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BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANY!ZJ\]
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYIBIZOTTSÁGA

J.

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. október 18-án a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em.
115.) megtartott ülésén.
Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra
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A jelenléti ív szerint jelen vannak:
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Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök,
. lk < . i-r/ <P :)GO}/~ l2_aqJI)< ·
Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tubák István, Vartsa 1'~tván:'a· i3'izo'ttság ké~vise1'ó ..........
tagjai,
:(ht9Z016 OKT Z ~.
Gerstenbrein György, Pluzsik Gábor, Tamás László, Tábi Attila, a ~izottság nem képviselő tagjai.
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Dr. Szabó Krisztián
Hegedűs Károly
Dr. Pap Sándor
Radványi Gábor
Dr. Nagy Jolán
Rappi Gabriella
Dr. Korpai Anita
Pándiné Csemák Margit
Deézsi Tibor

jegyző
aljegyző
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alpolgármester
alpolgármester
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Hatósági Főosztály képviseletében
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. képviseletében
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 Költségvetési Osztály
vezetője

Ventzl József
Jenei Tibor
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Meghívottak:

Dr. Ács Viktória Éva
Dr. Szabados Ottó
Dr. Csurgó Szabolcs
Dr. Aziz-Malak Nóra
Farkasné Rédl Rita
Habináné Musicz Erika
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Tanácskozási joggal jelen vannak:

l

l

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Számviteli Osztály részéről
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Pénzügyi és Intézményi
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 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi Éva

vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban kettes sorszámmal jelölt az "Elektromos autótöltök
beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról", valamint a hármas
sorszámmal jelölt a "TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű
Közterületek komplex megújítása keretében "A Kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása"
projekthez kapcsolódó nem beruházási tevékenység (ún. mini projektek) előirányzat-

átcsoportosításáról", továbbá a kilences sorszámmal jelölt az "1108 Budapest, Sibrik Miklós út 92.
szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről" szóló előterjesztések nem kerültek
benyújtásra. A meghívóban tizenhatos sorszámmal jelölt a "Budapest X. kerület, Halom utca 42.
szám alatti 2. épületben lévő l. emelet 3. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról"
szóló előterjesztést az előterjesztő visszavonta.
Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben
nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
napirendjét [237/2016. (X. 18.)):
l.

Az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET- 2017.12. 31. 24:00
CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok elfogadása (518. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

2.

A "TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű- Közterületek
komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című projekt
Támogatási Szerződésének II. módosítása (530. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

3.

Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2016. évi
Féléves Működési Jelentéséről (527. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

4.

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületrészének a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történő térítésmentes használatba adása (529. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

5.

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-XI. havi várható
likviditási helyzetéről (519. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

6.

Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést
testületi határozatairól (491. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

7.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése (496. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

8.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelöléséről (497. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

9.

A Budapest X. kerület Állomás utca 8. szám alatt lévő garázsokkal beépített ingatlan más célú
hasznosítása (506. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

igénylő képviselő

10. Lakások lakásgazdálkodásból történő kivonása (498. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
ll. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 18. számú nem lakás
céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása (523. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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12. Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel
(51 7. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

történő

megszüntetése

13. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 35. épületben lévő 46. számú nem lakás
céljára szolgáló helyiség pályázati úton történő hasznosítása (528. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
14. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 202., 203., 218.,
219. és 220. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása (505. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
15. A Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3-5-7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása (524. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
16. Az ORD Invest Kft. közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése (515. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

17. Harák József és Harák Józsefné közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme
(514. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
18. A Matmazel Kft. közterület-használati ügyében a díjtétel megállapítása (511. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

l. napirendi pont:
Az "Általános felhasználásó villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET- 2017.12. 31. 24:00
CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok elfogadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás döntéshozatal következik. Tájékoztatásul elmondja, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján névszerinti szavazás
szükséges az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET - 2017.12. 31. 24:00
CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében"
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok elfogadása" tárgyú 518. 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 l O igen, egyhangú szavazattal az 518. szám ú előterjesztést
elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.)
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238/2016. (X. 18.) GPB határozat
az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET - 2017.12. 31. 24:00
CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00
CET - 2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia
kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását az l .
melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Bizottság az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31.
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint
j óváhagyj a.
3. A Bizottság az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31.
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében" tárgyú Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott 113. § (l)
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja.
Határidő:
azonnal
az aljegyző
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

2. napirendi pont:
A "TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű- Közterületek
komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című projekt
Támogatási Szerződésének II. módosítása
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 az 530. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "TÉR_KÖZ Fővárosi
Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása
keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című projekt Támogatási
Szerződésének II. módosításáról" szóló 530. számú előterjesztést támogatja [239/2016. (X. 18.)].

3. napirendi pont:
Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2016. évi
Féléves Működési Jelentéséről
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.
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés
szerinti 2016. évi Féléves Működési Jelentéséről" szóló 52 7. számú előterjesztést megtárgyalta.

4. napirendi pont:
A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületrészének a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történő térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 529. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Keresztury Dezső
Általános Iskola épületrészének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő
térítésmentes használatba adásáról" szóló 529. számú előterjesztést támogatja [240/2016. (X. 18.)].

5. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-XI. 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-XI havi várható likviditás i helyzetéről" szóló 519. számú előterjesztést megtárgyalta.

6. napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést
testületi határozatairól
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

igénylő képviselő

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, valamint a további
intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatairól " szóló 491. számú előterjesztést megtárgyalta.

7. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 496. számú előterjesztés
támogatásáról.
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről" szóló 496.
számú előterjesztést támogatja [24112016. (X. 18.)].
8. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelöléséről
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 497. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre
történő kijelöléséről" szóló 497. számú előterjesztést támogatja [242/2016. (X. 18.)].

9. napirendi pont:
A Budapest X. kerület Állomás utca 8. szám alatt lévő garázsokkal beépített ingatlan más célú
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 az 506. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület Állomás
utca 8. szám alatt lévő garázsokkal beépített ingatlan más célú hasznosításáról" szóló 506. számú
előterjesztést támogatja [243/2016. (X. 18.)].

10. napirendi pont:
Lakások lakásgazdálkodásból történő kivonása
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 498. számú előterjesztés
támogatásáról.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Lakások lakásgazdálkodásból
történő kivonásáról" szóló 498. számú előterjesztést támogatja [244/2016. (X. 18.)].

ll. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 18. számú nem lakás
céljára szolgáló helyiség 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 az 523 . számú előterjesztés
támogatásáról.
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Bánya
utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 18. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes
használatba adásáról" szóló 523. számú előterjesztést támogatja [245/2016. (X. 18.)].

12. napirendi pont:
Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

történő

megszüntetése

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 517. számú előterjesztés
elfogadásáról.
246/2016. (X. 18.) GPB határozat
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez fedezet biztosításáról
(10 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 1106 Budapest, Maglódi út 5.
földszint 5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának pénzbeli térítés mellett közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez 590 OOO Ft összegben hozzájárul.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2016. október 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

13. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 35. épületben lévő 46. számú nem lakás
céljára szolgáló helyiség 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 az 528. számú előterjesztés
elfogadásáról.
247/2016. (X. 18.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 35. épületben lévő 46. számú nem lakás
céljára szolgáló helyiség pályázati úton történő hasznosításáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság pályázatot ír ki a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám
alatti 35. épületben lévő 46. számú, 158 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség
(helyrajzi szám: 41446) bérbevételére.
2. A Bizottság a helyiség bérleti díjának alsó határát l 131 Ft/m2/hó + ÁFA mértékben határozza
meg.
3. A Bizottság a helyiségben raktározás tevékenység folytatását engedélyezi.
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az l. melléklet szerinti pályázati hirdetmény
közzétételével a pályázati eljárást folytassa le.
Határidő:
2016. november 15.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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14. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 202., 203., 218.,
219. és 220. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek 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 az 505. számú előterjesztés
elfogadásáról.
248/2016. (X. 18.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 202., 203., 218.,
219. és 220. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
(l O igen, egyhangú szavazattal)
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épület
2. emeletén lévő 202. (alapterülete 14m2), 203. (alapterülete 14m2), 218. (alapterülete 20m2), 219.
(alapterülete 21 m2) és 220. (alapterülete 45m2) számú helyiségeket (helyrajzi szám: 41446) Sóvári
Ferenc Végrehajtói Irodája (székhelye: 1105 Budapest, Ihász köz 6. l. emelet 5., cégjegyzékszáma:
Cg. 01-18-000006, adószáma: 13409399-1-42, képviseli: Sóvári Ferenc önálló bírósági végrehajtó)
részére iroda és raktározás céljára, 2016. november 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. október 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

15. 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 az 524. számú előterjesztés
elfogadásáról.
249/2016. (X. 18.) GPB határozat
a Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3-5-7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadásáról
(l O 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) Jónás Józsefné (okmányazonosító
száma: 024000 AH) részére raktározás és oktatás céljára 2016. november 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.
Határidő:
2016. október 31.
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 16-18. számú napirendi pontokat.
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16. napirendi pont:
Az ORD Invest Kft. közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az" ORD Invest
Kft. közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezéséről" szóló napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS
17. napirendi pont:
Harák József és Harák Józsefné közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági
kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján "Harák József és
Harák Józsefné közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelméről" szóló napirendi
pontot zárt ülésen tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

18. napirendi pont:
A Matmazel Kft. közterület-használati ügyében a díjtétel megállapítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Malmazel Kft.
közterület-használati ügyében a díjtétel megállapításáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja.
ZÁRTÜLÉS

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét
megtárgyalta. Bejelenti, hogy 2016. október 20-án (csütörtökön) 8.30 órára rendkívüli bizottsági
ülést hív össze. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 14.25 órakor bezárja.

.. ..~C2:~ ..
bizottsági elnök

Agócs Zsolt
bizottsági tag
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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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BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2016. október 18. 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
Pluzsik Gábor
Tamás László
Tábi Attila

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

Meghívottak jelenléti íve
2016. október 18. 14.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL
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A név szerinti szavazás eredményét

rögzítő jegyzőkönyv

az "Általános felhasználásó villamos energia értékesítése Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01.01. 00:00 CET2017.12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátásalapú villamos energia
kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról
amely a 2016. október 18-án megtartott
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai:
IGEN

x)(

1./ Agócs Zsolt
2./ Gerstenbrein György

NEM

TARTÓZKODÁS

x

3./ Marksteinné Molnár Julianna

x
x

4.1 Mácsik András
5./ P luzsik Gábor

x

6.1 Somlyódy Csaba

x

7./ Tamás László

x

8./ Tábi Attila

x

9./ Tubák István

'X

l O./ Varga István

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.
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