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BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT -· 
KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 SZEPT 17 

GAZDASAGI BIZOTTSAGA ' 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2014. szeptember 16-án a Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29-=..L---------'-' 
em. 115.) megtartott ülésén. m.;u·-·;~: · ·-.·'"~~r-Ai;~;,-- "'-•:•::/ ~~~i-ll;'i' \ 

Az ülés kezdetének időpontja: 915 
óra ,.~~~f);~):;/'JQL1F~~-~ 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: I'ZEOf 1 ~ 1 

~gócs Zsolt bizottsági elnök, ,~, l ! • ' • 

Elő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Tóth Balázs, Varga ]~!.'Y.:áf1, a Bizottság képviselő ........... -----' 
t · · l Hőctc!ó: 
agJat, l r.iös7''"' . 

Gerstenbrein György, Tamás László, a Bizottság nem képviselő t~-gjai.. . _ _ _j . · .. /]~ r . 
1 

! · ,f toS"tJ/t2-/WALJ~N 1 Aor~{ 
Távolmaradását előre jelezte: Távolmla'ifáda/ol{i:· ~·· L · -· ·------~---------- .. :...J 

Somlyódy Csaba, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Kacsmarcsik György Istvánné, a Bizottság családi ok (haláleset) miatt 
nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csernák Margit 
Dr. Korpai Anita 
Mozsár Ágnes 
Hermann Ernő 
Dr. Printz J án os 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 
Ventzi József 
Dr. Aziz-Malak N óra 
Marton Roland 
Hegedűs Viktória 
Dr. Magyar Adrienn 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jogi Csoport képviseletében 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda képviseletében 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
könyvvizsgáló 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a Főépítészi Csoport részéről 
az ÉSZ-KER Kft. képviseletében 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

Javasolja, hogy a Bizottság első napirendi pontként tárgyalja az "Informatikai 
eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 464. 
számú előterjesztést, és második napirendi pontként a "HPV elleni védőoltás beszerzése 
adásvételi szerződés keretében, 2014" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról szóló 465. számú előterjesztést. 



Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról az előbb említett rnódosítás figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[224/2014. (IX. 16.)]: 

l. Az "Informatikai eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A "HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 20 14" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
fizetési megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza helyiségének Állarnpolgári Jogvédő Liga 
részére történő térítésrnentes használatba adása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

7. A Budapest X. kerület, Bánya u. 37., a Bánya u. 32. és a Sibrik Miklós út 66-68. szám 
alatti ingatlanok eseti jellegű ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségek térítésrnentes 
használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a - Gergely utca 108/a szám alatt lévő 
ingatlanok elidegenítésére vonatkozó kérelern 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. Budapest Főváros X. kerület, Kápolna utca 7. IV. ernelet 18. szám alatti lakás 
elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 81/b szám alatti, földszinten lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiség elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. épületben lévő 21. 22. és 23. 
szárnú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 5. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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15. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. alatti 2. épületben lévő 27. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Mikropakk Kft. közterület-használati ügyében a díj megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Tóth Balázs megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont: 
Az "Informatikai eszközbeszerzés" 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 az "Informatikai eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról" szóló napirendi pont tekintetében. 

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 5 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással a 464. 
számú előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal: (A név szerinti szavazás eredményét 
tartalmazó szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

225/2014. (IX. 16.) GB határozat 
az "Informatikai eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(5 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság az "Informatikai eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
2. A Bizottság az "Informatikai eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevőnek a Smart Info Kft.-t (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A ép. fsz. 3., 
cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-122721, adószáma: 13556587-2-13) hirdeti ki tekintettel arra, 
hogy ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem áll kizárá ok 
hatálya alatt, valamint megajánlása megfelel az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi 
fedezet mértékének, és végső ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást. Megajánlott ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár: 19 487 998 Ft 
3. A Bizottság az "Informatikai eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a 
polgármestert, hogy kössön szerződést a Smart Info Kft.-vel nettó 19 487 998 Ft összegű 
ellenszolgáltatás fejében. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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2. napirendi pont: 
A "HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 2014" 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 "HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 20 14" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló napirendi pont 
tekintetében. 

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 7 igen, egyhangú szavazattal a 465. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal: (A névszerinti szavazás eredményét tartalmazó 
szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

226/2014. (IX. 16.) GB határozat 
a "HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 2014" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 
2014." tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményes. 
2. A Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 2014." 
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a Hungaropharma 
Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-t (1061 Budapest, Király u. 12. cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-
042349, adószáma: 10875933-2-44) hirdeti ki tekintettel arra, hogy az egyetlen, érvényes 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőként tett megajánlása megfelel az ajánlatkérő rendelkezésére álló 
pénzügyi fedezet mértékének. Megajánlása: ellenszolgáltatás összege: vakcina sorozatonkénti 
egységára: 45 300 Forint+ ÁFA/sorozat. 
3. A Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 2014." 
tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-vel 45 300 Forint + ÁFA/sorozat összegű 
ellenszolgáltatás fejében. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető j e 

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

fizetési megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 471. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal a "Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése (B KIS Z) projekthez tartozó fizetési megállapodásról" szóló 4 71. szám ú 
előterjesztést támogatja [227/2014. (IX. 16.)]. 

4. napirendi pont: 
A Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza helyiségének Állampolgári Jogvédő Liga 

részére történő térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 484. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Háza helyiségének Állampolgári Jogvédő Liga részére történő térítésmentes 
használatba adásáról" szóló 484. számú előterjesztést támogatja [228/2014. (IX. 16.)]. 

5. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 485. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest-Kőbányai Evangélikus 
Egyházközség támogatási kérelméről" szóló 485. számú előterjesztést támogatja [229/2014. 
(IX. 16.)]. 

6. napirendi pont: 
A Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A Gazdasági Bizottság a "Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról" szóló 468. 
számú előterjesztést megtárgyalta. 

7. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya u. 37., a Bánya u. 32. és a Sibrik Miklós út 66-68. szám 

alatti ingatlanok eseti jellegű 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 483. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal a "Budapest X. kerület, Bánya u. 37., a 
Bánya u. 32. és a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlanok eseti jellegű ingyenes 
használatba adásáról" szóló 483. számú előterjesztést támogatja [230/2014. (IX. 16.)). 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségek 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 475. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest X. kerület, Maglódi út 
143. szám alatt lévő helyiségek térítésmentes használatba adásáról" szóló 475. számú 
előterjesztést támogatja [23112014. (IX. 16.)]. 

9. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a- Gergely utca 108/a szám alatt lévő 

ingatlanok elidegenítésére 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 482. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal a "Budapest X. kerület, Gergely utca l 02/a
Gergely utca l 08/a szám alatt lévő ingatlanok elidegenítésére vonatkozó kérelemről" szóló 
482. számú előterjesztést támogatja [232/2014. (IX. 16.)). 

10. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület, Kápolna utca 7. IV. emelet 18. szám alatti lakás 

elidegenítése 
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 476. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal a "Budapest X. kerület, Kápolna utca 7. IV. 
emelet 18. szám alatti lakás elidegenítéséről" szóló 476. számú előterjesztést támogatja 
[233/2014. (IX. 16.)). 
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ll. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 81/b szám alatti, földszinten lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése 
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 477. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal a "Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 
81/b szám alatti, földszinten lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről" szóló 
477. számú előterjesztést támogatja [234/2014. (IX. 16.)]. 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. épületben lévő 21. 22. és 23. 

számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek 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 478. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

235/2014. (IX. 16.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. épületben lévő 21. 22. és 23. 
számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. számú 
épületben lévő 21., 22. és 23. számú összesen 167 m2 alapterületű helyiségeket (helyrajzi 
szám: 41446) a Galvano Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Bánya utca 35., cégjegyzékszáma: 
01-09-695008, adószáma: 12613740-2-42) részére galvánipari tevékenység céljára, 2014. 
október l-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 0 57 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg. 
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett helyiség-felújítás költségeit- a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - 3 500 OOO Ft összegig 
beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj 50%-a 
lehet. 
Határidő: 

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

13. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 5. 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 479. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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236/2014. (IX. 16.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 5. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 5. szám alatti, 32 m

2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39072/A/3) Farkas Ildikó (okmányazonosító: 147002 
MA) részére tárolás céljára, 2014. október l-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti diját 4 501 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. október l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás 
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 467. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

237/2014. (IX. 16.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulásról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Wind House Kft. (székhelye: ll 08 Budapest, 
Lenfonó utca 14. 5. emelet 24., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-681279, adószáma: 11883146-2-
42) az általa bérelt Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti, 42 m

2 alapterületű 
iroda és üzlethelyiség bérleti jogát- a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel-átruházza a Wind 
Sütemények Kft. (székhelye: 1108 Budapest, Lenfonó utca 14. 5. emelet 24., 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-195366, adószáma: 25024418-2-42, képviseli: Szél Tibor 
ügyvezető) részére iroda és üzlethelyiség céljára. 
Határidő: 2014. október l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. alatti 2. épületben lévő 27. számú 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 480. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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238/2014. (IX. 16.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. alatti 2. épületben lévő 27. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 
27. számú 7 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Dani Sándor 
(okmányazonosító száma: 480721 MA) részére raktározás céljára 2014. október l. napjától 
2014. december 31. napj áig tartó határozott időtartamra bérbe adj a. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 057 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. október l. 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Feladatkörében érintett: 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

zárt ülésen tárgyalja a 16. számú napirendi pontot. 

16. napirendi pont: 
A Mikropakk Kft. közterület-használati ügyében a díj megállapítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Mikropakk Kft. 
közterület-használati ügyében a díj megállapításáról" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen 

tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági Bizottsá ülését 9

25 
órakor bezárja. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D a név szerinti 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 

· .... · ""' lo , , · · , .. , .. " w. l l' av 
2014 .. SJ.-..vf- . . . : .! ....... : ........ orakor megtartott Gazdasagi B1zottsag uleserol. 

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) 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

az "Informatikai eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 

amely a 2014. szeptember 16-án megtartott 
Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM 

1./ Agócs Zsolt y_ 

2.1 Elő Norbert y_ 

3./ Gerstenbrein György x 
4.1 Kacsmarcsik György Istvánné 

5.1 Marksteinné Molnár Julianna K 
6.1 Somlyódy Csaba 

7./ Tamás László '<.. 

8./ Tóth Balázs 

9./ Varga István 
)( 

TARTÓZKODÁS 

J( 

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

. .............. b ... . 
Dr. Szabó Krisz 

jegyző 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 2014" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2014. szeptember 16-án megtartott 
Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

IGEN NEM 

1./ Agócs Zsolt K 
2.1 Élő Norbert -t: 
3./ Gerstenbrein György y 

4.1 Kacsmarcsik György Istvánné 

5./ Marksteinné Molnár Julianna x 
6.1 Somlyódy Csaba 

7.1 Tamás László x 
8./ Tóth Balázs /( 

9./ Varga István .i'C. 

TARTÓZKODÁS 

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


