
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2013. január 24-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 115.) megtartott rendkívüli ülés én. 

Az ülés kezdetének időpontj a: 835 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Tóth Balázs, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Varga István a 
Bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Kacsmarcsik György Istvánné, a Bizottság nem képviselő tagjai 

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

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Boldog Krisztina 
Vámos Imre 

a Jogi Csoport részéről 
a Belső Ellenőrzés vezetője 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megny:ItJa a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Kacsmarcsik György Istvánné a szavazórendszer technikai hibája miatt az SZMSZ 63. § (l) 
bekezdésében foglaltak alapján kézfelemeléssei adja le szavazatát. 

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

l. A Kőbányai Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló, önkormányzati tulajdonú 
ingatlant használó gazdasági társaságok telephely bejegyzésére vonatkozó kérelmei 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 



l. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló, önkormányzati tulajdonú 

ingatlant használó gazdasági társaságok telephely bejegyzésére vonatkozó kérelmei 
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 63. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

21/2013. (1. 24.) GB határozat 
a Kőbányai Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló, önkormányzati tulajdonú 
ingatlant használó gazdasági társaságok telephely bejegyzésére vonatkozó kérelmeiről 
8 igen egyhangú szavazattal 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Kőbányai Önkormányzattal 
szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságok kérelme esetén adjon ki 
hozzájáruló nyilatkozatot részükre ahhoz, hogy az általuk használt önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlant vagy helyiséget - az Önkormányzattal kötött szerződés 
érvényességéig - telephelyként vagy székhelyként jegyeztethessék be azzal a feltétellel, 
hogy a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén ezen nyilatkozat azonnal 
hatályát veszti. 

Határidő: 

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

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, és a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 840 

órakor bezárj a. 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÓ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
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Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Somlyódy Csaba 

Tóth Balázs 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Tamás László 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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