K/28478/2011/IX.
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Gazdasági Bizottság 2011. április 6-án megtartott rendkívüli ülésén, a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
(Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.).
Az ülés kezdetének időpontja: 1020 óra
Jelen vannak:
Agócs Zsolt bizottsági elnök,
Élő Norbert, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a bizottság képviselő tagjai,
Gerstenbrein György, Tamás László, a bizottság nem képviselő tagjai
Távolmaradását előre jelezte:
Mácsik András, a bizottság képviselő tagja,
Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagja
Elnök: Agócs Zsolt
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Pap Sándor
Radványi Gábor
Marksteinné Molnár Julianna
Dr. Csere Fruzsina
Dr. Boldog Krisztina
Dr. Egervári Éva
Pándiné Csernák Margit
Rappi Gabriella
Szabó László
Deézsi Tibor

alpolgármester
alpolgármester
képviselő
Polgármesteri Kabinet részéről
jogász
jogász
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a
Gazdasági Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva
vezeti.
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161/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1) Javaslat a „Kétmilliárd forintos hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
2) Javaslat a Kőbánya – Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjének
visszahívására, új ügyvezető megválasztására és a társaság törzstőkéjének
csökkentésére
3) Javaslat a 2011. évi költségvetésben szereplő egyes tervezési feladatok
átcsoportosítására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. sorokról a Polgármesteri Hivatal
sorokra
4) Javaslat fedett jégpálya létesítésére
5) Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2010. évi beszámolójának
elfogadására
6) Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti tervének
jóváhagyására
7) Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. közhasznú szerződésének
módosítására
8) Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. feladat-ellátási
szerződésének módosítására
9) Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására
10) Javaslat ellátási szerződések megkötésére intézményi elhelyezés biztosítására
11) Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál könyvvizsgálói
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési szakértő
kiválasztására kiírt pályázat eredményének megállapítására
12) Javaslat a Budapest X. kerület Újköztemető előtt megvalósítandó körforgalomhoz
csatlakozó terület rendezéséhez (szerviz utak, járdák, zöldfelület) szükséges
engedélyezési tervek elkészítésére és az engedélyek beszerzésére kiírt pályázat
eredményének megállapítására
13) Budapest-Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme
14) A MÉLY-TERV Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X.,
előtti
körforgalmi
csomópont
építésével
kapcsolatos
Újköztemető
csatornarekonstrukcióhoz
15) A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a
Budapest X., Kozma utcai csatornarekonstrukcióhoz
16) A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a
Budapest X., Maglódi úti főgyűjtőcsatorna Újhegyi út – Venyige utca közötti
szakasza vízjogi engedélyének módosítására
17) A PGY&PGY Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme II. kategóriás játékterem
létesítéséhez
18) Javaslat értékbecslések megrendelésére
19) Javaslat lakásbővítéshez való hozzájárulásra
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1./ Napirendi pont:
Javaslat a „Kétmilliárd forintos hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására

162/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Kétmilliárd forintos
hitelkeret biztosítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének
az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Cg.
01-10-041585) képviseletében eljáró Budapesti Régió Önkormányzati Fiókját (1054
Budapest, Báthori u. 9.) hirdesse ki, az ajánlati ár (nettó): 1 havi BUBOR fixingje + 2,4 %.
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert a szerződés
aláírásának napjától számított egy éves időtartamra szóló szerződés megkötésére a kiírásban
megjelölt törvényes határidő szerint.

2./ Napirendi pont:
Javaslat a Kőbánya – Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjének
visszahívására, új ügyvezető megválasztására és a társaság törzstőkéjének
csökkentésére

163/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbánya-Gergely Utca
Ingatlanfejlesztő Kft. törvényes képviseletét ellátó Ujházi István ügyvezetőt 2011. április 21ei hatállyal hívja vissza tisztségéből.
164/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbánya-Gergely Utca
Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2011. április 21. napjától kezdődő
hatállyal, határozatlan időtartamra Szabó Lászlót (an.: Péli Erzsébet, 2193 Galgahévíz, Dobó
István u. 29.) bízza meg, aki megbízatását javadalmazás nélkül látja el, továbbá a Társaság
cégjegyzésére akként jogosult, hogy a cég előírt, előnyomtatott vagy nyomtatott cégneve alá a
teljes nevét önállóan írja az aláírás minta szerint.
165/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbánya-Gergely Utca
Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőkéjét veszteség rendezése érdekében 450.000.000 Ft, azaz
Négyszázötvenmillió
forint
összeggel
leszállítva
418.500.000
Ft,
azaz
Négyszáztizennyolcmillió-ötszázezer forint összegre módosítsa.
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A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Társaság ügyvezetőjét, hogy
az ennek érdekében szükséges cégeljárást bonyolítsa le, illetve annak lebonyolítására adjon
megbízást.

3./ Napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi költségvetésben szereplő egyes tervezési feladatok
átcsoportosítására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. sorokról a Polgármesteri Hivatal
sorokra

166/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 6/2011. (II. 18.)
önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13. a. és b. mellékleteiben az
alábbi módosításokat, valamint pontosításokat tegye meg:
-

13/a. sz. melléklet – az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként,
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Intézményi beruházások közül a
Fekete István Általános Iskola – tornacsarnok építése, tervezése
Polgármesteri Hivatal és Szent László templom hűtés, fűtés tervezés
(geotermikus)

16.350 eFt
15.000 eFt

sorokat a 13/a. sz. melléklet – az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként,
Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítsa át;
-

13/b. sz. melléklet – az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként,
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása (intézmények) közül a
Füzér u. 32. – Helytörténeti Gyűjtemény tervezése
Kápolna téri Iskola – felújítás tervezése
Zeneiskola – felújítási terv készítése
Kada u. 27-29. óvoda – óvoda átalakítása, tervezése

10.000 eFt
25.000 eFt
15.000 eFt
5.450 eFt

sorokat a 13/b. számú melléklet Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként,
Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítsa át;
-

13/b. sz. melléklet – az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként,
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása (intézmények) közül a
Keresztury Dezső Általános Iskola, Kerepesi úti orvosi rendelő
Döntés-előkészítő tanulmány
5.450 eFt
sort a 13/a. számú melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként,
Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítsa át.
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4./ Napirendi pont:
Javaslat fedett jégpálya létesítésére

167/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással)
A Gazdasági Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi
költségvetésben biztosított 40 MFt-ból - a 2010. évben kialakított ideiglenes jégpálya
létesítési és üzemeltetési költségeinek kifizetését követően - megmaradó 21.124 eFt összegből
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 2010. évi feltételekkel és ugyanazon a helyen alakítson ki
nyitott jégpályát 2011 decemberétől 2012 február végéig történő üzemeltetéssel.
168/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással)
A Gazdasági Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek azon elvi szándék
kinyilvánítását, hogy továbbra is tervezi egy jégpálya befogadására alkalmas létesítmény
építését, és jelenleg ennek helyét az ú.n. Kőbánya-Gergely bánya területén lévő parkolóban
látja megvalósíthatónak.
169/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással)
A Gazdasági Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi
költségvetésben biztosított 40 MFt-ból - a 2010. évben kialakított ideiglenes jégpálya
létesítési és üzemeltetési költségeinek kifizetését követően - megmaradó 21.124 eFt összegből
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Budapest X., Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén
lévő 48-49. számú raktárakban alakítson ki egy ideiglenes jégpályát 2011 decemberétől 2012
február végéig történő üzemeltetéssel, az előző idényben meghatározott jegyárak
figyelembevételével és szolgáltatások biztosításával.

5./ Napirendi pont:
Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2010. évi beszámolójának
elfogadására

170/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a KŐKERT Kőbányai
Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. független
könyvvizsgálói jelentésével alátámasztott 2010. évre vonatkozó éves beszámolóját – az
egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 196.182 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását
14.385 eFt mérleg szerinti eredménnyel -, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét,
eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját.
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6./ Napirendi pont:
Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti tervének
jóváhagyására

171/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a KŐKERT Kőbányai
Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti
tervét hagyja jóvá.

7./ Napirendi pont:
Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. közhasznú szerződésének
módosítására

172/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a KŐKERT Kőbányai
Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. új közhasznú
szerződését hagyja jóvá.
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert a
közhasznú szerződés aláírására, és ezzel egyidejűleg helyezze hatályon kívül a 2008. június
20-án megkötött és 2008. október 16-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt közhasznú
szerződést.

8./ Napirendi pont:
Javaslat a KŐKERT Kőbányai
szerződésének módosítására

Non-profit

Közhasznú

Kft.

feladat-ellátási

173/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a KŐKERT Kőbányai
Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. új feladat-ellátási
szerződését hagyja jóvá.
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására, és ezzel egyidejűleg helyezze hatályon kívül a 2008. május 30-án
megkötött és 2009. szeptember 24-én módosított és egységes szerkezetbe foglalt feladatellátási szerződést.
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9./ Napirendi pont:
Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására

174/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) – negatív kérdésfeltevés
A Gazdasági Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek a Peter Cerny Alapítvány a
Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú Szervezet (1083 Budapest,
Bókay János u. 53.) támogatását.
175/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal) – negatív kérdésfeltevés
A Gazdasági Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek a Szívbeteg Csecsemőkért
Közhasznú Alapítvány (1091 Budapest, Üllői út 155.) támogatását.

10./ Napirendi pont:
Javaslat ellátási szerződések megkötésére intézményi elhelyezés biztosítására

176/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással)
A Gazdasági Bizottság a „Javaslat ellátási szerződések megkötésére intézményi elhelyezés
biztosítására” tárgyú előterjesztést – a Népjóléti Bizottság döntéséig – nem kívánja tovább
tárgyalni.

11./ Napirendi pont:
Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál könyvvizsgálói
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési szakértő
kiválasztására kiírt pályázat eredményének megállapítására

177/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál
könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési szakértő
kiválasztására kiírt pályázat nyertesének a Dr. Molnár Judit Ügyvédi Irodát (1055 Budapest,
Honvéd tér 10/a. 1. lh. fszt. 2.) hirdeti ki nettó 360.000 Ft + ÁFA megbízási díjjal és 2011.
július 31-ei teljesítési határidő kikötésével.
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
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12./ Napirendi pont:
Javaslat a Budapest X. kerület Újköztemető előtt megvalósítandó körforgalomhoz
csatlakozó terület rendezéséhez (szerviz utak, járdák, zöldfelület) szükséges
engedélyezési tervek elkészítésére és az engedélyek beszerzésére kiírt pályázat
eredményének megállapítására

178/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. – Budapest X. kerület
Újköztemető előtt megvalósítandó körforgalomhoz csatlakozó terület rendezéséhez (szerviz
utak, járdák, zöldfelület) szükséges engedélyezési tervek elkészítésére és az engedélyek
beszerzésére kiírt pályázatra benyújtott – ajánlatát, mivel tartalmi szempontból nem felelt meg
a pályázati kiírásnak, érvénytelennek nyilvánítja.
179/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület Újköztemető előtt megvalósítandó
körforgalomhoz csatlakozó terület rendezéséhez (szerviz utak, járdák, zöldfelület) szükséges
engedélyezési tervek elkészítésére és az engedélyek beszerzésére kiírt pályázat nyertesének a
Zahora Mérnöki, Pénzügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (1133 Budapest, Árbóc u. 4.)
hirdeti ki nettó 4.400.000 Ft + ÁFA tervezési díjjal, az engedélyezési tervek 2011. május 31ével történő leszállításával, valamint az engedélyezési tervek leszállítását követő 60 napon
belül a kezelői, üzemeltetői vélemények beszerzésével, közműegyeztetéssel és a hatósági
eljárás megindításával.
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.

13./ Napirendi pont:
Budapest-Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme

180/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(6 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest-Külsőkőbánya
Szent Család Plébánia (1103 Budapest, Kada u. 25.) részére a templomtérben
keresztelőkápolna és márvány keresztelőkút kialakításához, valamint a Plébánia belső
udvarának átalakításához – megállapodás keretében – bruttó 1.100.000 Ft összegű támogatást
biztosítson a felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.
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14./ Napirendi pont:
A MÉLY-TERV Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X.,
Újköztemető
előtti
körforgalmi
csomópont
építésével
kapcsolatos
csatornarekonstrukcióhoz
181/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a MÉLYTERV Vízi- és Energiaközmű Tervező Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 28. III/17)
részére a Budapest X., Újköztemető előtti körforgalmi csomópont építésével kapcsolatos
csatornarekonstrukció kiviteli tervéhez azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat nem helyettesíti
a szükséges hatósági engedélyeket.

15./ Napirendi pont:
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a
Budapest X., Kozma utcai csatornarekonstrukcióhoz
182/2011. (IV. 6.) 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., Kozma u. (Sírkert utca – 42518/24 hrsz. között) csatornarekonstrukcióhoz azzal,
hogy a hozzájáruló nyilatkozat nem helyettesíti a szükséges hatósági engedélyeket.

16./ Napirendi pont:
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a
Budapest X., Maglódi úti főgyűjtőcsatorna Újhegyi út – Venyige utca közötti szakasza
vízjogi engedélyének módosítására
183/2011. (IV. 6.) 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.) által tervezett
Budapest X., Maglódi úti főgyűjtőcsatorna Újhegyi út – Venyige utca közötti szakasz vízjogi
engedélyének módosítására vonatkozóan azzal, hogy
1) a kivitelezés során megrongálódott növényállományt helyreállítani, illetve pótolni
kell, a faállományt meg kell óvni;
2) a felhagyott, funkció nélküli csatornaszakaszokat el kell bontani, ha ez nem
lehetséges, injektálni kell azokat;
3) a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a jelenlegi tulajdoni viszonyok nem
változhatnak meg;
4) a beruházás költségeihez a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
nem járul hozzá;
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5) az engedély munkavégzésre nem jogosít, azt közterületen csak érvényes
munkakezdési közútkezelői hozzájárulás birtokában lehet megkezdeni;
6) a tulajdonosi hozzájárulás együtt kezelendő az e tárgykörben kiadott közútkezelői
hozzájárulással, az abban előírtak maradéktalanul betartandók;
7) a munkálatokat követően a kivitelezőnek a Venyige utcai börtön parancsnokával
egyeztetett módon helyre kell állítani a börtön által eszközölt beruházásokat
(kerítést, beléptető kapu, stb.)

17./ Napirendi pont:
A PGY&PGY Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme II. kategóriás játékterem
létesítéséhez
184/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal) – negatív kérdésfeltevés
A Gazdasági Bizottság nem járul hozzá ahhoz, hogy a PGY&PGY Kft. (székhelye: 1125
Budapest, Hadik András u. 25.) a Budapest X., Üllői út 124/b. szám alatti SENATORDRINK Söröző elnevezésű vendéglátóhelyen II. kategóriájú játéktermet létesítsen.

18./ Napirendi pont:
Javaslat értékbecslések megrendelésére
185/2011. (IV. 6.) sz. Gazdasági Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy készíttessen forgalmi értékbecslést a
Budapest X., Harmat utca 42480/1, 42480/15 és a Budapest X., Mádi utca 42349/4 hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozóan.

19./ Napirendi pont:
Javaslat lakásbővítéshez való hozzájárulásra
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására zárt ülést
rendel el.
- Zárt ülés -
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Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1115 órakor
bezárja.

K. m. f.

Varga István
bizottsági tag

Agócs Zsolt
bizottsági elnök

