BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYIBIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. június 21-én a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. L
em. 115.) megtartott ülésén.
Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra
A jelenléti ív szerint jelen vannak:

Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök,
éH' ·
Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tubák István, Varga István, a Bizottság
képviselő tagjai,
Gerstenbrein György, Pluzsik Gábor, Tábi Attila, a Bizottság nem~~J?Jtsrl(} ta~aj:
/
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Távolmaradását

előre

jelezte:

iK.'

'

Távolmaradás oka:

Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja

hivatalos elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Dr. Szabó Krisztián
Dr. Nagy Jolán
Rappi Gabriella
Dr. Korpai Anita
Pándiné Csemák Margit

jegyző

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Hatósági Főosztály képviseletében
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője

Meghívottak:

Dr. Ács Viktória Éva
Dr. Egervári Éva
Dr. Szabados Ottó
Dr. Csurgó Szabolcs
Dr. Aziz-Malak N óra
Ventzl József

jegyzői titkárságvezető

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 Számviteli Osztály
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 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban kettes sorszámmal jelölt a "Hideg

élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról" szóló előterjesztés, valamint a hármas sorszámmal jelölt a
"Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására
24 hónapos időtartamra, 2016" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi
felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról" szóló előterjesztés nem került
benyújtásra. Továbbá elmondja, hogy a tizenkettes sorszámmal jelölt "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó
kérelmekről" szóló 319. számú előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére második napirendi pontként való
tárgyalással az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról" szóló 373. számú előterjesztést, valamint harmadik
napirendi pontként való tárgyalással a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési
és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról" szóló 371. számú előterjesztést.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendjére és
második napirendi ponként tárgyalja az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló 373. számú előterjesztést,
harmadik napirendi pontként tárgyalja a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A
leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati felhíváshoz
kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló 371. számú előterjesztést.
[152/2016. (VI. 21.)].
Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze.
Ügyrendi felszólalás:
Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló
előterjesztés, valamint a "Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök
bérbevételére és karbantartására 24 hónapos időtartamra, 2016" tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról, az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról" szóló
előterjesztések tárgyalásáramikor kerül sor?
Dr. Szabó Krisztián: Törekednek arra, hogy a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai
Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról"
szóló előterjesztés elkészüljön csütörtökre a Képviselő-testület ülésére, a "Bérleti és
karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására 24 hónapos
időtartamra, 2016" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról" szóló előterjesztés tárgyalására pedig szintén
csütörtökön szeretnének sort keríteni egy rendkívüli bizottsági ülés keretében.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a
napirend elfogadásáról a sorrendmódosítás figyelembevételével.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja
el napirendjét [153/2016. (VI. 21.)]:
l.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2015. évben lefolytatott
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló (374. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

2.

Az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása (373. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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3.

A "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (3 71. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

4.

A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011.
(V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (342. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

5.

Az Önkormányzatjogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 37/2016.
(II. 18.) KÖKT határozat módosítása (341. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

6.

A

Kőbánya

Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása (343. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó

Krisztiánjegyző

7.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (365. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

8.

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjárművek vásárlása
céljából támogatás nyújtása (364. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

9.

Az Együtt EurópáértAlapítvány támogatása (327. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

l O. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést
testületi határozatokról (367. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

igénylő képviselő

ll. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-VII. havi
várható likviditási helyzetéről (317. számú előterjesztés)
12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítése (338. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
13. A Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítése (323. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
14. Tájékoztató az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény épületében
található helyiségek közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység céljából történő
kedvezményes használatba adásáról (368. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
15. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás (325. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
16. A Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadása (357. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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17. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek pályázati úton történő hasznosítása (356. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
18. A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti jogviszonyának felmondása (318. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
19. A Budapest X. kerület, Füzér utca 38/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadása (320. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
20. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 23. számú számú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (321. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
21. A Centrum Televízió Kft. bérbeszámításra vonatkozó kérelme (324. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
22. A Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadására vonatkozó kérelem (339. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
23. A Budapest X. kerület, Pilisi utcában lévő 42742/l és 42742/2 helyrajzi számú ingatlanok
bérbeadása (322. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
24. A Budapest X. kerület, Állomás utca 23. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadása (316. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
25. A Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti díjának csökkentése (366. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
26. A Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem (329.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
27. Az Óhegy-Kelemen Kft. kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel megállapítása
(358. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
28. Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel megállapítása
(326. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

l. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2015. évben lefolytatott
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló
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 374. számú
előterjesztés támogatásáról.
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat által 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról"
szóló 374. számú előterjesztést támogatja [154/2016. (VI. 21.)].

2. napirendi pont:
Az "Informatikai eszközök beszerzése" 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 névszerinti szavazás szükséges az
"Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása" tárgyú 373. 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 9 igen, egyhangú szavazattal a 373. számú
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)
155/2016. (VI. 21.) GPB határozat
az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy az "Informatikai eszközök
beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes, és a Woss Kft. (1141 Budapest,
Fogarasi út 98.) ajánlattevő ajánlata érvényes, a Woss Kft. (1141 Budapest Fogarasi út 98.)
alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll kizáró ok hatálya alatt.
2. A Bizottság megállapítja az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési
eljárásban a First Computer Kft. (1174 Budapest, Melczer u. , 42.) ajánlatának
érvénytelenségéta közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
73. § (l) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő a június 17-én 12 órai határidőre
nem nyújtott be felvilágosítást, így nem állapítható meg, hogy a Kbt. 62. § (l) bekezdés k)
pont kb) al pontja szerinti nyilatkozaton tényleges tulajdonosként megjelölt Sárközi Zoltán
valóban tényleges tulajdonosnak minősül-e. Az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a Kbt.
62. § (l) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok fennállásának hiányát.
3. A Bizottság megállapítja az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési
eljárásban az R+R Periféria Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. 12. épület) ajánlatának
érvénytelenségét a Kbt. 73. § (l) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő a
felvilágosításában nemcsak a tényleges tulajdonosokat tüntette fel. Rajki Rudolf és Rajki
Bálint nem rendelkezik a tulajdoni hányad vagy a szavazati jogok legalább 25%-ával, így nem
minősül tényleges tulajdonosnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb), illetve rc)-rd)
alpontjai alapján. Erre tekintettel az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a Kbt. 62. § (l)
bekezdés k) pont kb) al pontja szerinti kizáró ok fennállásának hiányát.
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4. A Bizottság az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Woss Kft. (1141 Budapest,
Fogarasi út 98.), és felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szerződést a Woss Kft-vel.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
az Informatikai és Iratkezelési Osztály vezetője

3. napirendi pont:
A "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói
feladatok ellátása" 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
"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című
pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása" tárgyú 371. 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 9 igen, egyhangú szavazattal a 371. számú
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)
156/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy a "VEKOP 6.2.1-15
azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati
felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményes.
2. A Bizottság megállapítja, hogy a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési
és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot az EU
2002 Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Adaptatio-M Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Spiker Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nabago
Korlátolt Felelősségű Társaság tett.
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3. A Bizottság megállapítja, hogy a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési
és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az EU
2002 Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 1.), arra tekintettel, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. §
(2) bekezdés a) pontjaszerint az ajánlata a legalacsonyabb árat tartalmazza.
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az EU 2002 Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

4. napirendi pont:
A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011.
(V. 25.) önkormányzati rendelet 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 342. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú a "Nemzetközi kapcsolattartás és az
ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról" szóló 342. számú előterjesztést támogatja [157/2016. (VI. 21.)].

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

37/2016. (ll. 18.) KÖKT határozat 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 341. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú az "Önkormányzat jogi személy
kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 37/2016. (II. 18.) KÖKT határozat
módosításáról" szóló 341. számú előterjesztést támogatja [158/2016. (VI. 21.)].

A Kőbánya

6. napirendi pont:
Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Gerstenbrein György: Tudomása szerint Demeter Gyula, a Kőbánya Közbiztonságáért
Közalapítvány tagja már évek óta nem a Heves utca 58. szám alatt. Javasolja, hogy a többi
adatot is ellenőrizzék, és ezt követően döntsenek az alapító okirat módosításáról.
Dr. Szabó Krisztián: A megfogalmazás, hogy a melléklet szerinti tartalommal fogadja el a
Képviselő-testület az alapító okiratot, lehetövé teszi az apró technikai pontosítást, az esetleges
elírások javítását. Feltételezhető, hogy ha az előterjesztésben szereplő adat helyes, akkor a
lakcímmódosításra nem került sor. Köszöni a figyelemfelhívást, ellenőrizni fogják az
adatokat.
Elnök: Amennyiben nincs többhozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 343.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya
Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról" szóló 343. számú
előterjesztést támogatja [159/2016. (VI. 21.)].

7. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
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 365. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és egységes
szerkezetbe foglalásáról" szóló 365. számú előterjesztést támogatja [160/2016. (VI. 21.)].

8. napirendi pont:
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjárművek vásárlása
céljából támogatás nyújtása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 364. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya
Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjárművek vásárlása céljából támogatás
nyújtásáról" szóló 364. számú előterjesztést támogatja [161/2016. (VI. 21.)].
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9. napirendi pont:
Az Együtt Európáért Alapítvány támogatása
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 327. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Együtt Európáért
Alapítvány támogatásáról" szóló 327. számú előterjesztést támogatja [162/2016. (VI. 21.)].

10. 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 367. számú előterjesztést
megtárgyalta.

ll. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-VII. 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-VII havi várható likviditási helyzetéről" szóló 317. számú előterjesztést megtárgyalta.

12. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
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 338. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről" szóló 338. számú
előterjesztést támogatja [163/2016. (VI. 21.)].
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13. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 4. szám alatti 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 323. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület,
Korpanai utca 7. fszt. 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről"
szóló 323. számú előterjesztést támogatja [164/2016. (VI. 21.)].

14. napirendi pont:
Tájékoztató az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény épületében
található helyiségek közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység céljából történő
kedvezményes használatba adásáról
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 az "Önkormányzat által működtetett köznevelési
intézmény épületében található helyiségek közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység
céljából történő kedvezményes használatba adásáról" szóló 368. számú előterjesztést
megtárgyalta.

15. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás
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 325. számú
előterjesztés elfogadásáról.
165/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti jogának átruházásához való hozzájárulásról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az NV Transz 2001. Bt.
(székhelye: 1108 Budapest, Tóvirág utca 8. 2. emelet 9., cégjegyzékszáma: 01-06-789892,
adószáma: 21089518-2-42) az általa bérelt, Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám
alatti, 31 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogát - a lakásokról és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendeletben foglalt
feltételekkel- 2016. július l. napjától kezdődően átruházza a FIRST MARKET BUFFET Kft.
(székhelye: 1087 Budapest, Kőbányai út 31.,égjegyzékszáma: 01-09-272080, adószáma:
25384949-2-42) részére üzlethelyiség (vendéglátás, büféüzemeltetés) céljára.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

2016. június 30.
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

16. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. 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 357. számú
előterjesztés elfogadásáról.
166/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatti
épületben található, 368 m2 alapterületű helyiségcsoportot (helyrajzi szám: 38900/11) a
SASOK Sport Egyesület (székhelye: 1108 Budapest, Tavas utca 1/c A lépcsőház VIII. emelet
78., nyilvántartási száma: 01-02-0010746, adószáma: 18182068-2-42, képviseli: Szalay
Gábor elnök) részére szabadidő és sporttevékenység célj ára, 2016. augusztus l. napj ától
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 4 891 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg.
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő a bérlemény helyiségeit a kérelemhez benyújtott
tervezett állapotrajz szerint saját költségén átépítse.
4. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett helyiség-karbantartás költségeit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - 399 587 Ft összeg erejéig
beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj 50%-a.
Határidő:
2016. augusztus l.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

17. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek pályázati úton történő hasznosítása
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 356. számú
előterjesztés elfogadásáról.
167/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek pályázati úton történő hasznosításáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)

ll

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság pályázatot ír ki a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány
16. szám alatti, 42309/27 helyrajzi számú ingatlanban található 37,03 m2 , 37,45 m 2 és 55,49
m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására.
2. A Bizottság a helyiségek bérleti díjának alsó határát 18 OOO Ft/m2/év + ÁFA mértékben
határozza meg.
3. A Bizottság a helyiségekben folytatható tevékenységek körét az alábbi tevékenységekre
engedélyez i:
a) üzleti (kereskedelmi, szolgáltató) tevékenység kivéve: használtruha-árusítás,
dohányárusítás, alkoholtermékek árusítása, szexshop működtetése,
b) irodai tevékenység.
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az l. melléklet szerinti pályázati hirdetmény
közzétételével a pályázati eljárást folytassa le.
Határidő:
2016. augusztus 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

18. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti jogviszonyának felmondása
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 318307.
számú előterjesztés elfogadásáról.
168/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Gépmadár utca 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti
jogviszonyának felmondásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti
(helyrajzi szám: 39210/47), a Pirog-da Kft. (székhelye: 6500 Baja, Háromnyúl utca 37.,
cégjegyzékszáma: 03-09-128814, adószáma: 25328592-2-03, képviseli: Demeter Ferenc
ügyvezető) által bérelt 122 m2 alapterületű üzlethelyiségre a bérlő által benyújtott felmondást
a bérleti szerződésben meghatározott három hónapos felmondási idővel, 2016. július 31.
napjával fogadja el.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Bizottság döntéséről.
Határidő:
2016. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

19. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Füzér utca 38/a 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 320. számú
előterjesztés elfogadásáról.
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169/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Füzér utca 38/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Füzér utca 38/a (Liget utca 7.)
szám alatti, 28 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38997/A/1) Péter Anikó
(okmányazonosító száma: 987881 HA) részére kézműves és oktatási tevékenység céljára,
2016.július l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 7 894 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

20. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 23. 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 321. számú
előterjesztés elfogadásáról.
170/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 23. számú nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2.
épületben lévő 23. számú, 78 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Csorbánczi
Péter (okmányazonosító száma: 701871 PA) részére hangstúdió céljára 2016. május 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. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

21. napirendi pont:
A Centrum Televízió Kft. bérbeszámításra vonatkozó 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 324. számú
előterjesztés elfogadásáról.
17112016. (VI. 21.) GPB határozat
a Centrum Televízió Kft. bérbeszámításra vonatkozó kérelméről
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság engedélyezi, hogy a Centrum Televízió Kft.
(székhelye: 1192 Budapest, Nádasdy utca 2., cégjegyzékszáma: 01-09-872291, adószáma:
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13770442-2-43, képviseli: Nagy Judit Éva ügyvezető ) az általa bérelt Budapest X. kerület,
Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő helyiségekben az általa elvégzett klímarendszerkialakítás beruházási költségeit - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett
-legfeljebb l 200 OOO Ft összeg erejéig beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a
havonta fizetendő bérleti díj 50%-a.
2. A Centrum Televízió Kft. a beruházás térítésmentes átadásakor köteles megküldeni az
Önkormányzat részére a beruházás elvégzését igazoló számlák hiteles másolatát, és az átadásátvételi jegyzőkönyvet. A térítésmentes átadás-átvétellel kapcsolatban az Önkormányzat az
általános forgalmi adó fizetésre kötelezettséget nem vállal.
Határidő:
2016. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

22. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadására 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 339. számú
előterjesztés elfogadásáról.
172/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadására vonatkozó kérelemről
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Hannibal Cross GYM Kft. (székhelye: 1068
Budapest, Király utca 80., cégjegyzékszáma: 01-09-194870, adószáma: 25015245-2-42,
képviseli: Áfra Ákos ügyvezető) kérelmét-a Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatti
társasházban lévő, 124m2 alapterületű helyiség (39210/8/A/383) bérbevételére- elutasítja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt.
Határidő:
2016. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

23. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Pilisi utcában lévő 42742/l és 42742/2 helyrajzi számú ingatlanok
bérbeadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Gerstenbrein György: Örülne annak, ha a patak mellett mintagazdaság jönne létre. Egy ilyen
terület hasznosításához kitartás, szorgalom, jelentős mértékű tőke és gépek kellenek. A
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levélből nem derül ki, hogy ezekkel rendelkezik-e a kérelmező. Sokan próbálkoztak már a
területen mezőgazdasági tevékenységgel, de eddig senkinek sem sikerült Megkérdőjelezhető
a kérelmező hozzáértése, mivel a mezőgazdasági év már régen elkezdődött és még csak most
fordult kérelmével az Önkormányzathoz. Tudni szeretné azt is, hogy miért ezen a területen
szándékozik kutat fúrni a kérelmező. A kérelem alapján nem mérhető fel, hogy a kérelmező
mennyire van tudatában azzal a feladattal, ami vár rá. Ez egy talajvizes, víznyomásos terület,
ahol gyümölcsfa soha nem nőtt. A kérelmező itt egy gyümölcstermelő gazdaságot akar
létrehozni. Javasolja, hogy a Bizottság kérjen a kérelmezőtől valamilyen szakmai önéletrajzot,
vagy koncepciót, és ezt követően hozza meg döntését.

Dr. Szabó Krisztián: Kéri Gerstenbrein urat, hogy pontos
fogalmazzon meg.

szövegszerű

módosító javaslatot

Gerstenbrein György: A kérelmező adjon be szakmai önéletrajzot, valamint üzleti tervet,
kiderülne a hozzáértése. Ennek ismeretében döntsön a Bizottság a kérelemrőL

amelyből

Varga István: Egyetért azzal, hogy a kérelmező bizonyítsa valamilyen dokumentummal a
hozzáértését. Elmondja, hogy a kérelmező felkereste és a segítségét kérte. A beszélgetés
alapján úgy tűnt, hogy komolyan veszi a terveit. A szülei földműveléssel foglalkoznak, tehát a
kérelmező is ebben nőtt fel.
Agócs Zsolt: Javasolja, hogy a Bizottság egy évre adja bérbe a kérelmező számára a Pilisi
utcában lévő ingatlanokat, majd a három év letelte után kössön vele határozatlan időre szóló
bérleti szerződést.
Elnök: Tudomása szerint a gyümölcsfákat
szeptemberre halasszák a döntést.

ősszel

kell kiültetni, ezért nem javasolja, hogy

Szóbeli módosító javaslat:
Dr. Szabó Krisztián: A Gerstenbrein György által elhangzottak alapján javasolja, hogy az l.
mellékletben szereplő határozattervezet l -4. pontja helyébe az alábbi l. és 2. pont lép:

"1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Gonda Gergely (okmányazonosító száma:
549815 TA)- a Budapest X. kerület, Pilisi utcában található 42742/l (852m2) és 42742/2
(12 948m2) helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó- bérbeadás iránti kérelmét elutasítja.
2. A Bizottság felkéri a kérelmezőt, hogy a bérbeadási kérelme ismételt benyújtása esetén a
kérelemhez csatolja a mezőgazdasági tevékenység ellátásával összefüggő ismereteit, vagy
elképzeléseit bemutató, igazoló iratot, valamint a tevékenységre vonatkozó terveit bemutató
üzleti tervet."
(322/1. módosító javaslat)
Elnök: Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a 32211. módosító javaslat elfogadásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadja a
322/1. módosító javaslatot [173/2016. (VI. 21.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 322.
számú előterjesztés elfogadásáról a 32211. módosító javaslat figyelembevételével.
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174/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Pilisi utcában lévő 42742/l és 42742/2 helyrajzi számú ingatlanok
bérbeadásáról
(8 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Gonda Gergely (okmányazonosító száma: 549815 TA)
- a Budapest X. kerület, Pilisi utcában található 42742/l (852 m2 ) és 42742/2 (12 948 m 2)
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó- bérbeadás iránti kérelmét elutasítja.
2. A Bizottság felkéri a kérelmezőt, hogy a bérbeadási kérelme ismételt benyújtása esetén a
kérelemhez csatolja a mezőgazdasági tevékenység ellátásával összefüggő ismereteit, vagy
elképzeléseit bemutató, igazoló iratot, valamint a tevékenységre vonatkozó terveit bemutató
üzleti tervet.
Határidő:
2016. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

24. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Állomás utca 23. 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 316. számú
előterjesztés elfogadásáról.
175/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Állomás utca 23. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Állomás utca 23. szám alatti, 20
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39016/9/A/606) Berta Brigitta (okmányazonosító
száma: 978234 HA) részére üzlethelyiség (frissítő és relaxáló testmasszázs szolgáltatás)
céljára, 2016. július l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével
bérbe adja.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 15 OOO Ft/m2/év + ÁFA összegben határozza meg.
Határidő:
2016. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

25. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti díjának csökkentése
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 366. számú
előterjesztés elfogadásáról.
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176/2016. (VI. 21.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti díjának csökkentéséről
(8 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Kőbányai Fiatalok Egyesülete (székhelye: 1105
Budapest, Havasi Ignác utca 1., nyilvántartási száma: 01-02-0009798, adószáma: 181766301-42, képviseli: Gálicz Attila) által bérelt Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatti,
175 m2 alapterületű, közösségi célú felhasználásra bérbeadott helyiség (helyrajzi szám:
38924/10) bérleti díját 2016. július l-jétől 686 Ft/m2/év +ÁFA (havi 10 004 Ftlhó +ÁFA)
összegben határozza meg.
2. A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat által az Egyesület részére fizetendő
941 643 Ft összeg az Egyesület bérletidíj-hátralékába (4 706 045 Ft tőke) beszámításra
kerüljön. A Bizottság engedélyezi, hogy az Egyesület a fennmaradó 3 764 402 Ft összegű
bérletidfj-hátralékát havi 50 OOO Ft összegű részletekben fizesse meg az Önkormányzat
részére a havi bérleti díj fizetése mellett.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a bérlőt a Bizottság döntéséről.
Határidő:
2016. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

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 Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Tafák Kft.
közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelemről" száló napirendi pontot
zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

27. napirendi pont:
Az Óhegy-Kelemen Kft. kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel megállapítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az "ÓhegyKelemen Kft. kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel megállapításáról" száló
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS
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28. napirendi pont:
Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel
megállapítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az "EGIS
Gyógyszergyár Zrt. kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel 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.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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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 név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv
az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról

amely a 2016. június 21-én megtartott
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai:
IGEN

1./ Agócs Zsolt

NEM

TARTÓZKODÁS

)(

x
x
x

2.1 Gerstenbrein György
3./ Marksteinné Molnár Julianna

4.1 Mácsik András

x

5./ P luzsik Gábor

x

6.1 Somlyódy Csaba
7./ Tamás László
-·~-~·-·~

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

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 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet 64. § (2) bekezdése alapján van szükség.

Marksteinné MolnáiJulianna
bizottsági elnök

A név szerinti szavazás eredményét

rögzítő jegyzőkönyv

a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
amely a 2016. június 21-én 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./ Mácsik András
5./ P luzsik Gábor

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

x·

NEM

TARTÓZKODÁS

x
X:
x
x
x·
.

-

---~~~--~=--------·~,~---=----

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 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet 64. §(2) bekezdése alapján van szükség.

jegyző

BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2016. június 21. 14.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL
Bizottsági tagok:
Marksteinné Molnár Julianna
Agócs Zsolt

Somlyódy Csaba

Gerstenbrein György
Pluzsik Gábor
Tamás László

Tanácskozási joggal: (aláírás)
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BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Meghívottak jelenléti íve
2016. június 21. 14.00 órakor megtartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésérőL
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