
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 

Tárgy: Javaslat a Lehet Más a Politika 
Kőbányai szervezetének elhelyezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tóth Balázs a Lehet Más a Politika Kőbányai Szervezetének koordinátora kérelmet terjesztett 
elő, melyben megfelelő helyiség biztosítását kéri a párt részére. 

A Párt elhelyezésére a rendelkezésre álló üres helyiségek közül az Állomás u. 5. sz. alatti, 56 
m2-es, valamint az Pongrácz u. 17. MN. épületben levő, 47 m2-es helyiségek kerültek 
javaslatba. A Párt képviselője a helyiségeket megtekintette és nyilatkozott, hogy számukra az 
Pongrácz u. 17. MN. épületben levő helyiség megfelelő lenne. 

A jelzett helyiséget a megüresedése óta már pályáztattuk, a pályázat jelentkezők hiányában 
eredménytelen volt. 

Pártok elhelyezésével kapcsolatban a Képviselő-testület megalkotta az önkormányzat 
tulajdonában levő ingatlanok pártok részére történő bérbeadásáról szóló 44/2009. (XI. 20.) 
számú rendeletét, melynek hatályba lépése 2009. november 20. A rendelet rendelkezéseit a 
2010. évben tartandó országgyűlési képviselők általános választásának első fordulója napjától 
kell alkalmazni. 
A fenti rendelet 2.§-a alapján helyiség bérbevételére irányuló kérelmét a párt a rendelet 1. § 
(1) bekezdésében foglalt feltételek megvalósulása esetén a helyi önkormányzati választást 
követő 30 napon belül írásban nyújthatja be a polgármesternek. 
A rendelet 3. § (2) bekezdése alapján pártok elhelyezése iránti kérelmet - pályázat kiírása 
nélkül - a Képviselő-testület bírálja el. A kérelem előterjesztéséről a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály gondoskodik. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy polgármester úr a Közép-Magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal jogi szakvéleménye alapján a fenti rendelet hatályon kívül 
helyezését kezdeményezte. 
A Képviselő-testület a 830/2010. (IV. 20.) számú határozatával úgy döntött leveszi 
napirendről a jelzett előterjesztést, így a 44/2009. (XI. 20.) számú rendelet jelenleg is 
hatályos. Azonban folyamatba van a rendelet hatályon kívül helyezése, melyet várhatóan a 
képviselő-testület a 2010. május 20-i ülésén fog tárgyalni. 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati tulajdonban 
levő helyiségek pártok részére történő bérbeadásáról a Budapest Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
jelenleg hatályba levő 24/2004. (V.20.) sz. önkormányzati rendelet is tartalmaz rendelkezést. 
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A rendelet 7.§ (4) f.) pontja alapján pályázat nélkül biztosítható helyiség az Országgyűlésben, 
illetve a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatban képviselettel rendelkező 
pártok részére. 
A fentiekben jelzett rendelet módosítása folyamatba van. 

A Képviselő-testület 2061/2009. (XII. 17.) sz. határozatával a közösségi, társadalmi célú 
(társ.szerv., alapítványok) helyiségek bérleti díjának alsó határát 2010. évre 212.-Ft/m2/év/+ 
Áfa összegben határozta meg. 

Az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a soros ülésén 
megtárgyalja, és a határozatát a bizottság elnöke a Képviselő-testületi ülésen szóban ismerteti. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2004. (V. 20.) sz. önkormányzati rendelet alapján a 
Budapest X. ker., Pongrácz u. 17. MN. épületben levő, 47 m2 alapterületű üres helyiséget a 
Lehet Más a Politika Kőbányai Szervezete (1062 Budapest, Andrássy út 77.) részére, 
határozatlan időre, iroda céljára bérbe adja. 
A Képviselő-testület a helyiség bérleti díját 212.-Ft/m2/év + Áfa összegben határozza meg. 

Felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., hogy a bérleti szerződést a Lehet Más a Politika 
Kőbányai Szervezetével a megjelölt feltételek mellett kösse meg. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítésért felelős: 

2010. június 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

Budapest, 2010. május 5. 

szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Verbai Lajos polgármester 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Bp. X., Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester úr! 
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Előszám; db Előadó: 
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A Lehet Más a Politika párt kimondottan jó eredményt ért el a 2010. évi Országgyűlési Választások 
1. fordulóján. Ezzel az ország 4. legerősebb pártjává vált. 

Kőbányai szereplésünk is az országos szintnek felel meg, itt is a 4. helyre kerültünk a pártok 
rangsorában. Több ezer kőbányai polgár tisztelt meg minket listás szavazatával. 

Fentiek miatt arra kérem Polgármester urat, hogy a Kőbányai Önkormányzat biztosítson egy 
párthelyiséget az LMP kőbányai szervezetének. Amennyiben lehetséges, a helyiséget a kerület 
Újhegy városrészében szeretnénk használni. Nagyon jó lenne továbbá, ha az irodaként használni 
kívánt helyiség 2, többé-kevésbé elszeparálható részből állna. így a raktározási és az ügyfélfogadási 
feladatainknak is kulturált körülmények között tudnánk eleget tenni. 

Együttműködését és segítségét előre is köszönöm. 

Budapest, 2010. április 16. 

Üdvözlettel: la 
Tóth Balázs 

LMP 10. ker. koordinátora 



Farkas Betti 

t M ' H W C 1. oldal, összesen:! 

Feladó: "Tóth Balázs" <toth.balazs@lehetmas.hu> 
Címzett: <farkas_betti@kobanya.hu> 
Másolatot kap: "Kapuvári Szilvia" <kapuvari.szilvia@lehetmas.hu> 
Elküldve: 2010. május 4. 9:12 
Melléklet: ATT00030.htm 
Tárgy: Nyilatkozat 

Tisztelt Farkas Betti! 

Ez úton nyilatkozom, hogy a Lehet Más a Politika párt Kőbányai Szervezetének 
felajánlott két helyiséget megtekintettem. Ez alapján a Pongrác út 17.sz. 
alatti helyiséget szeretném kérni, hogy ott a párt helyi szervezetének 
ügyeit tudjuk intézni. 
Pártunk hivatalos megnevezése: Lehet Más a Politika. 
Székhelyünk: 1062 Bp. Andrássy út 77. 

Köszönettel: 

Tóth Balázs 
10. ker. koordinátor 
30/362-9354 
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