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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült a Gazdasági Bizottság 2011. február 2-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., 
Szent László tér 29. I. em. 100.) 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 900 óra 
 
 
 
Jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, Élő Norbert, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, 
Varga István, a bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Tamás László, a bizottság nem képviselő tagjai 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagja 

 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Dr. Korpai Anita Jogi Osztály vezetője 
Dr. Boldog Krisztina Jogi Osztály részéről 
Szarvasi Ákos  Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

vezetője 
Csornai Károly Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

részéről 
Bajtek Mihályné Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
 
 
 
 
ELNÖK: Agócs Zsolt 
 
 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
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52/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1) Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei 

részére informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
2) Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira 
Előterjesztő:   Hegedűs Károly mb. jegyző 

 
3) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Országos Mentőszolgálattal 

Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
4) Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala Közterület-felügyelet 2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:   Hajnal József osztályvezető 

 
5) Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlő részére történő elidegenítésére 

(Budapest X., Maglódi út 10/A. – iroda) 
Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
6) Javaslat önkormányzati lakások (6 db) bérlők részére történő elidegenítésére 

Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
7) Tájékoztató a Budapest X., Harmat u. 31. szám alatti helyiség (Csősztorony) bérleti 

jogviszonyáról 
Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
8) Tájékoztatás a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjhátralékairól 

Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
9) Budapest X., Állomás u. 17. szám alatti helyiség bérbevételére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
10) Szent László tér 16. szám alatti ingatlan birtokbaadási ügye 

Előterjesztő:   Radványi Gábor alpolgármester 
 
11) Az Impulzív Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme közvilágosítási áramkör 

rekonstrukciójához 
 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
12) A Multi Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme gázelosztó vezeték kiváltásához 
 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
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13) A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a 
Budapest X., Sibrik M. út – MÁV, Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd 
felújításához 

 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
14) A Mély-Terv Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Keresztúri úti 

csatornarekonstrukció és vízkiváltás kiviteli terveihez 
 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
15) A COLAS-ALTERRA Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest XIV., 

Gvadányi utca (Bonyhádi u. – Kerepesi út) csatornaépítési munkáihoz 
 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
16) A Cash-Bonus Kft. és a Jackpot-Hause Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme II. 

kategóriás játékterem létesítéséhez 
 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
17) A Budapest X., Újhegyi stny. 5-7. és Újhegyi stny. 17-19. szám alatti pavilonok bérleti 

díjának csökkentése iránti kérelem 
 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
18) Dr. Bőde Beáta háziorvosi praxissal kapcsolatos kérelme 
 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
19) Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő büfé helyiségének pályázat útján történő 

hasznosítása 
 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
20) A Salome Érzőszív Alapítvány kérelme 
 Előterjesztő:   Radványi Gábor 
 
21) A népligeti kisvállalkozók támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelme 
 Előterjesztő:   Radványi Gábor 
 
22) Egyebek 
  
 A Budapest X., Kőrösi Csoma S. út 41361 hrsz-ú ingatlanon lévő Éles Büfé és Picurka 

Vegyesbolt bérleti szerződésének felmondása 
 Előterjesztő:   Radványi Gábor 
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 1./ Napirendi pont: 
Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei 
részére informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 
 
 
53/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és 
intézményei részére informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a MÓDUSZ Zrt. (1087 Budapest, Könyves K. krt. 76.) ajánlatát a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
 
54/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és 
intézményei részére informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesének a FullTec Computer Kft.-t (1196 Budapest, Jahn Ferenc u. 
226.) hirdeti ki nettó 14.477.400 Ft ajánlati árral és termékenként 48 hónap jótállási 
határidővel. 
A Bizottság felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére 2011. március 03-i határidővel. 
 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Tamás László elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
 
 
 
 2./ Napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira 
 

 
 
55/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi teljesítményértékelésének 
alapját képező céljait, az alábbi módosításokkal együtt: 
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1. ÁLTALÁNOS CÉLOK 
 
1. francia bekezdés: 
 

- El kell érni, hogy magas színvonalú ismeretekkel és megfelelő végzettséggel 
rendelkező köztisztviselők lássák el a közigazgatásban meghatározott feladatokat 
annak érdekében, hogy az ügyfelek elégedettsége növekedjék. 

 
 
2. ÁGAZATI CÉLOK 
 
1. francia bekezdés: 
 

- Biztosítani kell a működés saját forrásokból történő finanszírozását, kivéve a vis 
maior eseteket. 

 
 
Építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi ágazat 
 
8. francia bekezdésként kerüljön be: 
 

- A külső keleti körút nyomvonala Kőbányát előnytelenül érintő részének 
felülvizsgálata, egyeztetés a Fővárossal. 

 
 
9. francia bekezdésként kerüljön be: 
 

- A kábelégetés maradványainak feltérképezése, pályázati lehetőségek felkutatása 
a megsemmisítésre és az elszállításra a Fővárossal történő egyeztetéssel.  

 
 
Vagyongazdálkodási és intézménygazdálkodási ágazat 
 
10. francia bekezdés: 
 

- Javaslatok kidolgozása az energiafelhasználás mértékének csökkentése érdekében, 
és a szerződések felülvizsgálata (folyamatos). 

 
16. francia bekezdés („A halom u. 33. szám alatti bölcsőde építése”) maradjon ki. 
 
 
Főépítész 
 
9. francia bekezdés egészüljön ki az alábbi mondattal: 
 
„Tulajdonviszonyok rendezése, és a területek lehetőség szerinti feltérképezése.” 
 
14. francia bekezdésben célként – számszakilag megjelölve – legyen megfogalmazva a 
pályázatok hatékonyságának növelése. 
 



 

 

6 

6 

 
 
 3./ Napirendi pont: 

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Országos Mentőszolgálattal 
 

 
56/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Országos 
Mentőszolgálattal kötendő – a Budapest X., Téglavető u. 36. szám alatti 41267/17 hrsz-ú,  
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon mentőállomás kialakítására és üzemeltetésére 
vonatkozó – megállapodás-tervezetet azzal, hogy a megállapodás-tervezet I/3. pontjában a 
„lebonyolítja” szó „megindítja” szóra módosuljon. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
 
 

4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Közterület-felügyelet 2010. évi tevékenységéről 
 

 
 
57/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelet 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót vegye tudomásul. 
 
 
 
 
 5./ Napirendi pont: 

Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlő részére történő elidegenítésére 
(Budapest X., Maglódi út 10/A. – iroda) 

 
 
 
58/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest X., Maglódi út 
10/A. szám alatti 40991/24/A/1 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget (iroda) Bíró Mariann bérlő részére elidegenítésre jelölje ki. 
A Bizottság továbbá javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt-t az ingatlan forgalmi értékének meghatározásához szükséges értékbecslés elkészítésére. 
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6./ Napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati lakások (6 db) bérlők részére történő elidegenítésére 

 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Mácsik András elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. 
 
 
 
 

7./ Napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X., Harmat u. 31. szám alatti helyiség (Csősztorony) bérleti 
jogviszonyáról 

 
 
65/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Budapest X., Harmat u. 31. szám alatti helyiséggel (Csősztorony) – bérlő: Pyrgos Taverna 
Kft. – kapcsolatos tájékoztatóját vegye tudomásul. 
 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Mácsik András visszaérkezik. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
 
 

 
8./ Napirendi pont: 

 Tájékoztatás a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjhátralékairól 
 
 
66/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság tudomásul veszi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérleti díjhátralékáról készített tájékoztatóját. 
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Az ülés jelen szakaszában Somlyódy Csaba megérkezik. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
 

 
 
9./ Napirendi pont: 
Budapest X., Állomás u. 17. szám alatti helyiség bérbevételére vonatkozó kérelem 

 
 
67/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
1 fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság a 33/2011. (I. 5.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Budapest 
X., Állomás u. 17. szám alatti 40 m2-es helyiség pályázati hasznosítására vonatkozó döntését 
visszavonja. 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont keretében zárt ülést 
rendel el. 
 
 

-  Z á r t   ü l é s  - 
 
 

10./ Napirendi pont: 
 Szent László tér 16. szám alatti ingatlan birtokbaadási ügye 
 
 
 
69/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
1 fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy kössön a Hadar Gold Kft-vel olyan 
megállapodást, amely alapján a Szent László tér 16. szám alatti épület bérlőitől az 
Önkormányzat a használati díjat beszedheti 2011. március 31-éig, és amely alapján ezen 
időszakig az épület nem kerül birtokbaadásra. 
 
 
70/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
1 fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Szent László tér 16. szám alatti épület 
takarítására és gondnoki feladataira vonatkozó – az EMIL CLEAN 2008 Konzorciummal 
megkötött – vállalkozási szerződést azonnal mondja fel a szerződésben meghatározott 60 
napos határidővel. 
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11./ Napirendi pont: 
Az Impulzív Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme közvilágosítási áramkör 
rekonstrukciójához 

  
 
71/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájárulást az Impulzív 
Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 4.) részére a Budapest X., Szent László tér 
34. szám előtti parkban a K-2251-1 közvilágítási kapcsolóból induló közvilágítási áramkör 
rekonstrukciójához azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat nem helyettesíti a szükséges 
hatósági engedélyeket. 
 
 
 
 

12./ Napirendi pont: 
A Multi Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme gázelosztó vezeték kiváltásához 

  
 
72/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a Multi 
Ipari, Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Laborc u. 2/a.) részére a 
Budapest X. kerület, Jászberényi úti nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltásához 
azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat nem helyettesíti a szükséges hatósági engedélyeket, és 
az áthelyezés nem érinthet magántulajdont. 
 
 
 

13./ Napirendi pont: 
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a 
Budapest X., Sibrik M. út – MÁV, Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd 
felújításához 

  
 
73/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a 
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.) részére a 
Budapest X., Sibrik Miklós út – MÁV, Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd 
felújításához azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat nem helyettesíti a szükséges hatósági 
engedélyeket. 
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14./ Napirendi pont: 
A Mély-Terv Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Keresztúri úti 
csatornarekonstrukció és vízkiváltás kiviteli terveihez 

  
 
74/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a MÉLY-
TERV Vízi- és Energiaközmű Tervező Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 28. III/17.) 
részére a Budapest X., Keresztúri úti (Keresztúri út – Ladányi utcai csomópont) 
csatornarekonstrukció és vízkiváltás kiviteli tervéhez azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat 
nem helyettesíti a szükséges hatósági engedélyeket, és a munkavégzés 2012. március 15. után 
kezdődhet meg. 
 
 
 
 

15./ Napirendi pont: 
A COLAS-ALTERRA Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest XIV., 
Gvadányi utca (Bonyhádi u. – Kerepesi út) csatornaépítési munkáihoz 

 Előterjesztő:   Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
75/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a COLAS-
ALTERRA Zrt. (székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.) részére a Budapest XIV., 
Gvadányi utca (Bonyhádi u. – Kerepesi út) csatornaépítési munkák projekthez tartozó 
Budapest X., Kerepesi út – Rákos patak közötti zöldterületen az osztó műtárgy megépítéséhez 
azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat nem helyettesíti a szükséges hatósági engedélyeket. 
 
 
 
 

16./ Napirendi pont: 
A Cash-Bonus Kft. és a Jackpot-Hause Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme II. 
kategóriás játékterem létesítéséhez 

  
 
76/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) – negatív kérdésfeltevés 
A Gazdasági Bizottság nem járul hozzá ahhoz, hogy a Palota Caffe Kft. az általa bérelt 
Budapest X., Ónodi u. 1. szám alatt található vendéglátó helyiséget II. kategóriájú játékterem 
üzemeltetése céljából a Cash-Bonus Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Váchartyán u. 2.) részére 
albérletbe adja. 
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77/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) – negatív kérdésfeltevés 
A Gazdasági Bizottság nem járul hozzá ahhoz, hogy a MONORTOP Kft. az általa bérelt 
Budapest X., Maglódi út 101. szám alatt található Sing-Sing Cafe elnevezésű vendéglátó 
helyiséget II. kategóriájú játékterem üzemeltetése céljából a Jackpot-Hause Kft. (1104 
Budapest, Noszlopy u. 56. fszt. 1.) részére albérletbe adja. 
 

 
 
 
 
17./ Napirendi pont: 
A Budapest X., Újhegyi stny. 5-7. és Újhegyi stny. 17-19. szám alatti pavilonok bérleti 
díjának csökkentése iránti kérelem 

  
 
 
78/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal) – negatív kérdésfeltevés 
A Gazdasági Bizottság nem támogatja a MENKER Élelmiszer Kereskedelmi Kft. (székhelye: 
1144 Budapest, Kőszeg u. 47.) Budapest X., Újhegyi stny. 5-7. és Újhegyi stny. 17-19. szám 
alatti pavilonok bérleti díjának csökkentésére irányuló kérelmét. 
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert, tájékoztassa a bérlőt arról, hogy a pavilonok 
bérleti szerződését továbbra is az önkormányzati intézmények vezetői kötik meg. 
 
 
 
 
 

18./ Napirendi pont: 
Dr. Bőde Beáta háziorvosi praxissal kapcsolatos kérelme 

  
 
 
79/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájárulást Dr. Bőde 
Beáta részére ahhoz, hogy vállalkozása székhelyeként az Önkormányzat tulajdonában álló 
Budapest X., Zsivaj u. 2. szám alatti ingatlant jelölhesse meg azzal, hogy a bejegyzés csak a 
társaság és az Önkormányzat között kötött területi ellátásról szóló szerződés érvényességének 
idejéig állhat fenn. 
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19./ Napirendi pont: 
Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő büfé helyiségének pályázat útján történő 
hasznosítása 

  
 
80/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő (Budapest X., Újhegyi út 13.) területén lévő 6+6 m2 alapterületű büfé 
helyiséget pályázat útján kívánja hasznosítani. 
A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati hirdetményt az alábbi feltételekkel tegye 
közzé: 
- a bérleti díj alsó határa: 1.200.000 Ft/év (100.000 Ft/hó), 
- a pályázati biztosíték összege: 200.000 Ft, 
- a bérleti szerződés határozott, 4 éves időtartamra, 3 hónapos felmondási idővel köthető meg. 
 
 
 
 

20./ Napirendi pont: 
A Salome Érzőszív Alapítvány kérelme 

  
 
81/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) – negatív kérdésfeltevés 
A Gazdasági Bizottság nem támogatja a Salome Érzőszív Alapítvány (1105 Budapest, 
Kápolna u. 15.) helyiségbérleti kérelmét. 
 
 
 
 

21./ Napirendi pont: 
A népligeti kisvállalkozók támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelme 

  
  
82/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság egyetért azzal, hogy a Népliget – Ifjúsági sétányon található pavilonok 
üzemeltetői közterület-használati engedélyt kapjanak 2011. december 31-éig. 
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert, hogy a Bizottság támogató álláspontjáról levélben 
tájékoztassa a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közterület-használati Osztályát, 
valamint 2011. július 1-jéig vizsgáltassa meg, hogy indokolt-e a Népligetben a 
vendéglátóipari egységek, büfék, stb. ilyen jellegű fennmaradása, jelenlétük nem rontja-e a 
városképet, sajátos működésük nem zavarja-e a Népligetet pihenés és kikapcsolódás céljából 
felkeresőket. 
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22./ Napirendi pont: 
Egyebek 

  
  

A Budapest X., Kőrösi Csoma S. út 41361 hrsz-ú ingatlanon lévő Éles Büfé és 
Picurka Vegyesbolt bérleti szerződésének felmondása 

  
 
83/2011. (II. 2.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság tudomásul veszi a Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 41361 hrsz-ú 
ingatlanon lévő Éles Büfé és Picurka Vegyesbolt bérleti szerződésének felmondásával 
kapcsolatos tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1305 órakor 
bezárja. 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
Varga István           Agócs Zsolt 
bizottsági tag         bizottsági elnök 

 
 
 

 


