
JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 27-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgánnesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. L em. 115.) 
megtartott ülésén. 
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Az ülés kezdetének időpontj a: l 0°0 óra 
BUD,-~PI;:ST FŐV ÁROS-·X:-f.CERÜLE1' 
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A jelenléti ív szerint jelen vannak: llkt;;1ós?ar<l f<(2I:01"1(d2 (Jo,(·;~ .. :.!X. .. ~~ 
~gócs Zsolt bizottsági elnök, ; ' · l' 

Elő No.rber:, ~ar~stei~~é Molnár Julianna, Somlyódy Csa~a, Tóth Bal~~~' ~~il'[rg1 Zrstván, a 
B1zottsag kepv1selo tagJai, ' _e:frt;+ -. . ·-·--- _ 
Gerstenbrein György, Kacsmarcsik György Istvánné, Tamás c~~~- a Bizottság nem, képvisd9-J. l 
tagjai. [~:._/2-w1 fA foí;{;i. ~<ooL";_"'-Ij 
Tanácskozási joggal jelen vannak: ·a· 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedüs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Boldog Krisztina 
Vámos Imre 
Pándiné Csernák Margit 
Kálmánné Szabó Judit 

lVI eghívottak: 
Rappi Gabriella 
Dr. Korpai Anita 
V entzl József 
Belkó J u dit 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Herbai Csilla 
Dr. Magyar Adrienn 
Dr. Bánhidi Ferenc 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Belső Ellenőrzés vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Hatósági Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a V árasüzemeltetési Csoport részéről 
az ÉSZ-KER Kft. részéről 
a Dr. Printz és Társa Kft. részéről 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Csoport 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, hogy 
a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 

Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel tervezett napirendjére, és második napirendi pontként 
tárgyalja a "TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
tem1észettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a tern1észettudományos labor 



felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról szóló 531. számú előterjesztést, valamint vegye fel napirendjére és utolsó 
napirendi pontként tárgyalja a "Budapest X. kerület, Füzér utca 38. szám alatt lévő nem lakás 
célj ára szolgáló helyiség bérbeadásáról" szóló 528. szám ú előterjesztést. 

Elnök: Amennyiben nincs több módosító javaslat a napirenddel kapcsolatban, kéri a Bizottságot, 
hogy hozza meg döntését a napirendi pont felvételével, illetve a sonendmódosítással 
kapcsolatban. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal felveszi tervezett napirendjére, második 
napirendi pontként történő tárgyalással a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú 
Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a 
természettudományos labor felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyt't 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 531. előterjesztést, valamint a 
"Budapest X. kerület, Füzér utca 38. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról" szóló 528. számú előterjesztést [233/2013. (VIII. 27.)]. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét: 
[234/2013. (VIII. 27.)]: 

l. 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 részvételi szakaszának eredménye 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos labor 
felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére a takarítási világnap alkalmából 
megrendezésre kerülő "Diákok a tiszta Kőbányáért" elnevezésű rendezvény lebonyolításához 
támogatás biztosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú, "Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai 
korszerűsítése" című nyertes projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosítása 
Előtelj esztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. A Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Az adósságállomány Magyar Állam részére történő átadása~ a 29/2013. (II. 21.) KÖKT 
határozat végrehajtása~ és a fennmaradó adósságállomány további átadásának lehetősége 
Előte1jesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése (Lakáskoncepció ll. 
ütem) 
Előte1jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Budapest X. kerület, Gépmadár u. 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2 



9. A Budapest X. kerület, Kada u. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l O. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegení tése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 
pályázati úton történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

!3. A Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlására vonatkozó 
kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. Az ll 02 Budapest, Liget u. 26. szám alatti lakás tulajdonjogának és az ll 02 Budapest, 
Kőrösi Csoma Sándor út 9. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogának cseréje 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. Il. 
negyedévben történő alakulásáról 
Előte1jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, 41331/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
Előte1jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Pest-Budai Testedző Egylet bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelme 
Előte1jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 8., 39., 43. és 47. számú 
raktárhelyiségekre vonatkozó bérleti szerződések felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest X. kerület, Állomás utca 18. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

21. A Budapest X. kerület, Csilla utca 9. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előte1jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Budapest X. kerület, Gyakorló utca 6. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati hozzájárulás 
iránti kérelme 
Előte1jesztő: Kovács Róbert polgármester 
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24. A Metalloglobus Zrt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A Ketrin-Ker Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közterület-használati ügyében benyújtott 
fellebbezése 
Előte1jesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. Kulcsár Rezső közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. A Wallis Kerepesi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Elöter:jesztő: Kovács Róbert polgármester 

30. A Táppont Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
Elöterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

31. A Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Elöterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

32. Budapest X. kerület, Füzér utca 38. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy az 1-2. számú napirendi pontok vonatkozásában az Mötv. 46. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján szavazzon a zárt ülés e/rendeléséről. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, 2 ellenszavazattal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalja az 1-2. számú napirendi pontokat [235/2013. (VIII. 27.)]. 

l. 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 részvételi szakaszának eredménye 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 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 részvételi szakaszának 
eredményéről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

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

természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a természettudományos 
labor felújításának kivitelezése és bútorainak beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a "TAMOP-3.1.3-1111-
2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért címíí nyertes 
projekt keretében a természettudományos labor felújításának kivitelezése és bútorainak 
beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításról" szóló napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

3. napirendi pont: 
A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére a takarítási világnap alkalmából 

megrendezésre kerülő "Diákok a tiszta Kőbányáért" elnevezéső rendezvény 
lebonyolításához támogatás biztosítása 
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 az 522. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért 
Egyesület részére a takarítási világnap alkalmából megrendezésre kerülő "Diákok a tiszta 
Kőbányáért" elnevezésű rendezvény lebonyolításához támogatás biztosításáról" szóló 522. 
számú előterjesztést támogatja [239/2013. (VIII. 27.)]. 

4. napirendi pont: 
A KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú, "Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai 

korszerűsítése" című nyertes projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosítása 
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 az 520. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "KMOP-3.3.3-11-2011-0090 
azonosítószámú, "Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése" című nyertes projekt 
megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról" szóló 520. számú előterjesztést támogatja 
[240/2013. (VIII. 27.)]. 
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5. napirendi pont: 
A Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági Bizottság a "Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról" szóló 519. 
számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy a 6-22. és a 32. számú napirendi pontok vonatkozásában az 
Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján szavazzon a zárt ülés e/rendeléséről. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, 2 ellenszavazattal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalja a 6-22. számú napirendi pontokat [241/2013. (VIII. 27.)]. 

6. napirendi pont: 
Az adósságállomány Magyar Állam részére történő átadása- a 29/2013. (II. 21.) KÖKT 

határozat végrehajtása- és a fennmaradó adósságállomány további átadásának lehetősége 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az "Adósságállomány 
Magyar Allam részére történő átadása- a 29/2013. (II. 21.) KÖKT határozat végrehc{jtása- és a 
fennmaradó adósságállomány további átadásának lehetőségéről" sz ó ló napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

7. napirendi pont: 
Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése (Lakáskoncepció II. 

ütem) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az "Önkormányzati 
tulajdonú lakások elidegenitésre történő kijelöléséről (Lakáskoncepció II. ütem)" szóló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gépmadár u. 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Gépmadár u. 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használatba adásáról" 
szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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9. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kada u. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Kada u. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről" 
szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

l O. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről" 
szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

ll. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről" szóló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 

pályázati úton történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások pályázati úton történő 
elidegenítéséről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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13. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlására 

vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Román utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

14. napirendi pont: 
Az ll 02 Budapest, Liget u. 26. szám alatti lakás tulajdonjogának és az ll 02 Budapest, 
Kőrösi Csoma Sándor út 9. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogának cseréje 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az "ll 02 Budapest, Liget u. 
26. szám alatti lakás tulajdonjogának és az ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 9. szám 
alatti önkormányzati lakás bérleti jogának cseréjéről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

15. napirendi pont: 
Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. Il. 

negyedévben történő alakulása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. II negyedévben történő alakulásáról" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 41331/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
41331/4 hrsz. -ú ingatlan értékesítéséről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

17. napirendi pont: 
A Pest-Budai Testedző Egylet bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelme 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Pest-Budai Testedző 
Egylet bérletidij-csökkentésre vonatkozó kérelméről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 8., 39., 43. és 47. számú 

raktárhelyiségekre vonatkozó bérleti szerződések felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Halom utca 42. szám alatti 8., 39., 43. és 47. számú raktárhelyiségekre vonatkozó bérleti 
szerződések felmondásáról" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Állomás utca 18. 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, 
A Ilomás utca 18. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

20. 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" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

21. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Csilla utca 9. 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 9. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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22. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyakorló utca 6. 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, 
Gyakorló utca 6. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" 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 23-31. számú napirendi pontokat. 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati hozzájárulás 

iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati hozzájárulás iránti kérelméről" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
A Metalloglobus Zrt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

Marksteinné Molnár Julianna elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

25. napirendi pont: 
A Ketrin-Ker Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Ketrin-Ker Kjt. 
közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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26. napirendi pont: 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közterület-használati ügyében 

benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS. 

Marksteinné Molnár Julianna megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

27. napirendi pont: 
Kulcsár Rezső közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

28. napirendi pont: 
A Wallis Kerepesi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

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" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

30. napirendi pont: 
A Táppont Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 
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31. napirendi pont: 
A Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

32. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Füzér utca 38. 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, 
Füzér utca 38. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. Jelzi, hogy a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2013. szeptember 
3-án (kedden) 730 órára hívja össze. A Gazdasági Bizottság ülését ll 00 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

v" meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

v" jelenléti ív 

v" 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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