
előterjesztés elfogadásáról.
141/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 7-8. számú nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom u. 42. szám alatti 2.
épület l. emeletén lévő 7. (alapterülete 16,8 m 2) és 8. (alapterülete 17,0 m 2) számú
helyiségeket (helyrajzi szám: 41446) az ODD-Special Invest Kft. (székhelye: 2120
Dunakeszi, Lilla utca 5/b, cégjegyzékszáma: 13-09-169875, adószáma: 23513534-2-13)
részére zenekari próbaterem céljára, 2016. június l. napjától 2017. január 31. napjáig tartó
határozott időre bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiségek bérleti díját l 131 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

22. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő ll. és 12. 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 308. számú
előterjesztés elfogadásáról.
142/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő ll. és 12. számú nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom u. 42. szám alatti 2.
épület l. emeletén lévő ll. (alapterülete 17 m2) és 12. (alapterülete 15 m2) számú
helyiségeket (helyrajzi szám: 41446) az IT 4 Style Kft. (székhelye: 1102 Budapest, Bánya út
6. l. emelet 12., cégjegyzékszáma: 01-09-197488, adószáma: 25061710-2-42) részére iroda
és zenekari próbaterem céljára, 2016. május 20. napjától 2017. május 19. napjáig tartó
határozott időre bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiségek bérleti díját l 131 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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23. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti 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 272. számú
előterjesztés elfogadásáról.
143/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt
lévő l. számú helyiségből kialakítandó 21 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám:
42309/42/A/1) Tóth Aranka egyéni vállalkozó (székhelye: 1108 Budapest, Tóvirág utca 4. 9.
emelet 38., adószáma: 60963460-1-42, nyilvántartási száma: 25524095) részére üzlethelyiség
(ruhakészítés, javítás) céljára 2016. augusztus l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos
felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 18 OOO Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

24. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Állomás u. 5. szám alatti 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 274. számú
előterjesztés elfogadásáról.
144/2016. (V. 24.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Állomás u. 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadásáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Állomás utca 5. szám alatti, 36
2
m alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39016/9/A/112) a DDD CarTrade Bt. (székhelye:
2085 Pilisvörösvár, Tódűlő 6153., adószáma: 25381379-2-13, cégjegyzékszáma: 13-06069161, képviseli: Sárközi József ügyvezető) részére üzlethelyiség (munkavédelmi és vegyi
áru kereskedés) céljára, 2016. június l. napjától 2016. november 30. napjáig tartó határozott
időre bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 22 354 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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25. napirendi pont:
Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2016. I. negyedéves
alakulásáról
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 "Nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának
2016. I negyedéves alakulásáról" szóló 273. számú előterjesztést megtárgyalta.

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 26-28. számú napirendi pontokat.

26. napirendi pont:
A Bergerwagen Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése és
méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
"Bergerwagen Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről és méltányossági
kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

ZÁRTÜLÉS

27. napirendi pont:
A Favour Beauty Business Kft. közterület-használati ügyében benyújtott részletfizetési
kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Favour
Beauty Business Kft. közterület-használati ügyében benyújtott részletfizetési kérelméről" szóló
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

ZÁRTÜLÉS
28. napirendi pont:
A KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. kérelme kapcsán közterület-használati
díjtétel megállapítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "KIPSZER
Fővállalkozási
és Tervező Zrt.
kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel
megállapításáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

ZÁRTÜLÉS
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Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 14.40 órakor bezárja.

Marksteinné Molnár Juli
bizottsági elnök

Törvényességi szempontból

ellenj~gyzem:
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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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BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2016. május 24. 14. 00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL

Bizottsági tagok:
Marksteinné Molnár Julianna
Agócs Zsolt
Mácsik András
Somlyódy Csaba
Tubák István
Varga István
Gerstenbrein György
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BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Meghívottak jelenléti íve
2016. május 24. 14. 00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL
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A név szerinti szavazás eredményét

rögzítő jegyzőkönyv

A "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándék tárgyak szállítása
vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása

amely a 2016. május 24-én megtartott
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai:
IGEN

1./ Agócs Zsolt

x·

NEM

TARTÓZKODÁS

-

2.1 Gerstenbrein György
3./ Marksteinné Molnár Julianna
4./ Mácsik András

5.1 Pluzsik Gábor
6.1 Somlyódy Csaba
7./ Tamás László
8./ Tábi Attila
9./ Tubák István
l O./ Varga István

K

x
x

·x
'>(

x·

v

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 .

. .~~~d.!{j(:
Marksteinné Molnár Juhalíllla
bizottsági elnök

Dr. S a ó Krisztián
jegyző

A név szerinti szavazás eredményét

rögzítő jegyzőkönyv

A "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
amely a 2016. május 24-én megtartott
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai:
IGEN

x
x

1./ Agócs Zsolt

2.1 Gerstenbrein György
3.1 Marksteinné Molnár Julianna

xx

5./ P luzsik Gábor

6.1 Somlyódy Csaba

8./ Tábi Attila
9./ Tubák István
10./ Varga István

TARTÓZKODÁS

x

4.1 Mácsik András

7./ Tamás László

NEM

c:::_

x
x
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 3112011. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet 64. § (2) bekezdése alapján van szükség.

Marksteinné Molnár Ju ·anna
bizottsági elnök

jegyző

