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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2012. május 15-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpont]" a: 950 óra ,.u-...w .. -...~·EsT FŐVÁROS x. KERÜLET 
1
. 

KÖB .. \ NYAl ÖNKOUMÁNYZAT 
, p 1 ,lgárrnesteri Hivatala l 
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Jelen vannak: l Z01Z MÁJ 21 
~gócs Zsolt bizottsági elnök, j--O:..t~-

Elő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tó!h, ~alázs-,· a bizottság- , ... _ , . 
képviselő taaiai {t'"('"'"' · · ·0" db Eloado. l bJ ' melleklet 
Gerstenbrein György, Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő t ·ai . , J , f , [ ~ ( 

:L Só{!l.+_~_t& ~'v-o . 

Távolmaradását előre jelezte: 
Varga István, a bizottság képviselő tagja 
Tamás László, a bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Boldog Krisztina a Jogi Csoport részéről 
Pándiné Csemák Margit a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
V ámos Imre a Belső Ellenőrzés részéről 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

Kárpáti Beatrix 

Meghívottak: 
Kovács József 
Dr. Korpai Anita 
Rappi Gabriella 
V entzl József 
Dr. Pete Judit 
Herman Emő 
Jógáné Szabados Hemietta 
Illés Jenő 

vezetője 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
a Hatósági Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Szikora Ügyvédi Iroda részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Montessori Stúdium Alapítvány 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 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként tárgyalja a 
"Kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodásról" szóló 384. 
számú előterjesztést, valamint l 0 órakor tárgyalja a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló 416. számú, és a 
"Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Központja és 
intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás IL tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzési eljárás megindításáról" szóló 417. szám ú 
előterjesztést. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendjére az "551201 2. 
(IV 17.) GB határozat módosításáról" szóló 448. számú előterjesztést. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendjét: 

l. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 78. szám alatti ingatlaura vonatkozó határozott 
idejű bérleti szerződés felmondásának elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Központja 
és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Központja 
és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás IL tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának elfogadása és a közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Az idősek üdültetésére jóváhagyott céltartalék felszabadítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel 
felvétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. TÁMOP-3.1.3-1111 kódszámú, "A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című pályázaton 
történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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9. A TÁMOP-5.6.1.B-12/l kódszámú, "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 
segítése" című pályázaton történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai 
álláshelyének meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. Budapest X. kerület, Bánya u. 3 5. szám alatti VII. szám ú épületben lévő nem lakás célj ára 
szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/20 ll. (VI. 
20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

13. Kutyaürülék -gyűjtők üzemeltetésére további forrás biztosítása és kutyafuttató kialakítása 
érdekében megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési 

megállapodás és a Budapest X. kerület, Hungária krt. 5-7. szám alatti ingatlanon lévő 
térítésmentes helyiség és területhasználat biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. A Budapest X. kerület, Bihari u. 12/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítése 
Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Dombtető u. 12. V/21. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Liget téri aluljáró lezárása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. A Szűcs és Barátai Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

20. Az Újköztemető előtti körforgalom kiépítésével érintett virágárusok közterület-használati 
ügyében benyújtott fellebbezései 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Morrison's Liget Kft. által kért tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A monitoring és lakossági riasztórendszer (MOLARI) kiépítéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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23. Gulyás Tünde tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló kérelme 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Budapest X., Vásárló utcai parkoló területén nyilvános illemhely telepítése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. A Budapest X. kerület, Csilla utca 7. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 2. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

28. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 31. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 56. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség 30 m2 alapterületű részének bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A Budapest X. kerület, Állomás utca 19. szám alatti nem lakása céljára szolgáló helyiség 
bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X. kerület, Harmat utca 12. szám alatt lévő, 390 m2 alapterületű helyiség 
bérleti jogviszonyának felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. Két önkormányzati lakás összevonásához, és egy kétszobás bérlemény kialakításához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

34. A Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

35. A Budapest X., Martinovics tér 8. szám alatti lakásingatlant érintő elővásárlási 
jognyilatkozattal kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

36. Az Újköztemető előtti körforgalom építésével kapcsolatos bontási költség biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú, "Óvodafejlesztés" 
című pályázaton történő indulása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

38. Az 55/2012. (IV. 17.) GB határozat módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás 
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 384. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai nemzetiségi 
önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok 
ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról" szóló 384. számú előterjesztést 
támogatja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 78. szám alatti ingatlaura vonatkozó határozott 

idejű bérleti szerződés felmondásának elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 

Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 

Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás IL tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési eljárás megindítása 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 417. szám ú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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8112012. (V. 15.) GB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 
Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás IL tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzési eljárás megindításáról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Egyesített Bölcsődék Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás II. tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint elfogadja. 

2. A Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített 
Bölcsődék Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás Il. tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
az Egyesített Bölcsődék vezetője 

5. napirendi pont: 
2012. évi folyószámlahitel-szerződés 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 409. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "2012. évi folyószámlahitel
szerződésről" szóló 409. számú előterjesztést támogatja. 

6. napirendi pont: 
Az idősek üdültetésére jóváhagyott céltartalék felszabadítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy mennyi időst fognak üdültetni? 

Gerstenbrein György: 145 fő jelentkezett az üdülésre, ebből 28 pályázat érvénytelen. 

Dr. Pap Sándor: Véleményeszerint 140 fő felett van a létszám. 
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Marksteinoé Molnár Julianna: A Népjóléti Bizottság jegyzőkönyve alapján felsorolja, hogy 
turnusonként hány fő vesz részt az üdülésen. 

Élő Norbert: Javasolja, hogy az üres helyek kerüljenek feltöltésre a költségvetési keret 
megemeléséveL 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság függessze fel a 401. számú előterjesztés tárgyalását addig, 
amíg megérkezik W ee ber Tibor alpolgármester az ülésre. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal felfüggeszti az "Idősek üdültetésére 
jóváhagyott céltartalékfelszabadításáról" szóló 401. számú előterjesztés tárgyalását. 

7. napirendi pont: 
A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel 

felvétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését a 43 7. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "KEOP program keretében támogatott 
pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéről" szóló 437. számú előterjesztést 
támogatja. 

8. napirendi pont: 
TÁMOP-3.1.3-11/1 kódszámú, "A természettudományos oktatás módszertanának és 

eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című pályázaton 
történő indulás 

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 388. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "TÁMOP-3.1.3-1111 kódszámú, "A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)" című pályázaton történő indulás" szóló 388. számú 
előterjesztést támogatja. 
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9. napirendi pont: 
A T ÁMOP-5.6.l.B-12/l kódszám ú, "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 

segítése" című pályázaton történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 389. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "TÁMOP-5.6.1.B-12/1 kódszámú, "A 
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 

szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" című pályázaton történő 
indulásról" szóló 389. számú előterjesztést támogatja. 

l O. napirendi pont: 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai 

álláshelyének meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy az elbocsátott tíz főnek ajánlottak-e másik állást? 
Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy még senkit nem küldtek el az iskolából. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 393. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai álláshelyének meghatározásáról" szóló 
393. számú előterjesztést támogatja. 

ll. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Bánya u. 35. szám alatti VII. számú épületben lévő nem lakás 

céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 426. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Bánya u. 35. 
szám alatti VII. számú épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes 
használatba adásáról" szóló 426. számú előterjesztést támogatja. 

12. napirendi pont: 
Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 

létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 

20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 428. számú előterjesztés 
t ám o gatásáró l. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal az "Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, valamint 
az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért 
fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 428. 
számú előterjesztést támogatja. 

13. napirendi pont: 
Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetésére további forrás biztosítása és kutyafuttató 

kialakítása érdekében megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Marksteinné Molnár Julianna: Ismerteti a Bizottság tagjaival a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatát, valamint döntését. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 394. számú előterjesztés 
támogatásáról a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 394/1. módosító javaslata 
figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetésére 
további forrás biztosítása és kutyafuttató kialakítása érdekében megállapodás megkötéséről" 
szóló 394. számú előterjesztést a 394/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 
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14. napirendi pont: 
A Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési 

megállapodás és a Budapest X. kerület, Hungária krt. 5-7. szám alatti ingatlanon lévő 
térítésmentes helyiség és területhasználat biztosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy az Országos Mentőszolgálattal milyen kapcsolatban van a 
Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.? 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy szerződésben állnak egymással, folyamatosan tartják a 
kapcsolatot. Véleménye szerint a Hungária krt. 5-7. szám alatti ingatlanon lévő helyiség lenne 
a megfelelő a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Korábban ez a helyiség 
a Polgári V édelern használatában volt, jelenleg a Katasztrófavédelem kerületi 
kirendeltségének bázisa. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 431. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Hungary Ambulance Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás és a Budapest X. kerület, Hungária 
krt. 5-7. szám alatti ingatlanon lévő térítésmentes helyiség és területhasználat biztosításáról" 
szóló 431. számú előterjesztést támogatja. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bihari u. 12/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

elidegenítése 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő N orbe rt: Évi l 200 000-1 300 OOO Ft összegű bevétel származik a Bihari utcai helyiségek 
bérbeadásábóL V él eménye szerint az előterjesztésben meghatározott vételár túl alacsony, 
mivel ez a helyiség jól bérbe adható és jó helyen fekszik. 

Marksteinoé Molnár Julianna: Nem javasolja az elidegenítést. Véleménye szerint nem 
szolgálná a lakók érdekeit az, ha zajos tevékenységet folytatnának ebben a helyiségben. Ú gy 
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tudja, hogy gazdaságosabb a két helyiség együttes üzemeltetése. Érdeklődik, hogy 
rendszeresen fizet-e a LUMA Kereskedelmi Vendéglátó Bt.? 

Ventzi József: Rendszeresen fizetnek, hátralékkal nem rendelkeznek. 

Élő Norbert: Kéri, hogy az elidegenítés témájú előterjesztésekhez kerüljön csatolásra az 
értékbecslés is. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 427. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest X. kerület, Bihari u. 
12/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről" szóló 427. számú 
előterjesztést nem támogatja. 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Dombtető u. 12. V/21. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 424. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással a "Budapest X. kerület, 
Dombtető u. 12. V/21. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelölésről" szóló 424. 
számú előterjesztést támogatja. 

17. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 425. számú előterjesztés 
t ám o gatásáró l. 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról" szóló 425. számú 
előterjesztést nem támogatja. 
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18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Liget téri aluljáró lezárása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy a bontásra szánt összeget át lehet-e csoportosítani és a 
beérkezett pályázatok alapján kialakítani valamit ezen a területen? 

Radványi Gábor: V él eménye szerint első lépésként ki kell takarítani és le kell zárni ezt a 
területet és a későbbiekben gondolkozni azon, hogy mi kerüljön kialakításra. 

Marksteinné Molnár Julianna: A pályázat hosszú távú hasznosításra lett kiírva. Véleménye 
szerint nagyon hasznos volt, sok pályázat érkezett be. Elmondja, hogy nem lenne szerenesés 
most belevágni az építkezésbe, mivel a költségvetésbe a Liget téri aluljáró nem került 
betervezésre. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Pap Sándor: A határozattervezet l. pontjában szereplő összeg forrása az alábbiak szerint 
módosuljon: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Liget téri aluljáró lezárására- két oldalt elhelyezkedő rámpák végeinél a teljes nyílás 
lezárására, a lépcsőknél a galéria mellvéd falnál a lépcsők lezárására és a park felől az aluljáró 
íves területe felső szakaszánál körbe sövény beültetésére - bruttó l 941 OOO forint összegű 
forrást biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet [14. melléklet 31. sorának (beruházások tervezése)] 13. mellékletében szereplö 
felhalmozási célú tartalékkeret 19. sorának terhére, a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 

(439/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 439/1. módosító javaslatot. 

Radványi Gábor ( előterjesztő): A határozattervezet 2. pontja kerüljön törlésre. 
(439/2. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 439. számú 
előterjesztés támogatásáról a 439/l. és 439/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest X. kerület, Liget téri 
aluljáró lezárásáról" szóló 439. számú előterjesztést a 439/1. és a 439/2. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatj a. 
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Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdésének 10. pontja alapján megnyitja a felfüggesztett 
"Idősek üdültetésére jóváhagyott céltartalék felszabadításáról" szóló 40 l. szám ú előterjesztés 
vitáját. 

6. napirendi pont: 
Az idősek üdültetésére jóváhagyott céltartalék felszabadítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Kárpáti Beatrix: Elmondja, hogy összesen 145 pályázat érkezett be, amelyekből 28 
érvénytelen. A Balatonalmádi tumust sokan jelölték meg, ezért nehezen tudták feltölteni a 
Balatonlellei turnusokat A Népjóléti Bizottság április 19-ei ülése után újra felkeresték a 
jelentkezőket, és így összesen 121 főt osztottak be a tumusokba. 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy a teljes keretösszeg felhasználásra kerül-e? 

Kárpáti Beatrix: Mivel összesen több mint 140 főre tervezték az üdültetést, így maradni fog 
a keretösszegbőL 

Élő Norbert: Javasolja, hogy az Iroda írjon ki egy újabb pályázatot, hogy az üres helyek 
feltöltésre kerüljenek. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Javasolja, hogy a határozattervezet egészüljön ki egy 2. 
ponttal az alábbiak szerint: 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Idősügyi Tanács javaslatára az üres 
helyek kerüljenek feltöltésre. (401/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 40111. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 401. számú 
előterjesztés támogatásáról a 40111. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Idősek üdültetésére jóváhagyott 
céltartalék felszabadításáról" szóló 401. számú előterjesztést a 401/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatj a. 

13 



19. napirendi pont: 
A Szűcs és Barátai Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

20. napirendi pont: 
Az Újköztemető előtti körforgalom kiépítésével érintett virágárusok közterület

használati ügyében benyújtott fellebbezései 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

21. napirendi pont: 
A Morrison's Liget Kft. által kért tulajdonosi hozzájárulás megadása 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatást ad arról, hogy a Morrison's Liget a Népligetben található volt 
Jurta Színházaz és környezetét kívánja átépíteni. A Fővárosi Önkormányzat a tervezett 
munkálatokhoz a hozzájárulását megadta, ezért javasolja az előterjesztés támogatását. 

A napirendi ponttal kápcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Az előterjesztés kapcsán megemlíti, hogy itt alapították az SZDSZ-t, erről 
emléktáblával is meg emlékezhetnének 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 413. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

82/2012. (V. 15.) GB határozat 
a Morrison's Liget Kft. által kért tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot a Morrison's Liget Kft. részére a Budapest, X., Népligetben (38442/10 
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hrsz.) található volt Jurta Színház épületének átépítéséhez és környezet átalakításához a 
Dinamo Építészcsoport Kft. (1015 Budapest, Ostrom u. 8/a) által elkészített 
tervdokumentáció alapján. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

22. napirendi pont: 
A monitoring és lakossági riasztórendszer (MOLARI) kiépítéséhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy kik állapítják meg, hogy hol kerüljön kiépítésre a riasztórendszer? 

Dr. Pap Sándor: Az illetékes katasztrófavédelmi rendek vizsgálják azt, hogy honnan lehet a 
legjobban rálátni a problémás helyszínekre. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontja egészüljön ki egy f) ponttal az alábbiak 
szerint: 

f) 1106 Budapest, Jászberényi út 89. (iskola) (412/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 412/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 412. számú 
előterjesztés elfogadásáról a 412/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

83/2012. (V. 15.) GB határozat 
a monitoring és lakossági riasztórendszer (MOLARI) kiépítéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Gazdasági Bizottság egyetért a monitoring és lakossági riasztórendszer (MOLARI) 
kiépítésével az alábbi 6 ingatlanon: 

a) 1101 Budapest, Bihari út 15. (Vöröskereszt épülete)- 38320/5 hrsz. 
b) 1102 Budapest, Szent László tér 29. (Polgármesteri Hivatal)- 39123 hrsz. 
c) 1105 Budapest, Cserkeszt utca 10-14. (iskola)- 41780 hrsz. 
d) 1106 Budapest, Maglódi út 8. (óvoda)- 40997 hrsz. 
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e) 1102 Budapest, Állomás utca 2.- 39016/9 hrsz. 
f) 1106 Budapest, Jászberényi út 89. (iskola)- 42526/107 hrsz. 

2. A Bizottság az l. pontban meghatározott 6 ingatlan vonatkozásában az 
önkormányzati tulajdon arányában hozzájárul ahhoz, hogy a FERCOM Kft. (l 036 
Budapest, Lajos utca 78.) megkezdje a telepítés műszaki előkészítését, tervezését és a 
helyszín felmérését. 

3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy abban az esetben adjon ki hozzájáruló 
nyilatkozatot az egyes intézményekre vonatkozóan, ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
műszaki szempontból nem emel kifogást a telepítéssei kapcsolatban. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

23. napirendi pont: 
Gulyás Tünde tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló kérelme 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 436. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

84/2012. (V. 15.) GB határozat 
Gulyás Tünde tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló kérelméről 
7 igen, egyhangú szavazattal 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot Gulyás Tünde Budapest X., Martinovics tér 4/a V. emelet 16. szám alatti 
lakos részére a tulajdonában álló lakás felújításával kapcsolatosan indult hatósági 
eljárásban a fennmaradási engedély kiadásához az Önkormányzat 629/10000 tulajdoni 
illetősége vonatkozásában. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

24. napirendi pont: 
A Budapest X., Vásárló utcai parkoló területén nyilvános illemhely telepítése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Ismerteti a Bizottsággal a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság döntését. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 392. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

85/2012. (V. 15.) GB határozat 
a Budapest X., Vásárló utcai parkoló területén nyilvános illemhely telepítéséről 
7 igen, egyhangú szavazattal 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a 
Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. részére ahhoz, hogy a Budapest X., 39029 
hrsz.-ú, 669 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú telekingatlaura nyilvános 
illemhelyet telepíthessen azzal, hogy a hozzájáruló nyilatkozat nem helyettesítheti a 
szükséges hatósági engedélyeket. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

25. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Csilla utca 7. szám alatt található 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 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 2. 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 
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27. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 30. számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 31. számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 56. számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség 30 m2 alapterületű részének bérbeadása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Állomás utca 19. szám alatti nem lakása céljára szolgáló helyiség 

bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 
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31. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Harmat utca 12. szám alatt lévő, 390m2 alapterületű helyiség 

bérleti jogviszonyának 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 

32. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbítása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

33. napirendi pont 
Két önkormányzati lakás összevonásához, és egy kétszobás bérlemény kialakításához 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

34. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatti 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 
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35. napirendi pont: 
A Budapest X., Martinovics tér 8. szám alatti lakásingatlant érintő elővásárlási 

jognyilatkozattal kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

36. napirendi pont: 
Az Ú j köztemető előtti körforgalom építésével kapcsolatos bontási költség biztosítása 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy a határozattervezet 2. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 

2. Az l. pontban meghatározott munkálatok költségét, bruttó [6 330 OOO] 5 OOO OOO Ft-ot a 
Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének terhére 
biztosítja külön megállapodás megkötésével, utólagos elszámolás kötelezettségével a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számára az alábbi bontásban: 
a) 13. melléklet 2. soráról (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) bruttó 
[3 350 OOO] 3 OOO OOO Ft-ot, 
b) 13. melléklet 13. soráról (a Képviselő-testület felhalmozási célú tartaléka) bruttó 
[3 OOO OOO] 2 OOO OOO Ft-ot biztosít. (443/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 443/1. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 443. számú előterjesztés 
támogatásáról a 443/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Újköztemető előtti körforgalom 
építésével kapcsolatos bontási költség biztosításáról" szóló 443. számú előterjesztést a 443/1. 
számú módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 
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37. napirendi pont: 
A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú, "Óvodafejlesztés" 

című pályázaton történő indulása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 444. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
TÁMOP-3.1.11-1211 kódszámú, "Óvodafejlesztés" című pályázaton történő indulásáról" 
szóló 444. számú előterjesztést támogatja. 

38. napirendi pont: 
Az 55/2012. (IV. 17.) GB határozat módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 448. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

96/2012. (V. 15.) GB határozat 
az 55/2012. (IV. 17.) GB határozat módosításáról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
A Gazdasági Bizottság az 55/2012. (IV. 17.) GB határozatának l. pontját akként 
módosítója, hogy a "Sándor Henrietta vállalkozóval" szövegrész helyébe a "Kiscsokor 
Bt.-vel (1108 Budapest, Sírkert utca 35.)" szöveg lép. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1215 órakor 
bezárja. 

K.m.f. 

\2 .. U) 
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