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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2013. június 25-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 
I. em. 115.) megtartott ülés én. 

Az ülés kezdetének időpontja: 1010óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Élő Norbert, a Bizottság képviselő tagja 

Varga István, a Bizottság képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Boldog Krisztina 
Vámos Imre 
Pándiné Csemák Margit 
Kálmánné Szabó Judit 

Csanak Géza 
Bellovics Péter 
Dr. Printz J án os 

Meghívottak: 
Kovács József 
Rappi Gabriella 
V entzl József 
Deézsi Tibor 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Herbai Csilla 
Dr. Magyar Adrienn 

Távolmaradás oka: 
a bizottsági elnökkel egyeztetve, 
igazoltan táv o l 
hivatalos elfoglaltság 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Belső Ellenőrzés vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 
a Kőbányai Sportközpont vezetője 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részéről 
könyvvizsgáló 

a Főépítészi Csoport részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a V árosüzemelteté~· Csoport · · _" . . 

E. sz KER Kft .. !Júl:~.· l f_''·';:~.;_T í:'OV ÁROS_ x. KERÜLET 
az - · ~Z~\t'H~!d.; >Al ÖNKOHJ\1ÁNYZAT 

f P\l;gárí~1csteri Hivatala 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök ~--~:~~;)·~::::~~-L{&t2;;J..}Jo-.... -. .. -.~-... -/;1-... -,./-'(--t 

l 
l 

'-!~t-~-> 
i 

:~(JGotbJ~/Jx.~~~V--t _ 



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

Javasolja, hogy első napirendi pontként a "Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadását követően a cég nyilvántartási értékének 
rendezéséről" szóló 452. számú előterjesztést tárgyalja a Bizottság. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét: 
[188/2013. (VI. 25.)]: 

1. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be 
történő beolvadását követően a cég nyilvántartási értékének rendezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológiai eszközök, kémiai 
eszközök és vegyszerek, valamint fizikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
Előte1jesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben, az iskolai 
szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Szociális és 
Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztése és üzemeltetése tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, a részvételi felhívás elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A KMOP-3.3.3-13 kódszámú, "Megújuló energiahódozá-felhasználás növelése" című 
pályázati konstrukción történő részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 
régióban lévő önkormányzatok számára" című pályázaton történő részvétel 
Előte1jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
megállapodás fedezetigényéhez további forrás biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgá1mester 
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11. A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukción 
történő részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által támogatott Lechner Ödön 
szaborcsoport megvalósítása célú pályázathoz céltartalék felszabadítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési 
intézmények álláshelyeinek meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából megvalósuló 
futballpálya telepítéséhez szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior 
alaphoz történt támogatási igény kiegészítése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

1 7. A Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Kozma utcamellett működő sírköves vállalkozók által használt területek jogi viszonyainak 
rendezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. Budapest X. kerület; Takarék u. 14. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest X. kerület, Bihari u. 17. (Fertő utca 3.) szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest X. kerület, Hatház u. 9. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 27. szám alatti lakás pályázati úton történő 
elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

24. A Budapest X. kerület, Alkér utca 25/a szám alatti, 41947/9 helyrajzi számú ingatlan 
használatba adására vonatkozó pályázati kiírás 
Előte1jesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

25. A Budapest X. kerület, Márga utcai garázssorban található garázs Önkormányzat részére 
történő felajánlása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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26. A Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

27. A Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. I. épületben lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség eltérő célú felhasználásához történő hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

28. A Budapest X. kerület, Csilla utca 5. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerület, Bányató u. 8-l O. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A Budapest X. kerület, Szállás utca 16/b szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X. kerület, Állomás utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

32. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 2. és 3. számú helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 35. számú nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása. 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

34. Az Ing-Reorg Kft. közterület-használati ügyében benyújtott kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgá1mester 

35. Koós Zoltánné közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgá1mester 

36. Az Irénke Virág Bt. "v.a." közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

37. Az Euro Kőfaragó Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

38. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be 

történő beolvadását követően a cég nyilvántartási értékének rendezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Printz János: Elmondja, hogy egy régóta húzódó eltérésrendezésről van szó. Számviteli 
megoldásként a kivezetést tartalmazza az előterjesztés, amelyet a könyvvizsgálói vélemény is 
megerősít. A számviteli rendezés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek és az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 452. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő 
Kft.-nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadását követően a cég nyilvántartási 
értékének rendezéséről" szóló 452. számú előterjesztést támogatja [189/2013. (VI. 25.)]. 

2. napirendi pont: 
A "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 

természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológiai eszközök, kémiai 
eszközök és vegyszerek, valamint fizikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán megtörtént a 
projektnyitó ünnepség. A tizennyolc hónapos megvalósuJási időszakban rengeteg munkát kell 
elvégezni, amelynek része az eszközbeszerzés is. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 450. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

190/2013. (VI. 25.) GB határozat 
a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológiai eszközök, kémiai 
eszközök és vegyszerek, valamint fizikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a 
kísérletező természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, 
kémia eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszköz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyj a. 

2. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia 
eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszköz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
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3. A Bizottság a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológia eszközök, kémia 
eszközök és vegyszerek, valamint fizika eszköz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és 

felelős alpolgármester 
az aljegyző 

külkapcsolati szakterületért 

(Az ajánlattételi felhívás, valamint a szerződéstervezet szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

3. napirendi pont: 
A "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013" 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. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 448. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

191/2013. (VI. 25.) GB határozat 
a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint j óváhagyj a. 

2. A Bizottság a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési 
eljárás szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Bizottság a "Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013." tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: 

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

(Az ajánlattételi felhívás, valamint a szerződéstervezet szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 
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4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben, az 

iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Szociális és 
Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztése és üzemeltetése tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása, a részvételi felhívás elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Magyar Adrienn: Elmondja, hogy a Humán Iroda tájékoztatásaszerint a részvételi felhívás 
2.2. Általános iskolás létszám ebéd adagszáma a gyermekek esetében 3 662 főről 3 511 főre, 
felnőttek esetében 92 főről 88 főre csökken, mivel a középiskolai és az általános iskolai 
létszámot együtt számolták 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 453. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

192/2013. (VI. 25.) GB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben, az 
iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Szociális és 
Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztése és üzemeltetése tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, a részvételi felhívás elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Kőbányai 
Önkormányzat Bárka Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével 
és üzemeltetésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú közbeszerzési 
eljárás részvételi felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyj a. 

2. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Kőbányai 
Önkormányzat Bárka Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével 
és üzemeltetésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 

(A részvételi felhivás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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5. napirendi pont: 
A KMOP-3.3.3-13 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című 

pályázati konstrukción történő részvétel 
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 427. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "KMOP-3.3.3-13 kódszámú, "Megújuló 
energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázati konstrukciókan történő részvételről" szóló 
427. számú előterjesztést támogatja [193/2013. (VI. 25.)]. 

6. napirendi pont: 
Az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 

régióban lévő önkormányzatok számára" című pályázaton történő részvétel 
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 433. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, 
"Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára" címü 
pályázaton történő részvételről" szóló 433. számú előterjesztést támogatja [194/2013. (VI. 25.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 454. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról" szóló 454. számú 
előterjesztést támogatja [195/2013. (VI. 25.)]. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása 
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 438. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló 438. számú 
előterjesztést támogatja [196/2013. (VI. 25.)]. 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy a parkolási tevékenységet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
fogja-e ellátni? 

Dr. Szabó Krisztián: A Képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésébe új feladatként belekerül a parkolási 
tevékenység végrehajtása. Konkrétan a rendelet nem mondja ki, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-nek kell ellátni ezt a tevékenységet, hanem úgy fogalmaz, hogy szolgáltatási szerződésben 
megbízott gazdasági társaság, az önkormányzati törvény szerint pedig az önkormányzat l 00%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaság láthatja el a parkolási tevékenységet. 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy a technikai feltételek adottak-e a közszolgáltatási szerződés 
alapján? Mikor lehet látni azt, hogy szükség lesz-e pluszmunkaerőre, vagy anyagi forrásra? 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2013. évi költségvetésbe betervezésre került 
11 O OOO OOO Ft erre a célra. Október l-jéig minden technikai feltétel adott lesz. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 444. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 444. számú előterjesztést támogatja [197/2013. 
(VI. 25.)]. 

l O. napirendi pont: 
A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 

megállapodás fedezetigényéhez további forrás biztosítása 
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 441. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó megállapodás fedezetigényéhez további forrás 
biztosításáról" szóló 441. számú előterjesztést támogatja [198/2013. (VI. 25.)]. 

ll. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_ Köz pályázati konstrukción 

történő részvétel 
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 424. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros Önkormányzata által 
meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukción történő részvételről" szóló 424. számú 
előterjesztést támogatja [199/2013. (VI. 25.)]. 

12. napirendi pont: 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által támogatott Lechner 

Ödön szoborcsoport megvalósítása célú pályázathoz céltartalék felszabadítása 
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 407. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Nemzeti Kulturális Alap Vizuális 
Müvészetek Kollégiuma által támogatott Lechner Ödön szaborcsoport megvalósítása célú 
pályázathoz céltartalék felszabadításáról" szóló 407. számú előterjesztést támogatja [200/2013. 
(VI. 25.)]. 

13. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési 

intézmények álláshelyeinek meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 406. számú 
előte~jesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározásáról" 
szóló 406. számú előterjesztést támogatja [201/2013. (VI. 25.)]. 
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14. napirendi pont: 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából 

megvalósuló futballpálya telepítéséhez szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a nyertes pályázat révén egy 
müfüves futballpályát kíván telepíteni a Szent László Általános Iskola udvarára. A pálya 
telepítéséhez szükség van a kerítés kiépítésére, valarnint egyéb rnüszaki megoldások 
végrehajtására is. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Az Önkormányzatnak nem 100%-os a tulajdonosi része ezen az ingatlanon. 
Érdeklődik, hogy folytattak-e egyeztetéseket a lakókkal annak érdekében, hogy a tulajdoni 
aránynak megfelelő méctékben megtérítsék a tüzfalak rendbetételével járó költségeket? 

Herbai Csilla: A Budapest Főváros VIII. kerületi építéshatóság lett kijelölve ebben az ügyben, 
de jelenleg nem lehet elérni őket, ezért az egyeztetés még folyamatban van. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Pap Sándor: Javasolja, hogy a határozattervezet egészüljön ki egy új 2. ponttal az alábbiak 
szerint: 

"2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Liget u. 
13. szám alatti társasház közös képviselőjével a tüzfal veszély-elhárítási költségeinek tulajdoni 
hányad arányában történő megtérítése érdekében. 
3. [2.] ... " 

(429/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 429/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 429. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással (l fő nem szavazott) a "Magyar 
Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából megvalósuló futballpálya 
telepítéséhez szükséges forrás biztosításáról" szóló 429. szárnú előterjesztést támogatja a 429/1. 
módosító javaslat figyelembevételével [202/2013. (VI. 25.)]. 

Tóth Balázs elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
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15. napirendi pont: 
A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Javasolja az átgondolását annak, hogy biztosan ez-e a legkedvezőbb ajánlat. 
Az Önkormányzat által létrehozott Sportközpont is pályázott az ingatlanra. A Kőbányai 
Sportközpont nem ömÜló költségvetési szerv, ezért valamennyi bevétele az Önkormányzat 
kasszájába kerül. Véleménye szerint a Sportközpont ajánlata a kedvezőbb, mivel integráini tud 3-
4 olyan technikai sporttevékenységet, amelyet a többi pályázó nem vállal. 

Radványi Gábor: Ezek az egyesületek úgy tették meg az ajánlatukat, hogy az ingatlant előtte 
megtekintették. Ha a Sportközpont nyeri a pályázatot, akkor a karbantartási költségeket is 
finanszíroznia kell. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 412. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 4 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással a "Budapest X., Hangár utcai 
sporttelep hasznosításáról" szóló 412. számú előterjesztést támogatja [203/2013. (VI. 25.)]. 

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

alaphoz történt támogatási igény kiegészítése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 430. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Sportligeti beszakadással kapcsolatos 
kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior alaphoz történt támogatási igény 
kiegészítéséről" szóló 430. számú előterjesztést támogatja [204/2013. (VI. 25.)]. 

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme 

·Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a múlt hét folyamán Mozsár Ágnes 
főépítész asszonnyal elmentek megnézni, hogy milyen állapotban vannak az ablakok. Szilágyi
Sándor András is elmondta, hogy a kisablakok még jó állapotban vannak, de az ólomablakokat 
mindenképpen ki kell cserélni. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 411. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Református Egyházközség 
támogatási kérelméről" szóló 411. számú előterjesztést támogatja [205/2013. (VI. 25.)]. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy a 18-33. számú napirendi pontok vonatkozásában az Mötv. 46. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján szavazzon a zárt ülés e/rendeléséről. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 18-33. számú napirendi pontokat [206/2013. (VI. 25.)]. 

18. napirendi pont: 
A Kozma utca mellett működő sírköves vállalkozók által használt területek jogi 

viszonyainak rendezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Kozma utca mellett 
mííködő sírköves vállalkozók által használt területek jogi viszonyainak rendezéséről" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

19. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Takarék u. 14. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Takarék u. 14. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről" szóló napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bihari u. 17. (Fertő utca 3.) szám alatti lakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Bihari u. 17. (Fertő utca 3.) szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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21. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hatház u. 9. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Hatház u. 9. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről" sz ó ló napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

22. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alatti lakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről" sz ó ló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 27. szám alatti lakás pályázati úton 

történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Kőrösi Csoma Sándor út 2 7. szám alatti lakás pályázati úton történő elidegenítéséről" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Alkér utca 25/a szám alatti, 41947/9 helyrajzi számú ingatlan 

használatba adására vonatkozó pályázati kiírás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Alkér utca 25/a szám alatti, 41947/9 helyrajzi számú ingatlan használatba adására vonatkozó 
pályázati kiírásról" sz ól ó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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25. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Márga utcai garázssorban található garázs Önkormányzat részére 

történő felajánlása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Márga utcai garázssorban található garázs Önkormányzat részére történő felajánlásáról" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Hatház utca 5/a szám· alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés 10. pontja alapján ismételten megnyitja a 20. számú 
napirendi pont tárgyalását. 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bihari u. 17. (Fertő utca 3.) szám alatti lakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Bihari u. 17. (Fertő utca 3.) szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

27. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. I. épületben lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség eltérő célú felhasználásához történő hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Üllői út 120-122. I épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség eltérő célú 
felhasználásához történő hozzájárulásról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Csilla utca 5. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Csilla utca 5. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bányató utca 8-10. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottságaz Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Bányató utca 8-1 O. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás utca 16/b. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Szállás utca 16/b. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

31. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Állomás utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Allamás utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szalgá/ó helyiség bérbeadásáról" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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32. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 2. és 3. számú helyiségek bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Halom utca 42. szám alatt lévő 2. és 3. számú helyiségek bérbeadásáról" szóló napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

33. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 35. számú nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Halom utca 42. szám alatt lévő 35. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" 
szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja a 34-38.számú napirendi pontokat. 

34. napirendi pont: 
Az Ing-Reorg Kft. közterület-használati ügyében benyújtott kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

35. napirendi pont: 
Koós Zoltánné közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján "Koós Zoltánné közterület
használati ügyében benyújtott fellebbezéséről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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36. napirendi pont: 
Az Irénke Virág Bt. "v.a." közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

37. napirendi pont: 
Az Euro Kőfaragó Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

38. napirendi pont: 
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Gazdasági Bizottság ülését 1030 órakor bezárja. 
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Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági tag 

Törvényességi szempontból elle]ljegyzem: 
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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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