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l 2012 JAN Z u. l 
BUDAPESTFŐVÁROSX~K~RÜLEtKokÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
-GA~~S~SÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2012. január 17-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. l. em. l 00.) megtartott ül é sén. r;;;-~-;, 

Az ülés kezdetének időpontj a: ll 00 óra 

Jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a bizot;tságképviselőtagj<J.~, . 
Gerstenbrein György, Tamás László, a bizottság nem képviselő tagjai '· i. •w 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a bizottság képviselő tagja 
Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Távolmaradás oka: 

hivatalos elfoglaltság 

Erdei Péter Polgármesteri Kabinet részéről 
Dr. Boldog Krisztina Jogi Csoport részéről 
Kovács József Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
Ventzi József Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
Dr. Aziz-Malak Nóra Jegyzői Iroda részéről 
Somodi Károly Jegyzői Iroda részéről 
Takács Ágnes Jegyzői Iroda részéről 
Dr. Molnár Judit Dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda részéről 
Dr. Katona Margit Dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda részéről 
Dr. Korpai Anita Hatósági Iroda részéről 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

A Gazdasági Bizottság 7 1gen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendj ét: 

l. Javaslat a "Tervezési Szerződés keretében a Budapest X. kerület Füzér utca 32. 
Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó építési engedélyezési terv 
elkészítése" tárgyú közbeszerzés eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 



2. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám alatti helyiség 
raktározási célú, ingyenes használatának biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. Az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, és a Budapest 
X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A WOLF Polgárőr Egyesület 2011. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról szóló 978/2011. 
(XI. 17.) KÖKT határozat visszavonása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A BKV Zrt. közterület-használati ügyében díjmentesség iránti méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség állatorvosi hivatal céljára történő hasznosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú, a Jászberényi út melletti közterületi ingatlan 
hasznosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l O. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest X. kerület Szállás utca 13-15. számú 
ingatlanok előtt parkolók építéséhez 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a MOLARI (Monitoring és lakossági 
riasztórendszer) kiépítéséhez 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Budapest X. kerület, Halom u. 42. (hrsz.: 41446) szám alatti ingatlanon a 6. számú 
raktárhelyiség bérletidíj -csökkentése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 27/a számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 30-as számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. földszint l. szám alatti lakásra vonatkozó 
vízdíj-tartozás egy részének elengedése és részletfizetési lehetőség biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti, VII. épületben lévő raktárhelyiségre 
vonatkozó bérleti szerződés felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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17. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére uszodahasználatra jogosító 
igazolvány biztosításáról szóló 616/2011. (XII. 13.) GB határozat és a Kőbányai Zenei 
Stúdió művésztanárai részére uszodahasználatra jogosító igazolvány biztosításáról szóló 
624/20 ll. (XII. 13.) GB határozat visszavonása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 73. számú ingatlanon lévő tároló bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati úton történő hasznosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő büfé helyiségének pályázat útján történő 
hasznosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. Budapest X. kerület Körösi Csoma sétány 4. szám alatti, 34 m2 alapterületű nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Javaslat a "Tervezési Szerződés keretében a Budapest X. kerület Füzér utca 32. 

Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítése" 
tárgyú közbeszerzés eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 54. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

3/2012. (1. 17.) GB határozat 
a "Tervezési Szerződés keretében a Budapest X. kerület, Füzér u. 32. Helytörténeti 
Gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Gazdasági Bizottság a "Tervezési Szerződés keretében a Budapest X. kerület, 

Füzér u. 32. Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó építési engedélyezési 
terv elkészítése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerinti egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban 

a) Czirják Szabó Kft., 1113 Budapest, Kökörcsin u. 6., 
b) EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft., 1118 Budapest, Zólyomi út 18/B, 
c) HOR-BER Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla u. 66. 11/3., 
d) KASIB Kft., 1183 Budapest, Üllői út 455., 
e) SAGRA Architects Kft., 1025 Budapest, Krecsányi u. 18. I. emelet 5., 
t) TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. lll., 
g) Vikár és Lukács Kft., 1052 Budapest, Szervita tér 5. III. emelet 7. 

ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak, ajánlatukat érvényesnek 
nyilvánítja. 
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2. A Gazdasági Bizottság a "Tervezési Szerződés keretében a Budapest X. kerület, 
Füzér u. 32. Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó építési engedélyezési 
terv elkészítése" tárgyú a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű, tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a NAVYSTAR Kft. (1095 Budapest, Mester u. 40-44. C. 
lház. V. emelet 36.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (l) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja. 

3. A Gazdasági Bizottság a "Tervezési Szerződés keretében a Budapest X. kerület, 
Füzér u. 32. Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó építési engedélyezési 
terv elkészítése" tárgyú a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű, tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mint az 
összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatást benyújtó ajánlattevőt az eljárás 
nyertesének az EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 18/B) 
ajánlattevőt hirdeti ki nettó l 300 OOO Ft tervezési díjjal, oly módon, hogy a tervező 
által elkészített tervdokumentációra vonatkozóan a felhasználási jog megvásárlásra 
kerüljön az EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 18/B) 
ajánlattevőtől nettó 500 OOO Ft összegű vételáron. 

4. A Gazdasági Bizottság a "Tervezési Szerződés keretében a Budapest X. kerület, 
Füzér u. 32. Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó építési engedélyezési 
terv elkészítése" tárgyú a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű, tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az eljárás 
második helyezettjének a TOP-KVALITÁS Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. lll.) 
ajánlattevőt hirdeti ki nettó l 300 OOO Ft tervezési díjjal, oly módon, hogy a tervező 
által elkészített tervdokumentációra vonatkozóan a felhasználási jog ne kerüljön 
megvásárlásra a TOP-KVALITÁS Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. lll.) 
ajánlattevőtől nettó 3 OOO OOO Ft összegű vételáron. 

5. A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármcstert a tervezési szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért 

felelős alpolgármester 
aljegyző 

a Jogi Csoport 

2. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, J ellenszavazattal a "Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő 
szervezési és műszaki feladatok elvégzéséről" szóló, 25. számú előterjesztés tárgyalására zárt 
ülést rendel el az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján. 

ZÁRTÜLÉS 
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3. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám alatti helyiség 

raktározási célú, ingyenes használatának biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 38. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 
16. (hrsz: 42309/27) szám alatti helyiség raktározási célú, ingyenes használatának 
biztosításáról" szóló 38. számú előterjesztést támogatja. 

4. napirendi pont: 
Az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, és a Budapest 

X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gerstenbrein György: Elmondja, hogy az előterjesztésben két szerződésről van szó. Egy 
együttműködési és egy bérleti szerződésről. V él eménye szerint ellentmondás van a 
felmondási idők között, mivel az együttműködési szerződést 30 nap elteltével, míg a bérleti 
szerződést 90 nap elteltével lehet [elmondani. Jobbnak tartaná, ha az együttműködési 
szerződés felmondási idejének is 90 nap lenne megjelölve. 

Tóth Balázs: Elmondja, hogy nem ismeri az ALFA Polgárőr Egyesület kőbányai 
tevékenységét. Szívesen látott volna tőlük egy beszámolót. 

Varga István: Egyetért azzal, hogy az ülésre készülhetett volna egy dokumentáció arról, 
hogy eddig milyen tevékenységet folytatott az ALFA Polgárőrség. Tudomása szerint az 
egyesület folyamatosan járőrszolgálatban van az utcákon, és nagyon jól együttműködik a 
RendőrséggeL 

Szóbeli módosító javaslatot tesz: 

Elnök: Javasolja, hogy a helyiség térítésmentes használatra kerüljön átadásra azzal, hogy a 
helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. Kéri, hogy az ALFA Polgárőr 
Egyesület negyedévente készítsen beszámolót munkájáról. (3111. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság az "ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás, és a Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba 
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adásáról" szóló 31. számú előterjesztés támogatásáról a 3111. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja az "ALFA Polgárőr 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, és a Budapest X. kerület, Üllői út 134. 
szám alatti helyiség használatba adásáról" szóló 31. számú előterjesztést a 3111. módosító 
j avaslat figyelembevételével. 

5. napirendi pont: 
A WOLF Polgárőr Egyesület 2011. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 22. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "WOLF Polgárőr Egyesület 2011. IV. 
negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról" szóló 22. számú előterjesztést 
támogatja. 

6. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról szóló 978/2011. 

(XI. 17.) KÖKT határozat visszavonása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Szóbeli módosító javaslatot tesz: 

Somlyódy Csaba: A Bizottság kérje fel a Polgármestert, hogy az így fennmaradó l OOO OOO 
Ft-ot "Egyházközségek támogatása" megnevezéssel terveztesse be a költségvetésbe. (37/1. 
módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 37. számú 
előterjesztés támogatásáról a 37 /l. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest-Kőbányai Református 
Egyházközség támogatásáról szóló 978/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat visszavonásáról" 
szóló 37. számú előterjesztést a 37/1. módosító javaslattal támogatja. 
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7. napirendi pont: 
A BKV Zrt. közterület-használati ügyében díjmentesség iránti méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség állatorvosi hivatal céljára történő hasznosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 43. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 
14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség állatorvosi hivatal céljára történő 
hasznosításáról" szóló 43. számú előterjesztést támogatja. 

9. napirendi pont: 
A Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú, a Jászberényi út melletti közterületi ingatlan 

hasznosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 35. számú előterjesztés elfogadásáról. 

4/2012. (1. 17.) GB határozat 
a Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú, a Jászberényi út melletti közterületi ingatlan 
hasznosításáról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Gazdasági Bizottság egyetért a Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú közterületi 

ingatlannak telekalakítást követő elidegenítésével, ezért felkéri a Polgármestert, hogy 

a) nyilatkoztassa a közterületi ingatlan közvetlen környezetében működő 
vállalkozásokat [(MIKROPAKK Kft. (1106 Budapest, Jászberényi út 82.) és 
STANDOMIX Kft. (1164 Budapest, Felsőmalom utca 3/a)] korábbi vételi szándékuk 
fennálltáró l, 
b) készíttessen új értékbecsléseket a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

2. A Bizottság a nyilatkozatok és értékbecslések birtokában foglal állást a telekalakítási 
eljárás megindításáról. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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10. napirendi pont: 
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest X. kerület Szállás utca 13-15. számú 

ingatlanok előtt parkolók építéséhez 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 41. számú előterjesztés elfogadásáról. 

5/2012. (1. 17.) GB határozat 
a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapest X. kerület Szállás utca 13-15. számú 
ingatlanok előtt parkolók építéséhez 
7 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozatot a FIGHTER Kft. (1107 Budapest, Szállás u. 13.) részére a 
Budapest X., Szállás utca 13-15. számú ingatlanok előtt, a 38368 hrsz.-ú közterületen 
építendő 16 darab parkoló létesítéséhez a KASIB Mérnöki Manager Kft. tervei 
alapján a következő feltételekkel: 

a) a parkolók létesítéséhez az Önkormányzat anyagi források biztosításával nem 
járul hozzá, egyben kizár a parkoló építésével kapcsolatos minden későbbi 
igényérvényesítést is, 
b) a tulajdonosi hozzájárulás nem helyettesíti a szükséges építéshatósági 
engedélyeket, 
c) a tervekben szereplő fásításta jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani, 
d) az építtető feladata a parkolók takarítása, jég- és hómentesítése, 
e) a pakolókat nem lehet lezárni, azon a közcélú parkolást ingyenesen engedélyezni 
kell. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a FIGHTER Kft.-vel az 
általa kialakítandó parkoló üzemeltetése tárgyában, és a szükséges szerződéseket 
kösse meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 2. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési iroda vezetője 

ll. napirendi pont: 
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a MOLARI (Monitoring és lakossági 

riasztórendszer) kiépítéséhez 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 52. számú előterjesztés elfogadásáról. 

6/2012. (1. 17.) GB határozat 
a tulajdonosi hozzájárulás megadása a MOLARI (Monitoring és lakossági 
riasztórendszer) kiépítéséhez 
7 igen, egyhangú szavazattal 
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A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot az l. mellékletben meghatározott címek tekintetében a monitoring és 
lakossági riasztórendszer (MOLARI) kiépítéséhez a FERCOM Kft. (1036 Budapest, 
Lajos utca 78.) részére az alábbi feltételekkel: 

a) a tulajdonosi hozzájárulás nem helyettesíti a szükséges építéshatósági engedélyeket, 
b) a beruházáshoz az Önkormányzat anyagi források biztosításával nem j árul hozzá. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom u. 42. (hrsz.: 41446) szám alatti ingatlanon a 6. számú 

raktárhelyiség bérletidíj-csökkentése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 42. számú előterjesztés elfogadásáról. 

7/2012. (I. l 7.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom u. 42. (hrsz.: 41446) szám alatti ingatlanon a 6. számú 
raktárhelyiség bérletidíj-csökkentéséről 
6 igen szavazattal, l tartózkodással 
A Gazdasági Bizottság a Sapro Kft. (1161 Budapest, József utca 175. 30-3, adószáma: 
10930946-2-42, Cg.: 01-09-360958) Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 
ingatlanon lévő 6. számú raktárhelyiségre vonatkozó bérletidíj-csökkentési kérelmét 
elutasítja. 

Határidő: bérlő tájékoztatása: 
Feladatkörében érintett: 

2012. január 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai V agyonkezelő Z rt. 
vezérigazgatója 

13. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 27/a számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sá~dor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 
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14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 30-as számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. földszint l. szám alatti lakásra vonatkozó 

vízdíj-tartozás egy részének elengedése és részletfizetési lehetőség biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti, VII. épületben lévő raktárhelyiségre 

vonatkozó bérleti szerződés felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

17. napirendi pont: 
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére uszodahasználatra jogosító 
igazolvány biztosításáról szóló 616/2011. (XII. 13.) GB határozat és a Kőbányai Zenei 

Stúdió művésztanárai részére uszodahasználatra jogosító igazolvány biztosításáról szóló 
624/2011. (XII. 13.) GB határozat visszavonása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 44. számú előterjesztés elfogadásáról. 

12/2012. (1. 17.) GB határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére uszodahasználatra jogosító 
igazolvány biztosításáról szóló 616/2011. (XII. 13.) GB határozat és a Kőbányai Zenei 
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Stúdió művésztanárai részére uszodahasználatra jogosító igazolvány biztosításáról szóló 
624/2011. (XII. 13.) GB határozat visszavonásáról 
6 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) 
A Gazdasági Bizottság a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya reszere 
uszodahasználatra jogosító igazolvány biztosításáról szóló 616/2011. (XII. 13.) GB 
határozatot és a Kőbányai Zenei Stúdió művésztanárai részére uszodahasználatra 
jogosító igazolvány biztosításáról szóló 624/2011. (XII. 13.) GB határozatot visszavonja. 

18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 73. számú ingatlanon lévő tároló bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

19. napirendi pont: 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati úton történő hasznosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

20. napirendi pont: 
A Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő büfé helyiségének pályázat útján történő 

hasznosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 
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21. napirendi pont: 
Budapest X. kerület Kőrösi Csoma sétány 4. szám alatti, 34 m2 alapterületű nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1150 órakor 
bezárja. 

K.m.f. 
l' \ r) 

l~~ 1 Of1} 
· gócsZsolt 

· zottsági elnök 
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