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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT· . . ) 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2013. április 16-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hívatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 
l. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 1050óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István a 
Bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbreín György, Kacsmarcsik György Istvánné, a Bizottság ne · · l.ötagi,m_· ·-:r-_··_----_-·-·_···--·-----.. -·--l 

BU :• 'F(>VAitO~; X. >,;ERlH.ET 
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Távolmaradását előre j"elezte.· TávolmaL~...J:.~ oka' .. :,•;innt":U:ci Hi.v:<ta!a 

Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos~·iJ~~~~T~6.bt-]GT~n./1X. -i 
Tanácskozási joggal jelen vannak: / ") J 

Kovács Róbert polgármester ~0\ti--,. ... J 

Dr. Pap Sándor alpolgármester ... , . ?:.. :~~~-~:-1 
Radványi Gábor alpolgármester ; ·· ·' · · :;!ié\:•,'\ 1 
Dr. Boldog Krísztína a Jogi Csoport részéről J(_ lrJ6.:.) ~~l~ { ~ ! 
Vámos Imre a Belső Ellenőrzés vezetoJe · · t t<' ('1 lY--- .J&>''-IJ 
Pándiné Csemák Margit a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Szabó László a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Dr. Gyetvai Tibor a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 
Kálmánné Szabó Judit a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 
Meghívottak: 
Rappi Gabriella 
Kovács József 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Dr. Bánhídi Ferenc 
Deézsi Tibor 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Főépítészi Csoport részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
közbeszerzési tanácsadó 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

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. Javasolja, hogy a "Pályázatírók közbeszerzése még nem ismert pályázatok 
vonatkozásában" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívásról és a 
szerződéstervezet elfogadásáról szóló 298. számú előterjesztést negyedik napirendi pontként, a 



"Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. I. negyedévben történő 
alakulásáról" szóló 278: számú előterjesztést ötödik napirendként tárgyalja a Bizottság. 

Somlyódy Csaba megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét: 
[105/2013. (IV. 16.)]: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között kötendő megállapodás, valamint a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 2008. december 16. 
napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A "KMOP-5.1.1/AA-09-2f-2011-0001" azonosító számú, "Kőbányai 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt támogatási 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

'Kis-Pongrác' 
szerződésének 

3. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása cím ű pályázaton történő 

részvétel az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályai tárgyban megjelent 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 
kapcsán 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A "Pályázatírók közbeszerzése még nem ismert pályázatok vonatkozásában" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. I. negyedévben történő 
alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok építéséhez szükséges 
megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva
elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgánnester 

8. A sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior 
alaphoz történő támogatási igény benyújtása 
Előte1jesztő: dr. Pap Sándor alpolgánnester 

9. Előzetes hozzájárulás a Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlaura történő jelzálogjog bejegyzéshez 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l O. A Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. A Kőbányai Fiatalok Egyesületének székhely bejegyzésére vonatkozó kérelme 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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12. Önkormányzati lakásnak a lakás előtti függőfolyosó beépítésével történő bővítéséhez 
szükséges hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A Budapest X., Gyakorló utca 5. szám alatti ingatlan ajándékozási szerződéséhez történő 
hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X., Gyakorló utca 16. szám alatti ingatlan ajándékozási szerződéséhez történő 
hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Gazdasági Bizottság 59/2013. határozatának módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. Budapest X. kerület, Kápolna u. 13. szám alatti ingatlan elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Budapest X. kerület, Állomás u. 15. szám alatti ingatlan elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 40. szám alatti lakás piaci bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest X. kerület, Felsőrákosi réteken található önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 2-4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatt lévő helyiség 838 m2 nagyságú területe 
bérleti jogviszonyának felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, Bihari utca 12/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti szerződésének felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 265 m2 nagyságú terület bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. A Budapest X. kerület, Jászberényi út 84/a szám alatti terület bérleti jogviszonyának 
folytatása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. Az Aszfaltbeton Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. A Habkorona Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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29. A Freneh-Power Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Elöterjesztö: Kovács Róbert polgá1mester 

30. A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Elöterjesztö: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr

főkapitányság között kötendő megállapodás, valamint a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 2008. december 16. 

napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Gyetvai Tibor: Az Önkormányzat 2008 óta rendszeresen támogatja a BRFK X. kerületi 
Rendörkapitányságát. A szerzödés megszűnése jelentösen átalakíthatja a Kapitányság azon 
túlszolgálati tevékenységét, amelyek ad hoc jellegű eseményekre, rendezvények biztosítására 
történő berendezésekkel kapcsolatos. Az elmúlt idöszakban a központi költségvetésből is 
támogatták azokat a túlóraforrásokat, amelyeket tudtak arra hasznosítani, hogy nemcsak 
kifejezetten az Önkormányzat által támogatásként megadott pénzösszeget használták, hanem a 
központi túlóra keretet is. Idén a törvény előírja, hogy a 150 óra alatti túlórát szabadidőben kell 
megváltani, az e fölötti túlórára pedig előterjesztést lehet tenni a Gazdasági Igazgatóság felé, 
hogy kifizetésre kerüljön. Kéri a Bizottságot, támogassa a rendörség munkáját az előterjesztés 
elfogadásával, valamint a Képviselö-testület elötti támogatássaL 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 253. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és a Budapesti Rendör-főkapitányság között kötendö megállapodás, valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendör-főkapitányság 
között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerzödés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséröl" szóló 253. számú előterjesztést támogatja [106/2013. (IV. 16.)]. 

2. napirendi pont: 
A "KMOP-5.1.1/AA-09-2f-2011-0001" azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' 

lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezéső projekt támogatási szerződésének 
módosítása 

. 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 270. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal ""KMOP-5.1.1/AA-09-2f-2011-0001" 
azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projekt támogatási szerződésének módosításáról" szóló 270. számú előterjesztést 
támogatja [107/2013. (IV. 16.)]. 

3. napirendi pont: 
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása című pályázaton történő 

részvétel az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályai tárgyban megjelent 8/2013. (III. 29.) 

BM rendelet kapcsán 
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 293. számú 
előterjesztés támogatásiróL 

A Gazdasági Bizottság 8 Igen, egyhangú szavazattal "Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása c1mu pályázaton történő részvétel az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályai tárgyban 
megjelent 8/2013. (III. 29.) BM rendelet kapcsán" tárgyú 293. számú előterjesztést támogatja 
[l 08/2013. (IV. 16.)]. 

4. napirendi pont: 
A "Pályázatírók közbeszerzése még nem ismert pályázatok vonatkozásában" tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
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 miért hirdetmény nélküli a közbeszerzési eljárás? 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy egy rövid ideig tanácsadó nélkül dolgozott az 
Önkormányzat, közben folyamatban van az öveges program. A kiválasztási időszak 
lerövidítésének oka, hogy egy rendkívül bonyolult a közbeszerzés szempontjából több eljárásból 
álló folyamatról van szó, amelynek az eredményes elszámolásához nem tudja az Önkormányzat 
nélkülözni a pályázati tanácsadó jelenlétét. 

Élő N orbe rt: 2012. december 31-e óta nincs pályázati tanácsadój a az Önkormányzatnak 
V él eménye szerint lett volna idő a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy az előző pályázati tanácsadó kiválasztása hirdetményes 
tárgyalásos eljárás útján történt. 
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- ------ ------------

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: Javasolja, hogy az előterjesztés 2. mellékletét képező 
szerződéstervezet az alábbi III. l 2. ponttal egészüljön ki: 

"III.l2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy 

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti." 

A szerződéstervezet további pontjai ennek megfelelően kerülnek átszámozásra. 
(298/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 298. 
számú előterjesztés elfogadásáról a 29811. módosító javaslat figyelembevételével. 

109/2013. (IV. 16.) GB határozat 
a "Pályázatírók közbeszerzése még nem ismert pályázatok vonatkozásában" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet 

elfogadásáról 
(5 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Pályázatírók közbeszerzése még nem ismert pályázatok 
vonatkozásában" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint 
jóváhagyja (az l. melléklet a jegyzőkönyv l. mellékletét képezi). 

2. A Gazdasági Bizottság a "Pályázatírók közbeszerzése még nem ismert pályázatok 
vonatkozásában" tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint 
jóváhagyja a 298/1. módosító javaslat figyelembevételével (a 2. melléklet a jegyzőkönyv 2. 
mellékletét képezi). 

3. A Bizottság a "Pályázatírók közbeszerzése még nem ismert pályázatok vonatkozásában" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

Elnök: Kéri a Bizottságot, szavazzon a zárt ülés elrendeléséről a "Nem lakás célú helyiségek 
bérleti jogviszonyának 2013. I. negyedévben történő alakulásáról" szóló 278. számú előterjesztés 
tekintetében. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, 2 ellenszavazattal zárt ülésen tárgyalja a "Nem lakás célú 
helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. J negyedévben történő alakulásáról" szóló 278. számú 
előterjesztést [110/2013. (IV. 16.)]. 
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5. napirendi pont: 
Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. l. negyedévben 

történő alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Nem lakás célú 
helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. I. negyedévben történő alakulásáról" sz ó ló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

6. napirendi pont: 
A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok építéséhez szükséges 

megállapodás megkötése 
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 304. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) a "Kada Mihály 
Általános Iskola területén épülő tornacsarnok építéséhez szükséges megállapodás megkötéséről" 
szóló 304. számú előterjesztést támogatja [11112013. (IV. 16.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva

elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata 
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 241. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2011. ev1 normatíva-elszámolásának szabályszerűségi 
felülvizsgálatáról" szóló 241. számú előterjesztést támogatja [112/2013. (IV. 16.)]. 

8. napirendi pont: 
A sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior 

alaphoz történő támogatási igény benyújtása 
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 285. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Sportligeti beszakadással kapcsolatos 
kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior alaphoz történő támogatási igény 
benyújtásáról" szóló 285. számú előterjesztést támogatja [113/2013. (IV. 16.)]. 

9. napirendi pont: 
Előzetes hozzájárulás a Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonban álló ingatlaura történő jelzálogjog bejegyzéshez 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő N orbe rt: Véleménye szerint ki kellene találni azt, hogyan tudj a az Önkormányzat 
ellenőrizni a j elzálo g felhasználását. 

Tóth Balázs: Ebben a témában a sportligeti beszakadás érdekli. Az egész terület státusza 
megkérdőjeleződhet, a hozzájárulást kiadásával egyidejűleg. 

Kovács Róbert: Tájékoztatást ad arról, hogy itt működött a legnagyobb agyagbánya Kőbányán. 
Az építési engedélyezési eljárás folyamán némi talajszennyezettséget mutattak ki, de építhető a 
terület. A nagy hóolvadás után egy mélyedés keletkezett a sportligetben. Dokumentumok 
igazolják, hogy a II. világháború alatt óvóhelyeket létesítettek ezeken a helyeken. A jelenlegi 
gödör tömedékeléséhez a mostani ismeretek birtokában 7 millió forintelégséges lenne 

Radványi Gábor: Az FTC újabb megbeszélést kezdeményezett. Részt vettek több 
előpályázaton, amelyeken megfeleltek. A beadandó pályázatukhoz előírás, hogy 15 év 
jelzálogjogot az adott ingatlaura az állam számára be kelljegyeztetni. 

Somlyódy Csaba: A megállapodás lejárta hordoz magával olyan veszélyeket, hogy az utolsó 
időszakban a használó cég elhanyagolja a karbantartási munkákat. 

Kovács Róbert: A beszakadt terület körbe lett kerítve és 24 órában felügyelet alatt van. 

Varga István: Tájékoztatást ad a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatáróL 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 244. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással az "Előzetes hozzájárulás a 
Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlaura történő jelzálogjog bejegyzéshez" tárgyú 244.. számú előterjesztést támogatja 
[114/2013. (IV. 16.)]. 
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10. napirendi pont: 
A Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Gutírnann-tó hasznosítása 

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 274. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő 
Guttmann-tó hasznosításáról" szóló 274. számú előterjesztést támogatja [115/2013. (IV. 16.)]. 

ll. napirendi pont: 
A Kőbányai Fiatalok Egyesületének székhely bejegyzésére vonatkozó kérelme 

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 296. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

116/2013. (IV. 16.) GB határozat 
a Kőbányai Fiatalok Egyesületének székhely bejegyzésére vonatkozó kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot a 
Kőbányai Fiatalok Egyesülete részére ahhoz, hogy székhelyeként a Budapest X., Ihász utca 24. 
szám alatti, 41448 hrsz.-ú ingatlant (Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza) jegyeztethessebe 
azzal a feltétellel, hogy a székhelybejegyzését az Önkormányzat írásbeli felszólítására 15 napon 
belül meg kell szüntetnie. 

Határidő: 

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

Radványi Gábor: Javasolja, hogy a Bizottság vegye le napirendjéről az "Aszfaltbeton Kft. 
közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről" szóló 276. számú előterjesztést. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, szavazzanak arról, hogy kívánja-e tárgyalni az "Aszfaltbeton Kft. 
közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről" szóló 276. számú előterjesztést. 

A Gazdasági Bizottság 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással leveszi napirendjéről az 
"Aszfaltbeton Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről" szóló 276. számú 
előterjesztést [117/2013. (IV. 16.)]. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy a 12-15. napirendi pontok vonatkozásában az Mötv. 46.§ (2) 
bekezdés b) pontja, valamint a 16-25. napirendi pontok vonatkozásában az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján szavazzon a zárt ülés elrendeléséről. 
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A Gazdasági Bizottság 7 igen, l ellenszavazattal a 12-15. napirendi pontokat az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján, a 16-25. napirendi pontokat az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja [118/2013. (IV. 16.)]. 

12. napirendi pont: 
Önkormányzati lakásnak a lakás előtti függőfolyosó beépítésével történő bővítéséhez 

szükséges hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az "Önkormányzati 
lakásnak a lakás előtti függőfolyosó beépítésével történő bővítéséhez szükséges hozzájárulás 
megadásáról" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

13. napirendi pont: 
A Budapest X., Gyakorló utca 5. szám alatti ingatlan ajándékozási szerződéséhez történő 

hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a "Budapest X, Gyakorló 
utca 5. szám alatti ingatlan ajándékozás i szerződéséhez történő hozzájárulásról" sz ó ló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

14. napirendi pont: 
A Budapest X., Gyakorló utca 16. szám alatti ingatlan ajándékozási szerződéséhez történő 

hozzájárulás 
· Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. §(2) bekezdés b) pontja alapján a "Budapest X, Gyakorló 
utca 16. szám alatti ingatlan ajándékozási szerződéséhez történő hozzájárulásról" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

15. napirendi pont: 
A Gazdasági Bizottság 59/2013. határozatának módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a "Gazdasági Bizottság 
5912013. határozatának módosításáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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16. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kápolna u. 13. szám alatti ingatlan elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Kápolna u. 13. szám alatti ingatlan elidegenítéséről" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

17. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Állomás u. 15. szám alatti ingatlan elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Allamás u. 15. szám alatti ingatlan elidegenítéséről" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

18. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. szám alatti lakás piaci bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Kőrösi Csoma Sándor út 40. szám alatti lakás piaci bérbeadásáról" szóló napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

19. napirendi pont: 
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az "Önkormányzati 
tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Felsőrákosi réteken található önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Felsőrákosi réteken található önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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21. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) ponlja alapján a "Budapest X kerület, 
Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának 
átruházásához való hozzájárulásról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

22. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatt lévő helyiség 838 m2 nagyságú területe 

bérleti jogviszonyának felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) ponlja alapján a "Budapest X kerület, 
Bánya utca 35. szám alatt lévő helyiség 838 m2 nagyságú területe bérleti jogviszonyának 
felmondásáról" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

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

bérleti szerződésének felmondása 
. Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) ponlja alapján a "Budapest X kerület, 
Bihari utca 12/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 
felmondásáról" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 265 m2 nagyságú terület bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) ponlja alapján a "Budapest X kerület, 
Halom utca 42. szám alatt lévő 265m2 nagyságú terület bérbeadásáról" szóló napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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25. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Jászberényi út 84/a szám alatti terület bérleti jogviszonyának 

folytatása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Jászberényi út 84/a szám alatti terület bérleti jogviszonyának folytatásáról" sz ó ló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja a 26-29.számú napirendi pontokat. 

26. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Hungexpo Zrt. 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

27. napirendi pont: 
A Habkorona Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Habkorona Kft. 
közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről" sz ó ló napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

28. napirendi pont: 
A Freneh-Power Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "French-Power Kft. 
közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről" szál ó napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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29. napirendi pont: 
A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Zsepi Kft. közterület
használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

15. napirendi pont: 
A Gazdasági Bizottság 59/2013. határozatának módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a "Gazdasági Bizottság 
5 9/20 J 3. határozatának. módositásáról" szál ó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését 1235 órakor bezárja. 

bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

./ 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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