
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

Készült a Gazdasági Bizottság 2014. január 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100.) 
megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 920 óra 

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, 
Gerstenbrein György, Kacsmarcsik György Istvánné, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 
Dr. Bánhidi Ferenc 

Meghívottak: 
V entzl József 
Dr. Aziz-Malak N óra 
Dr. Korpai Anita 
Kovács József 
Belkó Judit 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a Hatósági Iroda részéről 
a Főépítészi Csoport részéről 
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 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban jelzett 1-5. sorszámú előterjesztések nem kerültek 
benyújtásra. 
Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként a "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról" szóló 33. számú előterjesztést tárgyalja. 
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról az előbb ismertetett változásokkal. 



A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[5/2014. (1. 21.)]: 

l. A "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa 
látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) határozat módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A 41446 hrsz.-ú, ún. Sl területen lévő pincerendszer búvártevékenység céljára történő ingyenes 
használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni 
hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Gazdasági Bizottság 2014. évi munkaterve 
Előterjesztő: Agócs Zsolt képviselő 

8. A Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 3. VII. 53. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatban a 
FUNDAMENT A- Lakáskassza Zrt. jelzálogjog bejegyzéssei kapcsolatos kérelme 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Budapest X., Nyerő utca 9. fszt. 41. szám alatti lakásingatlan tulajdoni viszonyának 
megváltozásáról szóló kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 

térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. A Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti társasházban lévő önkormányzati tulajdonú 
albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék megerősítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Budapest X. kerület, Kőér u. 42. fszt. 4 és fszt. 5. szám alatt lévő lakások összenyitása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. épületben található 8/a, 9. és 10. számú 
helyiségek bérleti jogviszonyának felmondása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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15. A Budapest X. kerület, Füzér utca 42. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

17. A Budapest X. kerület, Csilla utca l O. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
további bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő helyiség bérbevételére 
vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti, S l telepen lévő volt munkásszálló épület 
időszakos bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Hat Csillag Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

21. A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. A Két Kőszikla Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

24. Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, 
( 40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. kérelmére a 
Budapest X., Salgótarjáni út - Zách utcai csomópont fejlesztése költségeinek viselésével és a 
közterület-használattal kapcsolatos szándéknyilatkozat kiadása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (5) bekezdése alapján névszerinti szavazás szükséges a 
"Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló napirendi pont 
tekintetében. 
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Hegedűs Károly: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a Bizottság 
tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 4 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással a 33. számú 
előterjesztésben szereplő határozattervezetet nem fogadja el. (A név szerinti szavazás eredményét 
tartalmazó szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

A Gazdasági Bizottság az " Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
fenntartott intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" 
szóló 33. számú előterjesztésben szereplő határozattervezetet nemfogadja el. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása 
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 42. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási 
Szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló 42. számú előterjesztést 

támogatja [6/2014. (1. 21.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit 

Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása 

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 43. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú 
Szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló 43. számú előterjesztést 

támogatja [7/2014. (1. 21.)]. 

Marksteinné Molnár Julianna elhagyta az ülésterme t. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
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4. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa 

látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) határozat módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Varga István: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő "g) búvártevékenység: 
l 600 Ft/merülő búvár." szövegrész helyébe a "g) búvártevékenység: 3 OOO Ft/merülő búvár." 
szöveg lépjen. 

Indokolás: a búvártevékenység díjszabásának a piaci viszonyokhoz történő igazítása. 

(40/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő kérésére az SZMSZ 41. § (2) pontja alapján a 40/1. módosító javaslat 
támogatásáról a hízottság dönt. 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással nem támogatja a 4011. módosító 
javaslatot [8/2014. (1. 21.)]. 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő "g) búvártevékenység: 
l 600 Ft/merülő búvár." szövegrész helyébe a "g) búvártevékenység: 2 OOO Ft/merülő búvár." 
szöveg lépjen. 

Indokolás: a búvártevékenység díjszabásának a piaci viszonyokhoz történő igazítása. 

(40/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő kérésére az SZMSZ 41. § (2) pontja alapján a 40/2. módosító javaslat 
támogatásáról a hízottság dönt. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja a 40/2. módosító javaslatot 
[9/2014. (1. 21.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 40. számú 
előterjesztés támogatásáról a 40/2. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, 
S l területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 
573/2013. (XII. 12.) határozat módosításáról" szóló 40. számú előterjesztést a 40/2. módosító 
javaslat figyelembevételével támogatja [10/2014. (1. 21.)]. 

5. napirendi pont: 
A 41446 hrsz.-ú, ún. S1 területen lévő pincerendszer búvártevékenység céljára történő 

ingyenes használatba adása 
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 38. számú előterjesztés 
támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "41446 hrsz.-ú, ún. S l területen lévő 
pincerendszer búvártevékenység céljára történő ingyenes használatba adásáról" szóló 38. számú 
előterjesztést támogatja [1112014. (1. 21.)]. 

6. napirendi pont: 
A Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni 

hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Elmondja, hogy egy korábbi ülés alakalmával volt arról szó a területrendezés, 
illetve az övezetbesorolás során, hogy a Budapesti Építési Szabályzat nem támogatja az energiapark 
létrehozását ezen a területen. 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy korábban nem erről a területről volt szó. 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy fakivágást, vagy jelentős földmunkálatokat fog-e igényelni a 
kialakítás? 

Dr. Pap Sándor: Beszámol arról, hogy a pályázat sajnos eredménytelen volt. Azonban ha a 
későbbiekben fakivágásra kerül sor, akkor azt pótolni kell a kerület más részén. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 39. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X., Kozma utca 42518/41 
helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő 

hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról" szóló 39. számú előterjesztést támogatja [12/2014. 
(1. 21.)]. 

7. napirendi pont: 
A Gazdasági Bizottság 2014. évi munkaterve 

Előterjesztő: Agócs Zsolt képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 25. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

13/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Gazdasági Bizottság 2014. évi munkatervéről 
(6 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság az l. melléklet szerint hagyjajóvá a 2014. évi munkatervét. 
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l. melléklet a 13/2014. (I. 21.) GB határozathoz 

I. 21. 

l. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. 
évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi normatíva-elszámolásának 
szabályszerűségi vizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 
KT 

3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. kerületi Tankerület 2013. 
elszámolása 

évi támogatásának 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 
KT 

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 
KT 

5. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 
Döntéshozó: KT 

II. 18. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

3. A beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciója 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Döntéshozó: KT 

5. "Lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás" 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
Döntéshozó: KT 

6. Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2013. IV. negyedéves 
alakulásáról 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

III. 18. 

l. Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
Döntéshozó: KT 

2. A személyes gondoskodás 
intézményi térítési díjai 
Előterjesztő: 

keretébe tartozó szakosított ellátások 2014. évi önköltsége és 

Szakmai felelős: 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: NB 
Döntéshozó: 

3. A szociális és 
meghatározása 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 

KT 

gyermekjóléti alap- és szakosított ellátások 2014. évi önköltségének 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
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Csoport vezetője 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

IV. lS. 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
NB 
KT 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és a pénzmaradványról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

2. "A kőbányai Újhegyi 
szerződés megkötése 
Előterjesztő: 

sétány komplex megújítása" című projekthez kapcsolódó támogatási 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
KKB 
KT 

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi számviteli beszámolója (mérleg, kiegészítő 
melléklet), üzleti- és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: NB 
Döntéshozó: KT 

4. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti terve 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
PB NB 
KT 

5. Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolója 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
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Döntéshozó: KT 

7. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Közszolgáltatási szerződés szerinti 2013. évi Éves Működési 
Jelentése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
PB 
KT 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

9. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterültért felelős 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
PB 
KT 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2014. évi Éves Közszolgáltatási szerződés megkötése 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

ll. Beszámoló a lakásgazdálkodás 2012. évi bevételeiről és kiadásairól 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Döntéshozó: KT 

12. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

13. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi 
beszámolója 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 
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14. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetőinek 2013. 
évi prémiumának meghatározása és az ügyvezetők 2014. évi prémiumfeladatainak 
meghatározása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

18. Az "Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap" országos rendezvényeihez történő csatlakozás 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

V. 20. 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
KKB KOS 
KT 

l. Beszámoló a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
és tájékoztató a 2013. évi munkatervi tevékenységről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 
KT 
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2. Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2014. I. negyedéves 
alakulásáról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

VI. 24. 

a gazdasági szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

3. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és 
a térítési díjak mértékéről szóló 26/20 ll. (IX. l.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
Döntéshozó: KT 

l Július tanácskozási szünet 

l VIII. 26. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő 
tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
Döntéshozó: KT 

2. Beszámoló a lakásgazdálkodás 2014. I. félévi bevételeiről és kiadásairól 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Döntéshozó: KT 

3. Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2014. II. negyedéves 
alakulásáról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

IX.16. 

a gazdasági szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

12 



Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: NB PB KKB KOS 
Döntéshozó: KT 

l Október- őszi helyhatósági választások 

XI.18. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

2. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

3. Az építményadóról szóló 4112011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 
telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
Döntéshozó: KT 

4. A 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Döntéshozó: KT 

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Közszolgáltatási Szerződés szerinti 2014. évi Féléves működési 
jelentése 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

6. Aszociális lakásbérleti díjak mértékének emelése 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: NB PB 
Döntéshozó: KT 
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7. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj emelése 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Döntéshozó: KT 

8. Az S l területén a gépkocsibeállók, területek bérbeadásának, valamint a pincerendszer és a 
Dreher Villa látogatásának 2015. évi díjszabása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
Döntéshozó: 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
KT 

4. Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának 2014. III. negyedéves 
alakulásáról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

l XII. 16. 

a gazdasági szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2015. évi átmeneti költségvetéséről 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

2. A helyi adóztatási tevékenység 2014. évi alakulása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
Döntéshozó: KT 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkaterve 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési Csoport vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: NB PB KOS KKB 
Döntéshozó: KT 

4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 2015. évi munkaterv-tervezetéről 
Előterjesztés: képviselő, a Bizottság elnöke 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési Csoport vezetője 
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8. napirendi pont: 
A Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 3. VII. 53. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatban 

a FUNDAMENT A- Lakáskassza Zrt. jelzálogjog bejegyzéssei kapcsolatos 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 35. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

14/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 3. VII. 53. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatban 
a FUNDAMENT A- Lakáskassza Zrt. jelzálogjog bejegyzéssei kapcsolatos kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a FUNDAMENTA - Lakáskassza Zrt. (1052 
Budapest, Váci utca 19-21.) aRiesz Attila, Riesz Sándor és Riesz Péter Budapest X., Kőrösi Csoma 
Sándor út 3. VII. 53. szám alatti lakosok tulajdonában álló Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 3. 
VII. 53. szám alatti, 41464/9/A/96 hrsz.-ú lakásingatlannal kapcsolatban, Riesz Attila 
hitelfelvételével összefüggésben 5 808 OOO Ft összegben keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyeztet
hessen be a Budapest Kőbányai Önkormányzat javára bejegyzett l 235 520 Ft összegű 
jelzálogjogot, valamint az annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat követő 
sorrendben. 
Határidő: 

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

9. napirendi pont: 
A Budapest X., Nyerő utca 9. fszt. 41. szám alatti lakásingatlan tulajdoni viszonyának 

megváltozásáról szóló kérelem 
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 30. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

15/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X., Nyerő utca 9. fszt. 41. szám alatti lakásingatlan tulajdoni viszonyának 
megváltozásáról szóló kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság hozzájárul a Budapest X., Nyerő utca 9. fszt. 41. szám alatti, 
38924/69/A/42 helyrajzi számú lakásingatlannal kapcsolatosan Voglné Molnár Anett 1/1 tulajdoni 
hányadának Vogl János részére a felek között 2014. január 2-án kötött megállapodásban foglaltak 
szerinti átruházásához azzal a feltétellel, hogy a lakásingatlannal kapcsolatos törlesztőrészleteket 
Vogl Jánosnak kell fizetnie változatlan feltételekkeL 
2. A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kérelmező részére 
történő kiadására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
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Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy a 10-19. számú napirendi pontok vonatkozásában az Mötv. 46. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján döntsön a zárt ülés elrendeléséről. 

A Gazdasági Bizottság 3 igen, 3 ellenszavazattal, l tartózkodással az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján nem tárgyalja zárt ülésen a 10-19. számú napirendipontokat [16/2014. (1. 21.)]. 

10. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 

térítésmentes használatba adása 
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 ll. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám 
alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség térítésmentes használatba adásáról" szóló ll. számú 
előterjesztést támogatja [17/2014. (1. 21.)). 

ll. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti társasházban lévő önkormányzati 

tulajdonú albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék megerősítése 
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 32. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám 
alatti társasházban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék 
megerősítéséről" szóló 32. számú előterjesztést támogatja [18/2014. (1. 21.)]. 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

elidegenítésre történő kijelölése 
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 31. szám ú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, Martinovi cs tér 3. 
szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről" szóló 31. számú 
előterjesztést támogatja [19/2014. (1. 21.)]. 
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13. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kőér u. 42. fszt. 4 és fszt. 5. szám alatt lévő lakások összenyitása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gerstenbrein György: Érdeklődik, hogy a hátralékos bérletidíj-tartozás rendezésre került-e? 

Belkó Judit: Tájékoztatásul elmondja, hogy a tartozás kiegyenlítésre került. A bérleti szerződés 
további feltétele lesz az is, hogy Grenczel Mátyásnak el kell bontania az engedély nélkül épített 
tárolót, és a megfelelő számú pincei tárolót használhatja a lakásrendelet szerinti díjat a lakásbérleti 
díj mellett fizetve. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 41. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

20/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Kőér u. 42. fszt. 4 és fszt. 5. szám alatt lévő lakások összenyitásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Kőér utca 42. fszt. 4. és fszt. 5. szám alatt lévő 
lakások Grenczel Mátyás bentlakó által történt összenyitását tudomásul veszi. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a lakásösszenyitás következtében kialakult 
Budapest X. kerület, Kőér utca 42. fszt. 5. szám alatti, 60 m2 alapterületű, 2,5 szobás, komfortos 
komfortfokozatú lakás lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről. 
Határidő: folyamatos 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. épületben található 8/a, 9. és 10. 

számú helyiségek bérleti jogviszonyának felmondása 
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 12. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

2112014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. épületben található 8/a, 9. és 10. számú 
helyiségek bérleti jogviszonyának felmondásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. épületben található 
8/a, 9. és 10. számú helyiségek bérleti jogviszonyának felmondásáról szóló 370/2013. (XI. 19.) GB 
határozatot akként módosítja, hogy a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti (hrsz.: 41446) 
VIII. épületben található 8/a, 9. és 10. számú, a Kite-King Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Bánya 

17 



utca 35., cégjegyzékszáma: 01-09-687260, adószáma: 11998848-2-42) által bérelt helyiségekre a 
bérlő által benyújtott felmondást - a bérleti szerződésben meghatározott 6 hónapos felmondási 
időtől részben eltekintve- 2013. december 31. napjával fogadja el. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Bizottság döntéséről. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. február 16. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Füzér utca 42. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
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 36. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

22/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 42. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Füzér utca 42. szám alatt lévő, l O m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi szám: 38994) Frank Frigyes ( okmányazonosító: AU-VII 5 81 769) részére 
tárolás céljára, 2014. február 16-ától határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötésével 
bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 2 230 Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. február 16. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

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

bérbeadása 
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 14. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

23/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca ll/b szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Szállás utca ll/b szám alatti, 21 m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi szám: 38431/26/A/4) Tóth András Marcell (okmányazonosító száma: 
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218026PA) részére raktározás céljára, 2014. február 16-ától határozatlan időtartamra, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 3 395 Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. február 16. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Csilla utca 10. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

további bérbeadása 
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 13. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

24/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Csilla utca 10. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
további bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Csilla utca l O. szám alatt lévő "A" lépcsőházban 
található, 85 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38911/48/A/1) az Erőpár Kft. (székhelye: 
1134 Budapest, Rózsafa utca 13., cégjegyzékszáma: Cg.Ol-09-714615, adószáma: 13013583-2-41, 
képviseli: Blahut János ügyvezető) részére mérőműszerek tárolása és mechanikai laboratóriumi 
mérések végzésére céljára 2014. január l-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 4 951 Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014.január31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő helyiség bérbevételére 

vonatkozó kérelem 
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 37. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

25/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő helyiség bérbevételére 
vonatkozó kérelemről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság Csáki Gyöngyi (1105 Budapest, Harmat utca 23. l. emelet 4.) - a 
Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatt lévő (helyrajzi szám: 41411) épületben található 
tanterem bérbevételére vonatkozó- kérelmét elutasítja. 
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2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Bizottság döntéséről. 
Határidő: 2014.január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti, S1 telepen lévő volt munkásszálló épület 

időszakos bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 34. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

26/2014. (1. 21.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti, S1 telepen lévő volt munkásszálló épület 
időszakos bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 24. szám ú, 13 80 m

2 

alapterületű épület (helyrajzi szám: 41446) időszakos (naponkénti) használatát engedélyezi az 
Al p ha Airsoft Egyesület (székhelye: ll 06 Budapest, Hatház utca 12., országos nyilvántartásbeli 
azonosítója: 2774/2011, képviseli: Hebenstreig Sándor elnök) részére airsoft pálya és airsoft oktatás 
céljára, 2014. február 16-ától határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötéséveL 
2. A Bizottság az épület használatának bérleti díját ll 500 Ft/nap + Áfa összegben határozza meg. 
3. A Bérlő az épület alkalmankénti használata iránti igényét 3 munkanappal előbb köteles bejelenteni 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. részére. 
4. A Bérlő szükség esetén saját költségén köteles mobil illemhelyet biztosítani az épület 
használatakor, és gondoskodni annak kihelyezéséről, tisztántartásáról, illetve elszállításáról. 
Határidő: 2014. február 16. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja a 20-25. számú napirendi pontokat. 

20. napirendi pont: 
A Hat Csillag Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 
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21. 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 

22. napirendi pont: 
A Két Kőszikla Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

23. 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 

24. napirendi pont: 
Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, 

( 40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Fekete Norbert egyéni 
vállalkozónak a Budapest X kerület, Magiádi út 8-10. szám alatti, (40996) hrsz.-ú közterületen álló 
pavilon fennmaradása iránti kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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25. napirendi pont: 
A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. kérelmére a 

Budapest X., SaJgótarjáni út - Zách utcai csomópont fejlesztése költségeinek viselésével és a 
közterület-használattal kapcsolatos szándéknyilatkozat kiadása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Honvédelmi Minisztérium 
Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. kérelmére a Budapest X, Salgótarjáni út- Zách utcai 
csomópont fejlesztése költségeinek viselésével és a közterület-használattal kapcsolatos 
szándéknyilatkozat kiadásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét 
megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését várhatóan 2014. január 23-ra 
(csütörtökre) hívja össze a Képviselő-testület ülését megelőzően. A Gazdasági Bizottság ülését 10°
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T ' h B l' ~ ·~;. '>'"-: A ' Z lt ot a azs · · '-<·Jtts:Jg ,,-+-: goes so 
bizottsági tag h:um;o.l~;/ bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Jl~ o ••••••••••••••• • ••••• o ••••• •••••••••••• 

Hegedűs ároly 
aljegyző 

22 



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 a névszerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

'l J oo 
2014 · ·· \('""' .f-l\· ~0 ' k t rt ttG d ''B' tt' "l'' "l .. \o.~ ........................ ora or meg a o az asag1 Izo sag u esero . 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Somlyódy Csaba 

Tóth Balázs 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Tamás László 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 

~-Lcj~~-1~-~--i'~-----------------· 
___ 'Dl( __ . __ 'r.6_rf __ .f:i~_g)_~------------------
_;Jk/~qf;yr~--~~--

Meghívottak: (aláírás): 
,., r (;\____..-{ 

.... ._;.q_::::h .. · ....... : ............................................. . 

~~á~~~~'Jé~g 
_________ ) __________________________________ -------------------------

k'~~~t~m~mmm 
-----~---------;;;·---------------------------------------

-------!Ji-t~-----~---~~----------------------
----------Tf~~--~----------------------------------

1~ L- \ 

~·""''""•!t .. ~~····················· 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2014. január 21-én megtartott 
Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt ';( 

2.1 Elő Norbert 
J<-

3./ Gerstenbrein György x 
4.1 Kacsmarcsik György Istvánné )c 

5.1 Marksteinné Molnár Julianna )< 

6.1 Somlyódy Csaba x 
7./ Tamás László 

8./ Tóth Balázs x 
9./ Varga István x 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
alapján van szükség. 

/ 
J.._/ 

~ Agócs Zsolt 
b zottsági elnök 


