
BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZ~T fi..SRA AD/EVE: 
KEPVISELO-TESTULETENEK 

GAZDASAGI BIZOTTSAGA 2 S, 

JEGYZOKONYV 

Keszi.ilt a Gazdasagi Bizottsag 2014. majus 20-an a Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai 
Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent Laszlo ter 29. I. em. I15.) 
megtartott i.ilesen. 

Az files kezdetenek idopontja: 920 ora 

A jelenleti iv szerint jelen vannak: ouJ· 
Agocs Zsolt bizottsagi elnok, 
El6 Norbert, Marksteinne Molnar Julianna, Somlyody Csaba, Toth Balazs, Varga Istvan, a 
Bizottsag kepvisel6 tagjai, 11/ 1-fo25/5{J.01Lj / jX. __ 1{0'-rdt J 
Gerstenbrein Gyorgy, Kacsmarcsik Gyorgy Istvanne, a Bizottsag nem kepvisel6 tailiai. (! 

Tavolmaradasat elore jelezte: 
Tamas Laszlo, a Bizottsag nem kepvisel6 tagja 

Tavolmaradas oka: 
hivatalos elfoglaltsag 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Hegedus Karoly 
Radvanyi Gabor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pandine Csemak Margit 
Dr. Korpai Anita 
Dr. Banhidi Ferenc 

Dr. Aziz-Malak Nora 
Kalmanne Szabo Judit 

Belko Judit 
Kovacs Jozsef 

Meghivottak: 
Rappi Gabriella 
V entzl J ozsef 

aljegyz6 
alpolgarmester 
a Jogi Csoport reszer61 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezet6je 
a Hatosagi Iroda kepviseleteben 
a Dr. Printz es Tarsa Nemzetkozi Konyvvizsgalo 
Kft. kepviseleteben 
a Jegyz6i Iroda kepviseleteben 
a Human Iroda Oktatasi es Kulturalis Csoport 
vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. kepviseleteben 
a Foepfteszi Csoport kepviseleteben 

a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda reszer61 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda reszer61 

Az iilest vezeti: Agocs Zsolt bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Gazdasagi Bizottsag i.ileset. Megallapftja, 
hogy a Bizottsag 7 f6vel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyz6konyvet Tasi Eva vezeti. Az 
i.ilesr61 hangfelvetel keszi.il. 

Javasolja, hogy els6 napirendi pontkent a ,Feln6tt haziorvosi i.igyelet ellatasa, 2013" targyu 
kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapftasarol" szolo 325. szamu e16terjesztest 
targyalja a Bizottsag. 

Keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a napirend elfogadasarol a fent emlftett modosftas 
figyelembevetelevel. 



A Gazdasagi Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja el napirendjet 
[134/2014. (V. 20.)]: 

1. A ,F eln6tt haziorvosi tigyelet ellatasa, 2013." targyu kozbeszerzesi elj aras eredmenyenek 
megallapitasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

2. A Ferencvarosi Torna Club altal a Bihari uti sporttelepen letesitend6 beruhazashoz 
fizetend6 hozzajarulas es az ingatlan hasznalatarol szolo szerz6des 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

3. A Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont 2013. evi tamogatasanak elszamolasa es a 
Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkormanyzat es a Klebelsberg 
Intezmenyfenntarto Kozpont kozott 2014. evi megallapodasok 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

4. Az iparositott technologiaval eptilt lakoeptiletek energiatakarekos korszeriisitesenek, 
felujitasanak penztigyi tamogatasarol szolo 34/2005. (VII. 8.) onkormanyzati rendelet 
modositasa 
El6terjeszt6: 

5. Az iparositott technologiaval 
tamogatasahoz forras biztositasa 
El6terjeszt6: 

dr. Szabo Krisztian jegyz6 

eptilt lakoeptiletek energiatakarekos 

dr. Pap Sandor alpolgarmester 

6. A Budapest-K6banyai Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasi kerelme 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

felujitasanak 

7. A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas 
celjara szolgalo helyisegek elidegenitesre t0rten6 kijelOlese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

8. A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
elidegenitese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

9. A Budapest X. kertilet, Gergely utca 68. szam alatt lev6 lakas elidegenitesre Wrten6 
kijelOlese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

10. A Budapest X. kertilet, Sibirik Miklos ut 66-68. szam alatt lev6 irodahaz oktatas celjara 
Wrten6 ingyenes hasznalatba adasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

11. A Kozma utcaban miikod6 sirkoves vallalkozasok altal hasznalt tertiletek JOgi 
viszonyainak rendezese 
El6terjeszt6: 

12. Tajekoztato a nem lakas celjara 
negyedevben Wrten6 alakulasarol 

Radvanyi Gabor alpolgarmester 

szolgalo helyisegek berleti jogviszonyanak 2014. I. 

El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

13. A Budapest X. kertilet, Ujhegyi setany 16. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berleti joganak atruhazasahoz valo hozzajarulas 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

14. A Budapest X. kertilet, Allomas utca 13. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 
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15. A Budapest X. kertilet, Gyomr6i lit 57. szam alatti nem lakas celjarta szolgalo helyiseg 
berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

16. A Budapest X. kertilet, Halom utca 42. szam alatt lev6 15. szamli nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

17. A Budapest X. kerlilet, Halom utca 42. szam alatt lev6 13. szamli nem lakas celjara 
szo1galo he1yiseg berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

18. A K6banyai Szivarvany Nonprofit Kft. iigyvezet6jenek megvalasztasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

19. A Pajzs Reklam Kft. kozteriilet-hasznalati hozzajarulas modositasa iranti kerelme 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

20. A STRABAG-MML Kft. kozteriilet-hasznalati iigyeben benylijtott meltanyossagi kerelme 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

21. A Honvedelmi Miniszterium Elektronikai, Logisztikai es Vagyonkezel6 Zrt. koztertilet
hasznalati hozzajarulas iranti es meltanyossagi kerelme 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

1. napirendi pont: 
A ,Felnott haziorvosi iigyelet ellatasa, 2013." targyu kozbeszerzesi eljaras 

eredmenyenek megallapitasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzaszolas, tajekoztatasul elmondja, hogy a Kbt. 22. § (5) 
bekezdese alapjan nev szerinti szavazas sziikseges a ,Feln6tt haziorvosi iigyelet ellatasa, 
2013" targyli kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasarol" szolo napirendi pont 
tekinteteben. 

Hegedus Karoly: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdese alapjan beturendben felolvassa a Bizottsag 
tagjainak nevsorat, akik ,igen", ,nem" vagy ,tartozkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 5 igen, 2 ellenszavazattal a 325. szamli el6terjesztest 
elfogadja az alabbi hatarozattal. (A nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmazo szavazasi 
nevsor ajegyz6konyv mellekletet kepezi.) 

135/2014. (V. 20.) GB hatarozat 
a ,Felnott haziorvosi iigyelet ellatasa, 2013." targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek 
megallapitasar6l 
(5 igen, 2 ellenszavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a ,Feln6tt haziorvosi iigyelet ellatasa, 2013" targyli kozbeszerzesi 
eljarasban megallapitja, hogy a kozbeszerzesi eljaras eredmenyes. 
2. A Gazdasagi Bizottsag a ,Feln6tt haziorvosi iigyelet ellatasa, 2013" targyli kozbeszerzesi 
eljarasban nyertes ajanlattev6nek az Inter-Ambulance Zrt. (szekhelye: 1145 Budapest, 
Thokoly lit 165., cegjegyzekszama: Cg. 01-10-047813, adoszama: 24672331-2-42) 
ajanlattev6t hirdeti ki. Az ajanlattev6 az 1. reszszempont tekinteteben a szolgaltatasert 
fizetend6 dij merteket az Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar altai az iigyeleti ellatas 
normativ finanszirozasakent az ajanlatker6nek teritend6 dij 142%-aban jelolte meg. Az 
ajanlattev6 a 2. reszszempont tekinteteben a ment6auto biztositasat vallalja. 
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3. A Gazdasagi Bizottsag a ,Felnott haziorvosi tigyelet ellatasa, 2013" targyu kozbeszerzesi 
eljarasban felkeri a polgarmestert, hogy kosson szerzodest az Inter-Ambulance Zrt.-vel. 
4. A Gazdasagi Bizottsag a ,Felnott haziorvosi tigyelet ellatasa, 2013" targyu kozbeszerzesi 
eljaras eredmenyenek megallapitasar61 sz616 41/2014. (II. 18.) GB hatarozatat visszavonja. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert 

felelos alpolgarmester 
az aljegyz6 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Somly6dy Csaba megerkezett az iilesterembe. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 Javel hatarozatkepes. 

2. napirendi pont: 
A Ferencvarosi Torna Club altai a Bihari uti sporttelepen letesitendo beruhazashoz 

fizetendo hozzajarulas es az ingatlan hasznalatarol szolo szerzodes 
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. 

A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Radvanyi Gabor: Ismerteti a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag altai javasolt m6dosit6 
javaslatokat. 

Szobeli modosito javaslat: 

Elo Norbert: Javasolja, hogy az eloterjesztes 1. mellekleteben szerepl6 hatarozattervezet 2., 
4. es 5. pontja kertiljon tOrlesre, valamint ennek alapjan a hatarozattervezet 1. mellekletet 
kepez6 megallapodas I. 2. pontja. 
Indokolas: a Bihari uti sporttelepen letesitend6 beruhazassal egyetert, de az 50 milli6 forint 
osszegii tamogatas mas iranyu felhasznalasat javasolja (20 milli6 forintot a BRFK reszere 
lakber-hozzajarulas tamogatasara, 5-5 milli6 forintot a Kobanya Kozbiztonsagaert 
Kozalapitvany es a Kobanya Tiizvedelmeert Kozalapitvany reszere, tovabbi 20 milli6 forintot 
kivan biztositani az idosek gy6gyszertamogatasara). 

(296/6. modosito javaslat) 
Az elOterjeszto nem tamogatja a 296/6. modosito javaslatot. 

A Gazdasagi Bizottsag 2 igen, 3 ellenszavazattal, 3 tart6zkodassal nem tamogatja a 296/6. 
m6dosit6 javaslatot [1362014. (V. 20.)]. 

Toth Balazs: J avasolja, hogy a hatarozattervezet 1. mellekletet kepez6 megallapodas 15.1 b) 
alpontjaban, valamint a 15.2 b) alpontjaban szerepl6 az ,FTC hasznalatan kivtili" szovegresz 
helyebe az ,FTC tenyleges hasznalatan kivtili" szoveg lepjen. 
Indokolas: a tenyleges hasznalat lehetosegenek megerositese. 

(296/7. modosito javaslat) 
Az elOterjeszto tamogatja a 296/7. modosito javaslatot. 

Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 296. 
szamu eloterjesztes tamogatasar61. 
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A Gazdasagi Bizottsag 6 igen, 2 ellenszavazattal a ,Ferenevarosi Torna Club altai a Bihari uti 
sporttelepen letesitendo beruhazashoz fizetendo hozzajarulas es az ingatlan hasznalatar61" 
sz616 296. szamu eloterjesztest a 296/7. m6dosit6 javaslat figyelembevetelevel tamogatja 
[137/2014. (V. 20.)]. 

3. napirendi pont: 
A Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont 2013. evi tamogatasanak elszamolasa es a 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg 
Intezmenyfenntarto Kozpont kozott 2014. evi megallapodasok 

EIOterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 287. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 6 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tart6zkodassal a ,Klebelsberg 
Intezmenyfenntart6 Kozpont 2013. evi tamogatasanak elszamolasar61 es a Budapest F6varos 
X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont kozott 
2014. evi megallapodasokr61" sz616 287. szamu eloterjesztest tamogatja [138/2014. 
(V. 20.)]. 

4. napirendi pont: 
Az iparositott technologiaval epiilt lakoepiiletek energiatakarekos korszeriisitesenek, 
felujitasanak penziigyi tamogatasarol szol6 34/2005. (VII. 8.) onkormanyzati rendelet 

modositasa 
EIOterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 303. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az ,Iparositott teehnol6giaval eptilt 
lakoeptiletek energiatakarekos korszen1sitesenek, felujitasanak penztigyi tamogatasar61 sz616 
34/2005. (VII. 8.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61" sz616 303. szamu eloterjesztest 
tamogatja [139/2014. (V. 20.)]. 

5. napirendi pont: 
Az iparositott technologiaval epiilt lakoepiiletek energiatakarekos felujitasanak 

tamogatasahoz forras biztositasa 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 315. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az ,Iparositott teehnol6giaval eptilt 
lakoeptiletek energiatakarekos felujitasanak tamogatasahoz forras biztositasar61" sz616 315. 
szamu eloterjesztest tamogatja [140/2014. (V. 20.)]. 
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6. napirendi pont: 
A Budapest-Kobanyai Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasi kerelme 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 284. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest-Kobanyai Evangelikus 
Egyhazkozseg tamogatasi kerelmerol" sz616 284. szamu eloterjesztest tamogatja [14112014. 
(V. 20.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6 nem lakas 

celjara szolgal6 helyisegek elidegenitesere torteno kijelOlese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 316. szamu 
eloterj esztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6 lakasok elidegeniteserol" sz616 316. szamu 
eloterjesztest tamogatja [142/2014. (V. 20.)]. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6 lakasok 

elidegenitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy felsz6lalasi jegyet adott le P6tor Andrasne (a 2/2014. 
sorszamu felsz6lalasi jegy a jegyzokonyv mellekletet kepezi.) Koszonti P6tor Andrasnet. 
Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Nemjelentkezik senki, megadja a sz6t haromperees idokeretben P6tor Andrasnenak. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felsz6lal: 

P6tor Andrasne: Tajekoztatasul elmondja, hogy a lanya kepviseleteben van jelen a Bizottsag 
tilesen. A lanyanak szandekaban all megvasarolni az Onkormanyzat tulajdonaban a116, 
Gergely utea 68. szam alatti lakast, de a megszabott feltetelekkellehetetlen. Ez egy egyszobas 
lakas volt, sajat kOltseglikon kialakitottak egy flirdoszobat, ablakokat esereltek, parkettaztak. 
A rendszervaltas 6ta a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. nem koltott a hazra. A falak vizesednek, 
16gnak a villanyvezetekek. A haz teljes felujftasra szorul. 

T6th Balazs: Magasnak talalja az eloterjesztesben talalhat6 ertekbeeslest, mivel a felujftas 
koltsegeit is a berlo fizette ki. Figyelembe kellene venni azt az allapotot, amibe a berlo 
bekoltozott. Jelzi, hogy mivel P6tor Andrasne egy kedves ismerose, ezert nem kivan reszt 
venni a szavazasban. 
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Belko Judit: A forgalmi ertekbeesles soran az aktualis allapotot kell figyelembe vennie az 
ertekbeeslonek. Akkor van lehetoseg az eredeti allapot figyelembevetelere, ha korabban 
megallapodas sztiletett a felujitasi koltsegek finanszfrozasar61. Elmondja, hogy a 
lakasrendelet mellekleteben szereplo, esokkento tenyezok figyelembevetelevel alakult ki az 
ar. Ezt kovetoen keszult el a forgalmi ertekbeesles. Az osszehasonlft6 adatok alapjan a 
kialakult forgalmi erteket - a lakoeptilet allapota miatt - tovabbi 5%-kal esokkentette az 
ertekbecslo. 

Sz6beli m6dosit6 javaslat: 

T6th Balazs: Javasolja, hogy az eloterjesztes 1. mellekletet kepezo hatarozattervezet kertiljon 
tOrlesre. 

(302/1. szamu eloterjesztes) 

A Gazdasagi Bizottsag 2 igen, 3 ellenszavazattal, 3 tart6zkodassal nem tamogatja 302/1. 
m6dosit6 javaslatot [143/2014. (V. 20.)]. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 302. 
szamu eloterjesztes 1. me11ekleteben szereplo hatarozattervezet tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 3 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tart6zkodassal a ,Budapest Fovaros X. 
kertilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban al16 lakasok elidegeniteserol" sz616 302. szamu 
eloterjesztes 1. mellekletet kepezo hatarozattervezetet nem tamogatja [144/2014. (V. 20.)]. 

Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 302. 
szamu eloterjesztes 2. me11ekleteben szereplo hatarozattervezet tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 7 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal a ,Budapest Fovaros X. kerulet 
Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6 lakasok elidegenfteserol" sz616 302. szamu 
eloterjesztes 2. mellekletet kepezo hatarozattervezetet tamogatja [145/2014. (V. 20.)]. 

9. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Gergely utca 68. szam alatt levo lakas elidegenitesre torteno 

kijelOlese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 308. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest X. kertilet, Gergely utea 68. 
szam alatt levo lakas elidegenitesre tOrteno kijelOleserol" sz616 308. szamu eloterjesztest 
tamogatja [146/2014. (V. 20.)]. 
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10. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Sibirik Miklos ut 66-68. szam alatt levo irodahaz oktatas celjara 

torteno ingyenes hasznalatba adasa 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 317. szamu 
el6terjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 6 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal a ,Budapest X. kertilet, Sibirik 
Miklos ut 66-68. szam alatt lev6 irodahaz oktatas eeljara torten6 ingyenes hasznalatba 
adasar61" sz616 317. szamu el6terjesztest tamogatja [147/2014. (V. 20.)]. 

11. napirendi pont: 
A Kozma utcaban miikodo sirkoves vallalkozasok altai hasznalt teriiletek jogi 

viszonyainak rendezese 
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 323. szamu 
el6terj esztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Kozma utcaban mukod6 sirkoves 
vallalkozasok altai hasznalt tertiletek jogi viszonyainak rendezeser61" sz616 323. szamu 
el6terjesztest tamogatja [148/2014. (V. 20.)]. 

12. napirendi pont: 
Tajekoztato a nem lakas celjara szolgalo helyisegek berleti jogviszonyanak 2014. I. 

negyedevben torteno alakulasarol 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelktil 
lezarja. 

A Gazdasagi Bizottsag a, Nem lakas celjara szolgal6 helyisegek berleti jogviszonyanak 2014. 
I negyedevben torte no alakulasar6l" sz6l6 318. szamu e!Oterjesztest megtargyalta. 

13. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Ujhegyi setany 16. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 

berleti joganak atruhazasahoz valo hozzajarulas 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 320. szamu 
el6terjesztes elfogadasar61. 
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149/2014. (V. 20.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Ujhegyi setany 16. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
berleti joganak atruhazasahoz val6 hozzajarulasrol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
A Gazdasagi Bizottsag hozzajarul ahhoz, hogy Maklari-Klekner Pal (lakcfme: 1186 Budapest, 
Sina Simon setany 3.) az altala berelt, Budapest X. kertilet, Ujhegyi setany 16. szam alatti, 
13 m2 alaptertiletu tizlethelyiseg berleti jogat - a lakasokr61 es a nem lakas eeljara szolga16 
helyisegekrol sz616 32/2012. (IX. 24.) onkormanyzati rendeletben foglalt feltetelekkel -
atruhazza a REFINED NEW Kft. (szekhelye: 1101 Budapest, Monori utea 13. fszt. 1., 
ad6szama: 24849799-2-42, eegjegyzekszama: Cg. 01-09-185777) reszere tizlethe1yiseg 
(palaekozott ital arusitasa) eeljara. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

Somly6dy Csaba elhagyta az iilestermet. 

2014. junius 15. 
a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 7 Javel hatarozatkepes. 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Anomas utca 13. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 

berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 305. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

150/2014. (V. 20.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Anomas utca 13. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Allomas utea 13. szam alatti, 101 m2 

alaptertiletu helyiseget (helyrajzi szam: 39016/9/ A/328) Somly6dy Csaba ( okmanyazonosit6 
szama: 956633 PA) reszere kampanyiroda es tigyfelszolgalat tizemeltetese eeljara, 2014. 
junius 1-jetol hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 15 000 Ft/m2/ev + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelOs 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Gyomroi tit 57. szam alatti nem lakas celjarta szolgal6 helyiseg 

berbeadasa 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 243. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

9 



15112014. (V. 20.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Gyomroi tit 57. szam alatti nem lakas celjarta szolgalo helyiseg 
berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. keriilet, Gyomroi ut 57. szam alatt levo, 54 m2 

alapteriiletii helyiseget (helyrajzi szam: 41634) Marton Gyorgyne reszere raktarozas eeljara, 
2014. junius 1-jetol hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe 
adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dfjat 4 501 Ft/m2 /h6 + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatt levo 15. szamti nem lakas celjara 

szolgalo helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 307. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

152/2014. (V. 20.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatt levo 15. szamti nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasarol 
(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. keriilet, Halom utea 42. szam alatt levo 15. szamu, 16 
m2 alapteriiletii helyiseget (helyrajzi szam: 41446) a G4S Biztonsagi Szolgaltatasok Zrt. 
(szekhelye: 1033 Budapest, Polgar utea 8-10., eegjegyzekszama: 01-10-044613, ad6szama: 
12676596-4-44) reszere iroda (kivonul6 szolgcilat 24 6ras elhelyezese) eeljara, 2014. junius 1-
jetol hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 1 057 Ft/m2/h6 + AFA osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatt levo 13. szamti nem lakas celjara 

szolgalo helyiseg berbeadasa 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 319. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

153/2014. (V. 20.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatt levo 13. szamti nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasarol 
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(7 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Halom utca 42. szam alatti, 13. szamu 16m2 

alaptertiletii helyiseget (helyrajzi szam: 41446) Gaal Csaba ( okmanyazonosit6 szama: 
) reszere pr6baterem celjara 2014. junius 1-jetol hatarozatlan id6tartamra, 3 h6napos 

felmondasi id6 kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dfjat 1 057 Ft/m2/h6 + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarid6: 2014. junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 

18. napirendi pont: 
A Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. iigyvezetojenek megvalasztasa 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 295. szamu 
el6terjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal a ,K6banyai Szivarvany Nonprofit Kft. 
tigyvezet6jenek megvalasztasar61" sz616 295. szamu el6terjesztest tamogatja [154/2014. 
(V. 20.)]. 

Elnok: Bejelenti, hogy a Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan 
zart tilesen targyalja a 19-21. szamu napirendi pontokat. 

19. napirendi pont: 
A Pajzs Reklam Kft. kozteriilet-hasznalati hozzajarulas modositasa iranti kerelme 

EIOterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Pajzs Reklam Kft. 
kozterulet-hasznalati hozzajarulas m6dositasa iranti kerelmerol" sz6l6 napirendi pontot zart 
ulesen targyalja. 

zART fiLES 

Somly6dy Csaba megerkezett az ulesterembe. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 Javel hatarozatkepes. 

20. napirendi pont: 
A STRABAG-MML Kft. kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi 

kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a ,STRABAG-MML Kft. 
kozterulet-hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi kerelmerol" sz6l6 napirendi pontot 
zart iilesen targyalja. 

ZARTULES 
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21. napirendi pont: 
A Honvedelmi Miniszterium Elektronikai, Logisztikai es VagyonkezelO Zrt. kozteriilet

haszmilati hozzajaruhis iranti es meltanyossagi kerelme 

A Gazdasagi 
Miniszterium 
hozzajarulas 
targyalja. 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Honvedelmi 
Elektronikai, Logisztikai es Vagyonkezel6 Zrt. kozteriilet-hasznalati 

iranti es meltanyossagi kerelmerol" sz6l6 napirendi pontot zart iilesen 

ZARTULES 

Elnok: Megkoszoni a jelenlev6k munka_jat, megallapftja, hogy a Bizottsag az elfogadott 
napirendjet megtargyalta. A Gazdasagi Bizottsag tileset 1130 6rakor bezarja. 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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A jegyzokonyv melh~kletei 

../ meghiv6, el6terjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

../ jelenleti iv 

../ lilesr61 keszi.ilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o hatarozatok mellekletei 

o irasban benyujtott m6dosit6 javaslat 

o a nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmaz6 szavazasi nevsor 

D jegyzo tOrvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

o titkos es nev szerinti szavazasr61 keszi.ilt jegyz6konyv 

../ felsz6lalasi jegy 
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BUDAPEST FOV AROS X. KERULET K6BANY AI 0NKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULET 

GAZDASAGI BIZOTTSAG 

J elenleti iv 

(- 1[~. A · ·:-0 
2014 -~ 1cc: LS /~ · .u~ ' k rt tt G d ' . B' tt ' ··1' ' "1 ... ·.' .... (!'., ............. , ......... ora or megta o az asag1 1zo sag u esero . 

I 

Bizottsagi tagok: 

Ag6cs Zsolt 

Elo Norbert 

Marksteinne Molnar Julianna 

Somly6dy Csaba 

T6th Balazs 

Varga Istvan 

Gerstenbrein Gyorgy 

Kacsmarcsik Gyorgy Istvanne 

Tamas Laszlo 

Tanacskozasi joggal: (alairas) 
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A nev szerinti szavazas eredmenyet rogzito jegyzokonyv 

a ,Felnott haziorvosi iigyelet elhitasa, 2013." targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek 
megallapihisarol 

amely a 2014. majus 20-an megtartott 
Gazdasagi Bizottsag iiles jegyzokonyvenek mellekletet kepezi. 

A Gazdasagi Bizottsag tagjai: 

IGEN NEM TARTOZKODAS 

1./ Ag6cs Zsolt -A 
2.1 Elo Norbert X 
3 ./ Gerstenbrein Gyorgy ''( 
4./ Kacsmarcsik Gyorgy Istvanne ( 

5 .I Marksteinne Molnar Julianna .>\ 
6.1 Somly6dy Csaba 

. 7 .I Tamas Laszlo 

8./ T6th Balazs X 
9./ Varga Istvan )( 

A nev szerinti szavazasra a kozbeszerzesekrol sz616 2011. evi CVIII. tOrveny 22. § (5) bekezdese 
alapjan van sziikseg. 
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· · · · · · · · · · ~6~~· z~~·l~· · · · · · · · · · · ·· 

bizottsagi elnok 
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2. /2014. 

FELSZ6LALASI 
JEGY 
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Mely napirendi ponthoz/temahoz kivan hozzasz6lni: 
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olvashat6 alainis 

* Megjegyzes az SZMSZ 17. § (3) bekezdese ertelmeben: Ha felsz6lalasi jegyet tdltottek ki, az ulesen 
megjelenteknek a targyalt napirendi ponthoz a levezeto elndk htirom perces felszolaltist engedelyez. 


