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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. április 20-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, Mácsik András, 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 
 
 
Elnök: Agócs Zsolt 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
Dr. Pap Sándor  alpolgármester 
Radványi Gábor  alpolgármester 
Marksteinné Molnár Julianna  képviselő 
Dr. Csere Fruzsina  Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Boldog Krisztina  jogász 
Dr. Egervári Éva  jogász 
Pándiné Csernák Margit  Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Rappi Gabriella   Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
Tóth Istvánné 
Szabó László    Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Deézsi Tibor    Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
 
 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Gazdasági Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva 
vezeti. 
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191/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1) Javaslat törvényességi észrevétel alapján a Gazdasági Bizottság 178/2011. (IV. 6.) 
határozatának visszavonására 

2) Javaslat a „Kőbánya Kártya bevezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának elfogadására 

3) Javaslat az „Önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására 

4) Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója 
5) Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervének elfogadására 
6) Javaslat a Zsivaj Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatti 

megszüntetésére és pénzügyi fedezet biztosítására 
7) KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója 
8) Javaslat a Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítására 
9) Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolási ütemtervére 
10) Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat május 1-jei 

rendezvényeinek programjára 
11) Javaslat Magyarország Európai Unió Tanácsának soros elnöksége alatt tartandó 

turisztikai programok támogatására 
12) Javaslat pénzeszköz átcsoportosításra 
13) Javaslat szakértők díjazásának kifizetéséhez 
14) Javaslat az eltulajdonított Liszt Ferenc szobor pótlásához forrás biztosítására 
15) Tájékoztató az Új Köztemető előtt építendő körforgalommal kapcsolatban, és javaslat 

a közterület-használók ideiglenes kihelyezéséhez szükséges előkészítő intézkedések 
megtételére 

16) Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X., Állomás u. 6. szám előtti területre 
vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében 

17) Egyebek 
• A Terrorelhárítási Központ tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
• Javaslat a BKV Zrt. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelmének 

elbírálására 
• Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X., Keresztúri út 88. szám előtti területre 

vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében 
• Budapest-Kőbányai Református Egyházközség kérelme 

 
 
 

1./ Napirendi pont: 
Javaslat törvényességi észrevétel alapján a Gazdasági Bizottság 178/2011. (IV. 6.) 
határozatának visszavonására 

 
192/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság visszavonja a 178/2011 (IV. 6.) számú – 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 
érvénytelennek nyilvánító – határozatát. 
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193/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a 179/2011 (IV. 6.) számú határozatát – melyben 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 31-ével történő leszállításával, valamint 
az engedélyezési tervek leszállítását követő 60 napon belül a kezelői, üzemeltetői vélemények 
beszerzésével, közműegyeztetéssel és a hatósági eljárás megindításával – visszavonja. 
 
 
194/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 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 
sorrendben 

• első helyen a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft-t nettó 2 800 000 Ft + ÁFA 
tervezési díjjal, 

• második helyen a Zahora Mérnöki, Pénzügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (1133 
Budapest, Árbóc u. 4.) nettó 4 400 000 Ft + ÁFA tervezési díjjal 

hirdeti ki az engedélyezési tervek 2011. május 31-ével 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 pályázati kiírásnak megfelelő tervezési 
szerződés megkötésére. 
 
 

2./ Napirendi pont: 
Javaslat a „Kőbánya Kártya bevezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának elfogadására 

 
 
195/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság elfogadja a „Kőbánya Kártya bevezetése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását. 
 
 

3./ Napirendi pont: 
Javaslat az „Önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására 

 
 
196/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1 fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság elfogadja az „Önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 
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Az ülés jelen szakaszában Mácsik András elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
 
 
197/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság az 1. napirendi pontként megtárgyalt „Javaslat törvényességi 
észrevétel alapján a Gazdasági Bizottság 178/2011. (IV. 6.) határozatának visszavonására” 
tárgyú előterjesztést utolsó napirendi pontként újra kívánja tárgyalni. 
 
 
 
 

4./ Napirendi pont: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója 

 
 
198/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolóját vegye tudomásul. 
 
 
199/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. vezérigazgatója számára teljesítmény-követelményként a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.1 pontja alapján az alábbi prémiumfeladatokat tűzze ki: 

• A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása és 
a hiányok pótlása. 

• A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-be 
történő beolvadásának végrehajtása 2011. június 30-áig, és így a Társaságnál 
megjelenő új feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése. 

• Az Önkormányzatnál 2011. április 1-jével megszűnő Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály feladatainak folyamatos átvétele, és így a Társaságnál 
megjelenő új feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése. 

• A KŐBETA Zrt. végelszámolásának végrehajtása. 
• A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt kibővült feladatkörét leképező új SZMSZ elkészítése. 
• A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kinnlevőségeinek teljes körű feltárása, behajtásuk 

módozatairól előterjesztés készítése a képviselő-testület részére. 
A prémium mértéke a Társaság Javadalmazási Szabályzatával és a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.2. pontjával összhangban háromhavi munkabér, azaz bruttó 3 000 
000 Ft. 
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5./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervének elfogadására 

 
 
200/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervét. 
 
 
 
 

6./ Napirendi pont: 
Javaslat a Zsivaj Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatti 
megszüntetésére és pénzügyi fedezet biztosítására 

 
 
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  - 
 
 
 
 

7./ Napirendi pont: 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója 

 
 
204/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a KŐKERT Kőbányai Non-
profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját vegye tudomásul. 
 
 
 
 

8./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítására 

 
 
205/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 163/2011. (III. 17.) 
határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.3. pontját az alábbi sorral 
egészítse ki: 
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II.3. Építési beruházás (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 15.000.000 Ft összeget) 
 
 Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült 

nettó érték (Ft) 

II.3.11. Kőbánya-Gergely park fejlesztése (Szánkódomb) 80 146 175 

 
A Bizottság továbbá javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a 
közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
 
 

9./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolási ütemtervére 

 
 
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  - 
 

 
 
 
10./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat május 1-jei 
rendezvényeinek programjára 

 
 
212/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ május 1-jei rendezvényprogramjának kiegészítését a 2011. 
április 30-án és május 1-jén a PRO KOORD Production Irodával közösen rendezendő 
programokra vonatkozóan. 
 
 
213/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ április 30-ai és május 1-jei rendezvényprogramjainak 
megszervezésére és marketing-reklám költségeire összesen bruttó 5 800 000 Ft összeget 
biztosítson – pénzeszköz átadással – a Polgármesteri Kabinet költségvetésébe betervezett 
összegből. 
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11./ Napirendi pont: 
Javaslat Magyarország Európai Unió Tanácsának soros elnöksége alatt tartandó 
turisztikai programok támogatására 

 
 
214/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Magyarország Európai 
Unió Tanácsának soros elnökségéhez kapcsolódó Budapest turisztikai programok 
megrendezéséhez 3 815 000 Ft támogatást biztosítson a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara részére a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
 
 
 
 

12./ Napirendi pont: 
Javaslat pénzeszköz átcsoportosításra 

 
 
215/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetésben szereplő 
Kőbányai Szent László Egyházközösség Alapítvány 1 000 000 Ft összegű támogatását a 
Szent László Plébániára csoportosítsa át. 
A Bizottság továbbá javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert a pénzeszköz 
átcsoportosítás végrehajtására és annak a költségvetési rendeletben történő átvezettetése 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
 

13./ Napirendi pont: 
Javaslat szakértők díjazásának kifizetéséhez 

 
 
216/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Zeneiskola átszervezésével, 
valamint a Felnőttek Általános Iskolájának megszüntetésével kapcsolatos szakértői vélemény 
elkészítésére felkért – a Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztálya által javasolt 
– közoktatási szakértők díjazásához bruttó 444 500 Ft-ot (200 000 Ft megbízási díj + 54 000 
Ft járulék és 150 000 Ft megbízási díj + 40 500 Ft járulék) biztosítson a képviselő-testület 
működési célú általános tartalékkerete terhére. 
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14./ Napirendi pont: 
Javaslat az eltulajdonított Liszt Ferenc szobor pótlásához forrás biztosítására 

 
 
217/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Liszt Ferenc mellszobrának 
pótlására 2 millió forint keretösszeget biztosítson utólagos elszámolással a képviselő-testület 
működési célú általános tartalékkerete terhére, a Budapest Galéria által benyújtott 
költségvetés alapján. 
 
 
 
 

15./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az Új Köztemető előtt építendő körforgalommal kapcsolatban, és javaslat 
a közterület-használók ideiglenes kihelyezéséhez szükséges előkészítő intézkedések 
megtételére 

 
 
218/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kozma utcai Temető előtti 
körforgalommal kapcsolatos tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
 
219/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt-t, hogy a Kozma utcai Temető előtt építendő körforgalommal kapcsolatban a következő 
képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a virágosok ideiglenes, konténerben történő 
elhelyezésére vonatkozóan, a szükséges forrásigény és időbeli ütemezés megjelölésével. 
 
 
220/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert, hogy 
tegyen javaslatot a Kozma utcai körforgalom építésével kapcsolatban megszüntetésre kerülő 
közterület-használati hozzájárulások visszavonásának időpontjára és módjára, a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által a következő képviselő-testületi ülésre készítendő, a virágosok 
ideiglenes elhelyezéséről szóló előterjesztés elfogadása után, annak ismeretében. 
 
 
221/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert, hogy az 
Újköztemető előtti terület rendezése érdekében folytasson tárgyalásokat a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságával, és annak eredményéről, pénzügyi vagy egyéb 
kötelezettségvállalással járó vonzatáról a következő képviselő-testületi ülésen adjon 
tájékoztatást. 
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222/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert, hogy az 
Újköztemető előtti terület rendezésével kapcsolatban – szükség esetén a Fővárosi 
Önkormányzat kommunikációért felelős szerveivel együtt – mind a területen érintett 
vállalkozókat, mind pedig a lakosságot részletesen tájékoztassa a helyi média bevonásával az 
elvégzésre kerülő közüzemi munkálatokról és azok időbeli ütemezéséről. 
 
 
 
 

16./ Napirendi pont: 
Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X., Állomás u. 6. szám előtti területre 
vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében 

 
 
223/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy másodfokú önkormányzati 
hatósági jogkörében eljárva a Bakti István egyéni vállalkozó (székhelye: 1102 Budapest, 
Állomás u. 6., adószáma: 40015981-2-42) közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmét 
elutasító K/1671/5/2010/III. számú határozatát változtassa meg, és kérelmező részére 
méltányosságból további egy év határozott időtartamra adja meg a közterület-használati 
engedélyt a Budapest X., Állomás u. 6. szám előtti területre. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a II. 
fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
 
224/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy 
tegyen javaslatot városképi szempontból a közterület hasznosítására a jövőre nézve. 
 
 
 

17./ Napirendi pont: 
 Egyebek 
 
 
 A Terrorelhárítási Központ tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
 
 
225/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot 
ahhoz, hogy a Terrorelhárítási Központ (1101 Budapest, Zách u. 4.) az általa üzemeltetett 
biztonsági kamerarendszert a Budapest X., Zách u. 4. szám alatti, 38905 hrsz-ú – a Magyar 
Állam tulajdonában álló – ingatlan kerítésein elhelyezhesse. 
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Javaslat a BKV Zrt. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelmének 
elbírálására 

 
 
226/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) – Budapest X., 
Salgótarjáni út (Pongrác út és Zách utca között) 38909 hrsz-ú 5203 m2 nagyságú közterület 
után fizetendő 2011. évi közterület-használati díj mértékének csökkentésére vonatkozó - 
kérelmét utasítsa el. 
 
 
 

Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X., Keresztúri út 88. szám előtti 
területre vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében 

 
 
227/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy másodfokú önkormányzati 
hatósági jogkörében eljárva a Cs. Nagy és Társa Bt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 
88., adószáma: 20300209-2-42) közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmét elutasító 
K/3978/2011/III. számú határozatát változtassa meg, és kérelmező részére méltányosságból 
további egy év határozott időtartamra adja meg a közterület-használati engedélyt a Budapest 
X., Keresztúri út 88. 42767 hrsz-ú ingatlan előtti területre. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a II. 
fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
 
 
 
 Budapest-Kőbányai Református Egyházközség kérelme 
 
 
228/2011. (IV. 20.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest-Kőbányai 
Református Egyházközség (1105 Budapest, Ihász u. 15.) részére vasárnap délelőtt 
istentisztelet megtartása céljából a Budapest X., Újhegyi sétány 16. épületében – az Újhegyi 
Közösségi Ház felújítási munkáinak megkezdéséig – ingyenes helyiséghasználatot 
biztosítson. 
A Bizottság továbbá javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert a 
megállapodás megkötésére. 
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229/2011. (IV. 20.) 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 pályázattal kapcsolatos 
új eredményhirdetésre vonatkozó döntésének megfelelően felkéri a jegyzőt, hogy az 
eredményhirdetés tekintetében - a már hirdetett eredmény megváltozása következtében - az 
eljárást folytassa le. 
 
 
 
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1215 órakor 
bezárja. 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 

Varga István 
bizottsági tag 

Agócs Zsolt 
bizottsági elnök 

 
 

  


