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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2011. május 4-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., 
Szent László tér 29. L em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

J elen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Somlyódy Csaba, Mácsik András, Tóth Balázs, Varga István, a bizottság 
képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagjai 

l Iwn:\Í_··:-:s·i· FÖV..\ROS X. KEHÜLET 
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. Polgármesteri Hivatala 
l -" Távolmaradását előre jelezte: 

Tamás László, a bizottság nem képviselő tagja ttószám~~~;~~:.~~K .IK 

Elnök: Agócs Zsolt 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Csere Fruzsina 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 

l 

· Elöszárn: ...... ,U .. 1jb l~lőadó: 
me! léklet 

alpolgármester 
alpolgármester 
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Polgármesteri Kabinet részéről 
jogász 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Gazdasági Bizottság 7 fővel határozatkép_es. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva 
vezeti. 



230/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l) J avaslat céltartalék felszabadítására az önállóan működő intézmények részére előre 
nem tervezett bérjellegű kifizetésekhez 

2) A 6/2011. (ll. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. számú mellékletében jóváhagyott 
felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése költségvetési sor címekre történő 
lebontása 

3) Javaslat a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 2011. évi 
költségvetésébenjóváhagyott előirányzat maradvány átcsoportosítására 

4) Javaslat működési célú céltartalék felszabadítására 
5) J avaslat a Halom utcai Bölcsőde fedezetkezelői szerződésének megkötéséhez 

szükséges önrész rendelkezésre állásának igazolására 
6) Javaslat a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál könyvvizsgálói 

feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására 
7) A Comfortmedic Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme telephely bejegyzéséhez 

(Budapest X., Állomás u. 23.) 
8) ALAMAR GROUP Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme (Budapest X., Maláta 

u. 8.) 
9) A VODAFONE Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme klímaberendezés 

hűtőegységének szabadba helyezéséhez (Budapest X., Kőér u. 34.) 
10) Forgó Pálné vételi kérelme a Budapest X., Füzér u. 33. számú lakása feletti tetőtérre 

vonatkozóan 
ll) Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi számviteli, szakmai 

beszámolójának elfogadására 
12) Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti jelentésének 

elfogadására 
13) Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentésének 

elfogadására 
14) Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója 
15) Javaslat az MSZP X. kerületi Szervezetének közterület-használati díj méltányosságból 

történő elengedése iránti kérelmének elbírálására 
16) Javaslat a Budapest X., Kolozsvári u. 29-31. szám alatti lakóépületben tároló 

biztosítására 
17) J avaslat a Budapest X., Kolozsvári u. 29-31. szám alatti lakóépületben garázsbeáll ó 

biztosítására 
18) Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlők részére történő elidegenítése 

(Budapest X., Harmat u. 10-12., Ihász u. 5., Medveszőlő u. 6., Szövőszék u. 2.) 
19) Javaslat képviselői irodák kijelölésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat képviselő-testületének tagjai számára 
20) Egyebek 

• Az Új Köztemető főbejárata előtt építendő körforgalomnál létrehozandó virágos 
"csamoképület" kivitelezése . 

• Javaslat a Budapest X., Kozma u. 41007113, 41007/14 és 41007115 hrsz-ú 
ingatlanok értékesítésére 

• Javaslat a "kétmilliárd forint összegű hitelkeret biztosítása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására vonatkozó 246/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. 
X.ker. Kőb. Önk. határozat kiegészítésére 
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231/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság az "Egyebek" napirendi pontban szereplő három előterjesztést 1., 2. 
és 3. napirendi pontként kívánja tárgyalni. 

Az ülés jelen szakaszában Somlyódy Csaba megérkezett. 

ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

1./ Napirendi pont: 
Az Új Köztemető főbejárata előtt építendő körforgalomnál létrehozandó virágos 
"csamoképület" kivitelezése 

232/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az Új Köztemető főbejárata előtt 
építendő körforgalomnál létrehozandó virágos "csamoképület" kivitelezésével kapcsolatban 
hívjon össze fórumot az érintettek részvételével, ahol ismertetik a két prezentációt a 
költségekkel és lehetőségekkel együtt. 

233/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság 2. napirendi pontként a "Javaslat a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzatnál könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadására" tárgyú előterjesztést kívánja tárgyalni. 

2./ Napirendi pont: 
Javaslat a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál könyvvizsgálói 
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására 

234/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság elfogadja a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzatnál könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását. 
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3./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest X., Kozma u. 41007/13, 41007114 és 41007115 hrsz-ú ingatlanok 
értékesítésére 

235/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyilvános licitpályázaton 
hirdesse meg elidegenítésre az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat 199 200 
OOO Ft minimum kikiáltási értéken oly módon, hogy a három ingatlan tulajdonjogának. 
megszerzése csak egyben legyen lehetséges. 

Hrsz. Alapterület (m2
) 

41007/13 5 OOO 
41007114 5 OOO 
41007/15 4 999 

4.1 N apirendi pont: 
Javaslat a "kétmilliárd forint összegű hitelkeret biztosítása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására vonatkozó 246/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X.ker. 
Kőb. Önk. határozat kiegészítésére 

236/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottságjavasolja a képviselő-testületnek, hogy a 246/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. 
X.ker. Kőb. Önk. határozatát az alábbiakkal egészítse ki: 

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési 
bevételeit ajánlja fel. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a 
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodj ék, és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

237/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság 5-ll. napirendi pontként a ll., 12., 13., 14., 16., 17., 18. napirendi 
pontokat kívánja tárgyalni. 

4 



5./ N apirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi számviteli, szakmai 
beszámolójának elfogadására 

238/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói 
jelentéssei alátámasztott 2010. évi éves beszámolóját- 274 095 eFt mérleg főösszeggel, 144 
eFt mérleg szerinti eredménnyel és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő 
helyezésével-megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

6.1 N apirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 201 O. évi Üzleti jelentésének 
elfogadására 

239/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói 
jelentéssei alátámasztott 2010. évi Üzleti jelentését megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 

7./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentésének 
elfogadására 

240/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói 
jelentéssei alátámasztott 2010. évi Közhasznúsági jelentését a közhasznúsági eredmény
kimutatással megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

8./ N apirendi pont: . 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója 

241/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy mint Alapító, a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját vegye tudomásul. 
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9.1 Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest X., Kolozsvári u. 29-31. szám alatti lakóépületben tároló 
biztosítására 

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

-Zárt ülés-

l O./ N apirendi pont: 
J avaslat a Budapest X., Kolozsvári u. 29-31. szám alatti lakóépületben garázsbeálló 
biztosítására 

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

-Zárt ülés-

ll./ Napirendi pont: 
Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlők részére történő elidegenítése 
(Budapest X., Harmat u. 10-12., Ihász u. 5., Medveszőlő u. 6., Szövőszék u. 2.) 

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

-Zárt ülés-
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12./ Napirendi pont: 
Javaslat céltartalék felszabadítására az önállóan működő intézmények részére előre 
nem tervezett bérjellegű kifizetésekhez 

248/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság az önállóan működő intézmények előre nem tervezett bérjellegű 
kiadásainak fedezetére 

l) A Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás, jubileumi 
jutalom) című céltartalékból az l. számú melléklet szerinti bontásban 3 643 795 Ft 
összeget (2 869 131 Ft személyi juttatás + 774 664 Ft járulék) felszabadít. Az l. 
mellékletet a határozat részévé rendeli. 

2) Az Egyesített Bölcsődei Központ részére a Közalkalmazottak (felmentés, 
végkielégítés, szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) című céltartalékból nyolc fő 
nyugdíjba vonuló dolgozó felmentésére l 975 200 Ft személyi juttatás + 533 304 Ft 
járulék összeget felszabadít. 

3) A Gyermekek Háza Óvoda részére inunkáltató által fizetett személyi jövedelemadórá 
459 117 Ft összeget, a Kertvárosi Általános Iskola részére megbízási díjra l OOO OOO 
Ft összeget a Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás, 
jubileumi jutalom) című céltartalékból felszabadít. 

4) A Zsivaj Óvoda 2011. évi előirányzataiból 240 OOO Ft pótlék és 64 800 Ft járulék 
előirányzatot visszarendez a Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, 
szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) című céltartalékba. 

5) Az önállóan működő intézmények előre nem tervezett egyéb bérjellegű kiadásaira a 
Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) 
című céltartalékból a 2. számú melléklet szerinti bontásban 2 110 265 Ft összeget 
(l 685 984 Ft személyi juttatás + 424 281 Ft járulék, különadó) felszabadít. A 2. 
mellékletet egyben a határozat részévé rendeli. 

A Bizottság felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterüle~ért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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13./ N apirendi pont: 
A 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. számú mellékletében jóváhagyott 
felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése költségvetési sor címekre történő 
lebontása · 

249/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (ll. 18.) 
önkormányzati rendelet 13/a. mellékletében a felhalmozási feladatok és pályázatok 
előkészítése költségvetési soron szereplő előirányzatból az l. melléklet szerinti összegeket 
konkrét feladatokra átcsoportosítj a. 
A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat-módosítások végrehajtása, illetve a 
költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

14./ Napirendi pont: 
Javaslat a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 2011. évi 
költségvetésében j óváhagyott előirányzat maradvány átcsoportosítására 

250/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 ellenszavazat, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a "Javaslat a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
20 ll. évi költségvetésében j óváhagyott előirányzat maradvány átcsoportosítására" tárgyú 
előterjesztést nem kívánja tovább tárgyalni. 

15./ Napirendi pont: 
Javaslat működési célú céltartalék felszabadítására 

251/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a "Cognos fenntartására, 
karbantartására" című költségvetési soron szereplő előirányzatból l 500 eFt összeget 
szabadítson fel. 
A Bizottság továbbá javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a Polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése 
érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
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16./ Napirendi pont: 
Javaslat a Halom utcai Bölcsőde fedezetkezelői szerződésének megkötéséhez 
szükséges ömész rendelkezésre állásának igazolására 

252/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l fő nem szavazott 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, vállaljon kötelezettséget a Budapest 
X., Halom u. 33. szám alatti bölcsőde megvalósításához szükséges bruttó 227 213 eFt ömész 
biztosítására, melynek forrása az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 
18.) önkormányzati rendelet 13/a mellékletében szereplő Halom u. bölcsőde építése 
költségvetési sor terhére (teljes összege 477 213 eFt) biztosított. 

17./ Napirendi pont: 
A Comfortmedic Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme telephely bejegyzéséhez 
(Budapest X., Állomás u. 23.) 

253/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, 
hogy a Comfortmedic Kft. (székhelye: 2112 Veresegyház, Hársas u. 35.) a Budapest X., 
Állomás u. 23. számú ház fóldszintjén található 39016/9/A/606 hrsz-ú, önkormányzati 
tulajdonú helyiségbe - a bérleti szerződés érvényessége idejéig - bejegyeztethesse a 
gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cég telephelyét 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda 

18./ Napirendi pont: 
ALAMAR GROUP Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme (Budapest X., Maláta 
u. 8.) 

254/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest X., Maláta u. 8. szám alatti, 
41014/8 hrsz-ú ingatlan tulajdonostársaként adjon ki hozzájáruló nyilatkozatotaLamar Group 
Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Népszínház u. 13.) részére ahhoz, hogy a Kft. a Greoker Kft. 
tulajdoni illetőségén használtruha kis- és nagykereskedés tevékenységet folytathasson. 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
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19./ Napirendi pont: 
A VODAFONE Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme klírnaberendezés 
hűtőegységének szabadba helyezéséhez (Budapest X., Kőér u. 34.) 

255/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot 
a Budapest X., Kőér u. 34. szám alatti társasház tetőterén a Vodafone Magyarország Zrt. által 
üzemeltetett bázisállomás klírnaberendezésének hűtőegysége kültéri elhelyezéséhez azzal, 
hogy 
a) a zajkibocsátási követelmények alapján csak DAlKIN RZQ 125 típusú berendezés 
helyezhető ki, valarnint 
b) a próbaüzem alatt zajrnéréssel szükséges igazolni, hogy a berendezés nem lépi túl a Közép
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 15143-
6/2010. szárnú határozatában megállapított zajkibocsátási határértékeket, és 
c) a szükséges statikai szakvéleményt is besZerzi. 

20./ N apirendi pont: 
Forgó Pálné vételi kérelme a Budapest X., Füzér u. 33. szárnú lakása feletti tetőtérre 
vonatkozóan 

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

-Zárt ülés-

21./ Napirendi pont: 
Javaslat az MSZP X. kerületi Szervezetének közterület-használati díj rnéltányosságból 
történő elengedése iránti kérelmének elbírálására 

257/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az MSZP X. kerületi 
Szervezete (1102 Budapest, Havas Ignác u. 1.) részére a Budapest X., Martinovics tér 
41460/10 hrsz-ú, közterületi besorolású ingatlan 50 rn2 nagyságú területén asztalról történő 
zöldség-gyümölcs árusítás céljára adott közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos, a 
közterület-használati díj elengedésére irányuló rnéltányossági kérelmet utasítsa el. 
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ELNÖK: Bejelenti, hogy a "Javaslat az MSZP X. kerületi Szervezetének közterület
használati díj méltányosságból történő elengedése iránti kérelmének elbírálására" 
tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban új szavazást rendel el. 

258/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az MSZP X. kerületi 
Szervezete (1102 Budapest, Havas Ignác u. 1.) részére a Budapest X., Martinovics tér 
41460/10 hrsz-ú, közterületi besorolású ingatlan 50 m2 nagyságú területén asztalról történő 
zöldség-gyümölcs árusítás céljára adott közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos, a 
közterület-használati dij elengedésére irányuló méltányossági kérelmet utasítsa el. 
A Bizottság egyben visszavonja a 257/2011. (V. 4.) határozatát. 

22./ Napirendi pont: 
Javaslat képviselői irodák kijelölésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-testületének tagjai számára 

Az ülés jelen szakaszában Élő Norbert és Somlyódy Csaba elhagyja az üléstermet. 

ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 

259/2011. (V. 4.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(l igen szavazattal, 5 ellenszavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a "Javaslat képviselői irodák kijelölésére a Budapest Főváros X: 
kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének tagjai számára" tárgyú előterjesztést 
nem kívánja tovább tárgyalni. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1330 órakor 
bezárja. 

f]~~~~k 
Tóth Balázs 
bizottsági tag 

K. m. f. 
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