
JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2012. június 19-én a Budapest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 950 óra 

Jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a 
bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagjai. 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Dr. Boldog Krisztina a Jogi Csoport részéről 
Pándiné Csemák Margit a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Vámos Imre a Belső Ellenőrzés vezetője 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
Kárpáti Beatrix a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 

Meghívottak: 
Kovács József 
Ventzi József 
Kálmánné Szabó Judit 
Fürst Ágnes 
Grenczel Mátyás 
Vizi Tibor 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Humán Iroda részéről 
kérelmező, kerületi lakos 
a Törekvés Művelődési Központ vezetője 



Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal első napirendi pontként tárgyalja a 
"201212013-as tanévben indítható napközis csoportok számáról, az osztály és 
csoportbontásokról, pedagógus óraszám és létszám meghatározásáról, valamint a fenntartói 
többletóra és a technikai létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztést, második 
napirendként a "Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 
dolgozó technikai dolgozók személyi juttatásinak költségvetéséről" szóló 471. számú 
előterjesztést és harmadik napirendként a "Budapest X kerület, Szállás utca 15. szám alatti 
ingatlan elidegenítéséről" szóló 550. számú előterjesztést. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással felveszi napirendjére a 
"Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével 
kapcsolatos költségekről" szóló 489. számú előterjesztést. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a 
napirendj ét: 

l. A 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok száma, az osztály és 
csoportbontások, a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói 
többletóra és a technikai létszám megállapítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó 
technikai dolgozók személyi juttatásinak költségvetése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Budapest X. kerület, Szállás utca 15. szám alatti ingatlan elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményeimobil távközlési 
és mobil intemet szolgáltatásokkal történő ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. Vállalkozási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat telefonos 
rendszere kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás nyújtása tárgyában 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési 
eljárás megindítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Kőbányai Hírek havilap nyomdakész anyagának előállítása, valamint a Kőbánya.hu 
oldal híreinek szerkesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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8. A Kőbányai Hírek havilap kiadói tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának 
előállítása, valamint a Kőbánya.hu oldal híreinek szerkesztése tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Kőbányai Hírek című Önkormányzati lap nyomdai előállítása vállalkozási szerződés 
keretében, valamint a kész példányok kiszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l O. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ll. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

12. Az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő munkamegosztási megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. Az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes informatikai rendszer 
kiépítéséről szóló megállapodás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A Törekvés Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésének támogatása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék felszabadítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Az Újköztemető főbejárat 500 méteres körzetének hasznosításával kapcsolatbankiadandó 
nyilatkozat 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Budapest X., Kozma utcai Öri Szálló bontásához szükséges további fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel 
felvételéhez engedményezési szerződés megkötése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

20. A TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú "Táguló világ" című projekt 
előfinanszírozásához szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú "Kőbányai Köbükik" című projekt, valamint 
a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR kódszámú "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" című 
projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. TÁMOP 2.4.5-12/4 kódszámú, "A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi 
kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések 
támogatása" című pályázaton történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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23. A HM EI Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A Frézia Fantasy Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése és 
méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A Sum és Társa Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés 
elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. Tóth Ferenc közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. A Vénusz Testvérek Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti osztatlan közös tulajdonban lévő 
ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerületben lévő 42633 hrsz.-ú, Dömsödi úti kiserdő ingatlan 
önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A Budapest X. kerület, Halom u. 13/a szám alatti önkormányzati bérlakás elidegenítésre 
történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. Az S l telepen lévő kötárban tárolt kövek értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. A Magyar Telekom Nyrt. telephely bejegyzésére vonatkozó kérelme 
Előterjesztő dr. Pap Sándor alpolgármester 

34. A Kozma utcában működő sírköves vállalkozások által használt területek JOgi 
viszonyainak rendezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

35. A Budapest X. kerület, Maglódi út 32-36. szám alatti önkormányzati lakás bővítéséhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

36. A Budapest X. kerület, Fokos utca 13. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A Budapest X. kerület, Hárslevelű utca 17. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

38. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 41. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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39. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. számú épületben lévő 196 m
2 

alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

40. A Budapest X. kerület, Gyömrői út 88. szám alatt lévő bérlakás bérletidíj-hátralék 
megfizetésére vonatkozó részletfizetési lehetőség biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

41. A Budapest X., kerület, Harmat u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

42. A Budapest X., Kőér u. 42. szám alatti önkormányzati lakások összevonásáról szóló 
23/2011. (I. 5.) GB határozat visszavonása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

43. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével 
kapcsolatos költségei 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok száma, az osztály és 

csoportbontások, a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói 
többletóra és a technikai létszám megállapítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Kovács Róbert: Javasolja a Bizottságnak, hogy a 201212013-as tanévben indítható napközis 
csoportok számáról, az osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám 
meghatározásáról, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapításáról 
szóló előterjesztésben foglalt határozati javaslatok közül a napközis csoportbontásra 
vonatkozók támogatásáról döntsenek. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 499. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással "A 2012/2013-as tanévben 
indítható napközis csoportok számáról, az osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus 
óraszám és létszám meghatározásáról, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám 
megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő a 2012/2013-as 
tanévben a napközis csoportok számának meghatározásáról szóló határozattervezetet 
támogatja. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással "A 2012/2013-as tanévben 
indítható napközis csoportok számáról, az osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus 
óraszám és létszám meghatározásáról, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám 
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megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 3. mellékletében szereplő a Kőbányai Bem 
József Általános Iskolában a 201212013-as tanévben engedélyezett álláshelyek számának 
változásáról szóló határozattervezet B-változatát támogatja. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással (l fő nem szavazott) "A 
2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok számáról, az osztály- és 
csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározásáról, valamint a 
fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapításáról" szóló 499. számú előterjesztés 
4. mellékletében szereplő a Kőbányai Fekete István Általános Iskolában a 2012/2013-as 
tanévben engedélyezett álláshelyek számának változásáról szóló határozattervezet C
változatát támogatja. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Kovács Róbert: Az előterjesztés egészüljön ki az alábbi 8. melléklettel: 

"A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a fejlesztő pedagógus álláshelyek arányos elosztását a 
kerületben. 

Határidő: 2012. augusztus 23. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezetője" 

(499/l. módosító javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a 499/1. módosító javaslatot támogatja. 

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

technikai dolgozók személyi juttatásinak költségvetése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy milyen intézkedés történt az elbocsátott dolgozók 
tekintetében? Ajánlottak-e számukra másik munkalehetőséget? 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett: Elmondja, hogy 3,5 álláshely szűnik meg. Az itt dolgozók 
vagy szerződéses jogviszonyban dolgoztak az iskolában, vagy nyugdíjba mennek. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 4 71. 
számú előterjesztés támogatásáról. 
A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással "A Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó technikai dolgozók személyi 
juttatásinak költségvetéséről" szóló 471. számú előterjesztést támogatja. 

3. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás utca 15. szám alatti ingatlan elidegenítése 

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 II. tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 

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 az 542. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

106/2012. (VI. 19.) GB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 
Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás II. tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Egyesített Bölcsődék Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás II. tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94-100. §-a 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a 

a) BOCS-MED Kft. (1106 Budapest, Kerepesi út 67.) ajánlatát az l. részfeladat 
tekintetében, 

b) Bánhegyi Bt. (1104 Budapest, Bodza utca 22.) ajánlatát a 2. részfeladat 
tekintetében, 

c) Szent Pantaleimon és Damján Kft. (1105 Budapest, Maláta köz 6. 2. lph. fszt. 2.) 
ajánlatát a 3. részfeladat tekintetében 

érvényesnek, az ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 

2. A Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített 
Bölcsődék Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás II. tárgyú, a Kbt. 94-
100. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az 1., 2., és a 3. 
részfeladat tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
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3. A Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített 
Bölcsődék Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás II. tárgyú, a 
Kbt. 94-100. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 

a) az l. részfeladat tekintetében 32 400 Ft/hónap + Áfa díjjal a BOCS-MED Kft. 
(1106 Budapest, Kerepesi út 67.) ajánlattevőt, 

b) a 2. részfeladat tekintetében 37 320 Ft/hónap + áfa díjjal a Bánhegyi Bt. (1104 
Budapest, Bodza utca 22.) ajánlattevőt, 

c) a 3. részfeladat tekintetében 30 OOO Ft/hónap +áfa díjjal a Szent Pantaleimon és 
Damján Kft. (1105 Budapest, Maláta köz 6. 2. lph. fszt. 2.) ajánlattevőt 

hirdeti ki az eljárás nyertesének 

4. A Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített 
Bölcsődék Központja és intézményei bölcsődeorvos szolgáltatás II. tárgyú, a Kbt. 94-
100. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban felkéri a 
polgármestert 

a) az l. részfeladat tekintetében a BOCS-MED Kft. (1106 Budapest, Kerepesi út 67.) 
ajánlattevővel, 

b) a 2. részfeladat tekintetében a Bánhegyi Bt. (1104 Budapest, Bodza utca 22.) 
ajánlattev ővel, 

c) a 3. részfeladat tekintetében a Szent Pantaleimon és Damján Kft. (1105 Budapest, 
Maláta köz 6. 2.lph. fszt. 2.) ajánlattevővel 

a szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
az Egyesített Bölcsődék vezetője 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei mobil 

távközlési és mobil internet szolgáltatásokkal történő ellátása tárgyban 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, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 553. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

107/2012. (VI. 19.) GB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei mobil távközlési 
és mobil internet szolgáltatásokkal történő ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzési eljárás megindításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei mobil távközlési és mobil internet szolgáltatásokkal történő ellátását a 
központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozás keretében 
kívánja megoldani 2013. július ll-éig. 
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2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a központosított közbeszerzéshez történő 
önkéntes csatlakozásról szóló nyilatkozatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei mobil távközlési és mobil internet szolgáltatásokkal 
történő ellátása tárgyában írja alá. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
az aljegyző 

6. napirendi pont: 
Vállalkozási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat telefonos 
rendszere kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás nyújtása tárgyában 

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, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 554. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

108/2012. (VI. 19.) GB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat telefonos rendszere kiépítése, 
üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás nyújtása tárgyában tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Budapest Főváros Kőbánya Önkormányzata telefonos 
rendszere kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás nyújtása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. mellékletben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy indítsa meg a "Vállalkozási szerződés 
Budapest Főváros Kőbánya Önkormányzata telefonos rendszere kiépítése, üzemeltetése 
és vezetékes távközlési szolgáltatás nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárást. 

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

alpolgármester 
az aljegyző 
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7. napirendi pont: 
A Kőbányai Hírek havilap nyomdakész anyagának előállítása, valamint a Kőbánya.hu 
oldal híreinek szerkesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

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 az 540. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

109/2012. (VI. 19.) GB határozat 
a Kőbányai Hírek havilap nyomdakész anyagának előállítása, valamint a Kőbánya.hu 
oldal híreinek szerkesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(5 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a Kőbányai Hírek havilap nyomdakész anyagának előállítása, 
valamint a Kőbánya.hu oldal híreinek szerkesztése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94-100. §-a szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a 

a) KMH Print Production Kft., székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 24., 
b) KONTEXT-KOMMUNIKÁCIÓ Kft., székhelye: 1196 Budapest, Báthory utca 

109/A, 
c) MEDIAHER O Kft., székhelye: l 031 Budapest, Gúla u. 26/b 

ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak 
nyilvánítja. 

2. A Bizottság a Kőbányai Hírek havilap nyomdakész anyagának előállítása, valamint a 
Kőbánya.hu oldal híreinek szerkesztése tárgyú, a Kbt. 94-100. §-a szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Polgármesteri Kabinet ügyiért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Hírek havilap kiadói tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának 
előállítása, valamint a Kőbánya.hu oldal híreinek szerkesztése 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, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Javasolja, hogy írjanak ki nyílt közbeszerzési eljárást. 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nyílt közbeszerzési eljárás hosszabb időt 
igényel. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 546. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

A Gazdasági Bizottság a Kőbányai Hírek havilap kiadói tevékenységének ellátása, 
nyomdakész anyagának előállítása, valamint a Kőbánya. hu oldal híreinek szerkesztése tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési eljárás 
megindítása tárgyban benyújtott előterjesztésben szereplő határozattervezetet nem fogadta el. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Hírek című Önkormányzati lap nyomdai előállítása vállalkozási szerződés 

keretében, valamint a kész példányok kiszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Élő Norbert: Véleménye szerint a megadott ár és a mennyiség növekedése nem arányos. 
Javasolja, hogy nyilvállítsák eredménytelennek a közbeszerzési eljárást. 

(545/1. módosító javaslat) 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Javasolja, hogy írjanak ki egy új pályázatot a "Kőbányai Hírek havilap kiadói 
tevékenységének ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, valamint a Kőbánya.hu oldal 
híreinek szerkesztése" és a "Kőbányai Hírek című Önkormányzati lap nyomdai előállítása 
vállalkozási szerződés keretében, valamint a kész példányok kiszállítása" tárgyban. 

Agócs Zsolt: Érdeklődik, hogy van-e jogilag kizáró tényező? Van-e lehetőség arra, hogy 
érvénytelennek nyilvánítsa a Bizottság a közbeszerzési eljárást? 

Somodi Károly: A nyomdai előállításra a fedezet rendelkezésre áll. Az eredménytelenné való 
nyilvánításhoz nyomós indokot kell felhozni, amit jogilag nehezen lehetne megállapítani. 
Véleménye szerint nem lehet eredménytelenné nyilvánítani az eljárást. Ha ennek ellenére 
mégis úgy dönt a Bizottság, hogy eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást, 

ll 



akkor az ajánlattevők élhetnek vétójogukkal, és megtámadhatják a döntést. Így vélhetőleg a 
Közbeszerzési Döntő Bizottság bírságot szab ki az Önkormányzatra. 

Előterjesztő módosító javaslata: Javasolja, hogy nyilvállítsák eredménytelennek a 
közbeszerzési eljárást, de kezdeményezzék az előzetes vitarendezést Így lehetőség nyílik a 
felülvizsgálatra. (545/2. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 545/1-2. számú 
módosító javaslat figyelembevételével. 

110/2012. (VI. 19.) GB határozat 
a Kőbányai Hírek című Önkormányzati lap nyomdai előállítása vállalkozási szerződés 
keretében, valamint a kész példányok kiszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a "Kőbányai Hírek című Önkormányzati lap nyomdai előállítása 
vállalkozási szerződés keretében, valamint a kész példányok kiszállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, és felkéri a polgármestert, hogy az 
érintettekkel kezdeményezzen előzetes vitarendezést. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

10. napirendi pont: 
A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 

módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) 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 az 523. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással a "Nevelési-oktatási 
intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak 
mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 523. számú 
előterjesztést támogatja. 
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ll. napirendi pont: 
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság az "Ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről" szóló 492. számú előterjesztésben foglalt 
tájékoztató tudomásulvételét támogatja. 

12. napirendi pont: 
Az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő munkamegosztási megállapodás 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 526. számú előteijesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással az "Önállóan működő 
költségvetési szervekkel kötendő munkamegosztási megállapodásról" szóló 526. számú 
előterjesztést támogatja. 

13. napirendi pont: 
Az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 456. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással (l fő nem szavazott) az 
"Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról" szóló 456. 
számú előterjesztést támogatja. 

14. napirendi pont: 
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes informatikai rendszer 

kiépítéséről szóló megállapodás 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 480. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézettel egységes informatikai rendszer kiépítéséről szóló megállapodásról" szóló 
480. számú előterjesztést támogatja. 

15. napirendi pont: 
A Törekvés Művelődési Központ fűtéskorszerűsítésének támogatása 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Pap Sándor: Beszámol arról, hogy egy korábbi előterjesztésben már leírta a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt., hogy rossz állapotban van az építmény. Jelenleg az Önkormányzat nem 
tud 10 OOO OOO Ft-ot költeni egy állami tulajdonban lévő létesítmény fűtéskorszerűsítésére. 

Vizi Tibor: Elmondja, hogy a Törekvés Művelődési Központ az egyik legrégebbi Művelődési 
Háza Kőbányának. Beszámol arról, hogy tíz évvel ezelőtt kaptak egy kazánt, aminek a 
működtetése jelenleg már nem biztonságos. Felsorolja azokat az érveket, amelyek 
alátámasztják, hogy miért lenne érdemes támogatni a fűtési rendszert. 

Elnök: A határozatot úgy módosítaná, hogy az Önkormányzat ebben az évben nem tudja 
támogatni a Törekvés Művelődési Házat. 

Élő Norbert: Jelenleg a Művelődési Ház a MÁV tulajdonában áll, mégis a Kőbányai 
Önkormányzat 15 OOO OOO Ft-tal támogatja működését. 

Dr. Pap Sándor: Az egyesület által folytatott tevékenység hagyományaival tisztában van a 
kerület. Az épületről elmondja, hogy statikailag rendben van. 

Vizi Tibor: Beszámol arról, hogy idén 4 OOO OOO Ft-tal kevesebb támogatást kaptak, mint 
tavaly. Ennek következményeképpen az intézmény minimálbéren lévő dolgozéit is csak 
október 15-ig tudják foglalkoztatni. Érdeklődik, hogy annak érdekében, hogy ne zárjon be a 
Művelődési Ház a tél folyamán, lehetne-e készíteni egy vészforgatókönyvet? 

Dr. Pap Sándor: Ez alaposabb előkészítést igényel, de mindent meg fognak tenni annak 
érdekében, hogy a Törekvés Művelődési Ház télen is folytathassa tevékenységét. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 549. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Törekvés Művelődési Központ 
fűtéskorszerűsítésének támogatásáról" szóló 549. számú előterjesztést támogatja. 
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16. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék felszabadítása 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 538. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a "Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ részére céltartalék felszabadításáról" szóló 538. számú előterjesztést 
támogatja. 

Elnök: l O perc szünetet rendel el. 

- SZÜNET-

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal tizenhetedik napirendi pontként tárgyalja 
a "Budapest X, Kőér u. 42. szám alatti önkormányzati lakások összevonásáról szóló 2312011. 
(I 5.) GB határozat visszavonásáról" szóló 528. számú előterjesztést. 

17. napirendi pont: 
A Budapest X., Kőér u. 42. szám alatti önkormányzati lakások összevonásáról szóló 

23/2011. (1. 5.) GB határozat visszavonása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

18. napirendi pont: 
Az Újköztemető főbejárat 500 méteres körzetének hasznosításával kapcsolatban 

kiadandó nyilatkozat 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Javasolja, hogy az östennelők részére biztosítsanak lehetőséget. 
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Radványi Gábor: Elmondja, hogy az előterjesztés a virágárusok helyzetének javítása 
céljából készült. Ha az őstermelőknek is biztosítanának lehetőséget, az rontaná a helyzetüket. 
Beszámol arról, hogy az árusok együttműködőek, a terület pedig átadásra került a Fővárosi 
Önkormányzat részére. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 511. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Újköztemető főbejárat 500 méteres 
körzetének hasznosításával kapcsolatban kiadandó nyilatkozatról" szóló 511. számú 
előterjesztést támogatja. 

19. napirendi pont: 
A Budapest X., Kozma utcai Őri Szálló bontásához szükséges további fedezet biztosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

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

felvételéhez engedményezési szerződés megkötése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 532. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "KEOP program keretében támogatott 
pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési szerződés 

megkötéséről" szóló 532. számú előterjesztést támogatja. 

21. napirendi pont: 
A TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú "Táguló világ" című projekt 

előfinanszírozásához szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 510. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 
azonosító számú "Táguló világ" című projekt előfinanszírozásához szükséges forrás 
biztosításáról" szóló 51 O. számú előterjesztést támogatja. 

22. napirendi pont: 
A TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú "Kőbányai Köbükik" című projekt, 
valamint a T ÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR kódszám ú "Együttműködés a kőbányai 

tehetségekért" című projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 512. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 
kódszámú "Kőbányai Köbükik" című projekt, valamint a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR 
kódszámú "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" című projekt fenntartási időszakához 
szükséges forrás biztosításáról" szóló 512. számú előterjesztést támogatja. 

23. napirendi pont: 
TÁMOP 2.4.5-12/4 kódszámú, "A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi 

kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések 
támogatása" 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 az 533. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "TÁMOP 2.4.5-12/4 kódszámú, "A 
munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - A rugalmasságot 
növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása" című pályázaton történő indulásról" 
szóló 533. számú előterjesztést támogatja. 

24. napirendi pont: 
A HM EI Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 
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25. napirendi pont: 
A Frézia Fantasy Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése és 

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 

26. napirendi pont: 
A Sum és Társa Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés 

elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

27. napirendi pont: 
Tóth Ferenc közterület-használati ügyében benyújtott 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 

28. napirendi pont: 
A Vénusz Testvérek Kft. közterület-használati ügyében hozott határozat módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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, Újhegyi sétány 16. szám alatti osztatlan közös tulajdonban lévő 

ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése 
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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30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerületben lévő 42633 hrsz.-ú, Dömsödi úti kiserdő ingatlan 

önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

31. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom u. 13/a szám alatti önkormányzati bérlakás elidegenítésre 

történő kijelölése 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

32. napirendi pont: 
Az Sl telepen lévő kőtárban tárolt kövek értékesítése 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy a kötárban lévő kövek bazaltból vannak-e? Ha igen, akkor 
javasolja, hogy ne kerüljenek értékesítésre, mivel a későbbiekben fel lehet őket használni 
például a sétány felújítására. 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy pmc1 árak alapján alakították ki az 
értékesítési árakat. 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság vegye le napirendjéről az "S l telepen lévő kötárban tárolt 
kövek értékesítéséről" szóló 518. számú előterjesztést a napirendjérőL 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással az "S l telepen lévő kötárban tárolt 
kövek értékesítéséről" szóló 518. számú előterjesztést leveszi napirendjérőL 
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33. napirendi pont 
Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 541. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

112/2012. (VI. 19.) GB határozat 
az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) nevében az EGIS 
Gyógyszergyár Nyrt.vel (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) a Budapest X. kerület, 
Keresztúri út (39213/3) hrsz.-ú közterületi besorolású ingatlanon található EF-24 jelű 
monitoring kút eltömedékelése tárgyú szerződést kösse meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június 30. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

34. napirendi pont: 
A Magyar Telekom Nyrt. telephely bejegyzésére vonatkozó kérelme 

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság az 519. szám ú előterjesztés 
elfogadásáról. 

113/2012. (VI. 19.) GB határozat 
a Magyar Telekom Nyrt. telephely bejegyzésére vonatkozó kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot 
a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére ahhoz, hogy az 
általa bérelt Budapest X., Bihari utca 15. szám alatti, 38320/5 hrsz.-ú ingatlant - az itt 
található telefonközpont működtetésére vonatkozó telekbérleti szerződés érvényessége 
időpontjáig - telephelyeként jegyeztethesse be azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerződés 
bármilyen okból történő megszűnése esetén a tulajdonosi hozzájárulás hatályát veszti. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
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35. napirendi pont: 
A Kozma utcában működő sírköves vállalkozások által használt területek jogi 

viszonyainak rendezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

36. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út 32-36. szám alatti önkormányzati lakás bővítéséhez 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

37. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Fokos utca 13. szám alatt található 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 

38. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hárslevelű utca 17. szám alatti 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 
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39. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 41. 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 

40. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. számú épületben lévő 196 m

2 

alapterületű 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 

41. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyömrői út 88. szám alatt lévő bérlakás bérletidíj-hátralék 

megfizetésére vonatkozó részletfizetési lehetőség biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

42. napirendi pont: 
A Budapest X., kerület, Harmat u. 31. szám alatti ingatlan 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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43. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

átköltöztetésével kapcsolatos költségei 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 489. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a "Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatos költségeiről" szóló 
489. számú előterjesztést támogatja. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 13
40 

órakor 
bezárja. 

K.m.f. 
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