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Kesztilt a Gazdasagi Bizottsag 2014. augusztus 26-an a B~d~mt F6v~~k4 ~~~~t~let . 
K6banyai Polgarmes~~r,i ~ivatal hivatalos helyisegeben (Budape~*,T~zent-f:;aszloter 29: L-. ,;, .. ·,~- i 
em. 115.) megtartott ulesen. I Ekhz.drn. · · ;--... ·.·. . '- ""-'J ). ·.' I ~~pe:lel\ie' t1 

Az iiles kezdetenek idopontja: 1030 ora u:j_~Q_!25( A.:.i j?.E_;J 1 /f;; ____ ~J::..-::t}!.~ 
A jelenleti iv szerint jelen vannak: 
Agocs Zsolt bizottsagi elnok, 
El6 Norbert, Marksteinne Molnar Julianna, Toth Balazs, Varga Istvan, a Bizottsag kepvisel6 
tagjai, 
Gerstenbrein Gyorgy, Kacsmarcsik Gyorgy Istvanne, Tamas Laszlo, a Bizottsag nem 
kepvisel6 tagjai. 

Tavolmaradasat elore jelezte: 
Somlyody Csaba, a Bizottsag kepvisel6 tagja 

Tavolmaradas oka: 
hivatalos elfoglaltsag 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Dr. Szabo Krisztian 
Dr. Pap Sandor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pandine Csemak Margit 
Szasz J ozsef 

Dr. Korpai Anita 
Belko Judit 

Meghivottak: 
Rappi Gabriella 
V entzl J ozsef 

jegyz6 
alpolgarmester 
a Jogi Csoport reszer61 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 
a Jegyz6i Iroda Varostizemeltetesi Csoport 
vezet6je 
a Hatosagi Iroda kepviseleteben 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. kepviseleteben 

a Gazdasagi es Penztigyi Iroda reszer61 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda reszer61 

Az iilest vezeti: Agocs Zsolt bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Gazdasagi Bizottsag Uleset. Megallapitja, 
hogy a Bizottsag 8 f6vel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyz6konyvet Tasi Eva vezeti. Az 
Ulesr61 hangfelvetel kesztil. 

Javasolja, hogy a Bizottsag vegye fel - harmadik napirendi pontkent t0rten6 targyalassal -
napirendjere a ,Budapest-K6banyai Reformatus Egyhazkozseg tamogatasi kerelmer61" szolo 
443. szamu el6terjesztest. Keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a napirend elfogadasarol az 
emlitett modositas figyelembevetelevel. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja el napirendjet 
[205/2014. (VIII. 26.)]: 

1. A lakokozossegek reszere elektronikus megfigyel6 rendszer letesitesehez nyujtando 
tamogatas iranti palyazatok elbiralasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 



2. A Budapest X., Harmat utca 41450/1 hrsz.- u ingatlanon tahilhato kutyaiskola altai 
haszmilt teriilet haszmilati joganak atadasara vonatkozo kerelem 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

3. A Budapest-Kobanyai Reformatus Egyhazkozseg tamogatasi kerelme 
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

4. Budapest X. keriilet, Gergely utca 37. fszt. 10. szam alatt levolakas elidegenftesre tOrteno 
kijelOlese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

5. A Budapest X. keriilet, Gergely utca 68. fszt. 14. szam alatti lakas elidegenitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

6. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara 
szolgalo helyisegek elidegenitesre tOrteno kijelolese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

7. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara 
szolgalo helyisegek elidegenitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

8. Budapest X. keriilet, Harmat utca 16/a fszt. 2. szam alatti tires lakas palyazati uton torteno 
elidegenitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

9. A Budapest X. keriilet, Banya utca 35. szam alatti irodaepiiletben a II. emelet 210. szamu 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

10. A Budapest X. keriilet, Allomas utca 13. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berleti dijanak muszaki ok miatti elengedese es a berleti jogviszony felmondasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

11. A Budapest X. keriilet, Holgy utca 24/a szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

12. A Kiraly Bela es Tarsa Bt. kozteriilet-hasznalati tigyeben benyujtott meltanyossagi 
kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

13. A Vike Team Bt. ,f.a." kozteriilet-hasznalati tigyevel kapcsolatban benyujtott 
meltanyossagi kerelme 
Eloterj eszto: Kovacs Robert polgarmester 

14. A Budapest X., Vasko utca 3. Tarsashaz kozteriilet-hasznalati tigyeben benyujtott 
fellebbezese 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

15. A Maganvallalkozok Nemzeti Fuvarozo Ipartestiilete (NiT Hungary) kozteriilet-hasznalati 
tigyeben benyujtott fellebbezese 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

16. A Kobanyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont koztertilet-haszmilati hozzajarulas iranti 
kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 
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1. napirendi pont: 
A lakokozossegek reszere elektronikus megfigyelo rendszer letesitesehez nyii.jtando 

tamogatas iranti palyazatok elbiralasa 
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 426. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Lak6kozossegek reszere elektronikus 
megfigyelo rendszer letesitesehez nyujtand6 tamogatas iranti palyazatok elbiralasar61" sz616 
426. szamu eloterjesztest tamogatja [206/2014. (VIII. 26.)]. 

2. napirendi pont: 
A Budapest X., Harmat utca 4145011 hrsz.- ii. ingatlanon talalhato kutyaiskola altai 

hasznalt teriilet hasznalati joganak atadasara vonatkozo kerelem 
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 432. szamu 
eloterj esztes elfogadasar61. 

207/2014. (VIII. 26.) GB hatarozat 
a Budapest X., Harmat utca 41450/1 hrsz.- ii. ingatlanon talalhato kutyaiskola altai 
hasznalt teriilet hasznalati joganak atadasara vonatkozo kerelemrol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
A Gazdasagi Bizottsag hozzajarul ahhoz, hogy a SPED-KO Bt. (1164 Budapest, Cukom:id 
utea 52., eegjegyzekszama: 01-06-767905, ad6szama: 22132035-2-42) az altala berelt 
Budapest X. kertilet, Harmat uteaban talalhat6 41450/1 helyrajzi szamu ingatlanb61 3000 m2 

nagysagu (Harmat utea- Elod utea- Elod koz- szellozo aknak altal hatarolt) tertilet berleti 
jogat valtozatlan feltetelekkel atruhazza Prinezes Judit egyeni vallalkoz6 (nyilvantartasi 
szama: 38089880, ad6szama: 66719159141) reszere kutyaiskola miikodtetese eeljara. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Foepiteszi Csoport vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

3. napirendi pont: 
A Budapest-Kobanyai Reformatus Egyhazkozseg tamogatasi kerelme 

Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 443. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest-Kobanyai Reformatus 
Egyhazkozseg tamogatasi kerelmerol" sz616 443. szamu eloterjesztest tamogatja [208/2014. 
(VIII. 26.)]. 
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4. napirendi pont: 
Budapest X. keriilet, Gergely utca 37. fszt. 10. szam alatt levo lakas elidegenitesre 

torteno kijelOlese 
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 419. szamu 
eloterj esztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest X. kertilet, Gergely utea 37. 
fszt. 10. szam alatt levo lakas elidegenitesre tOrteno kijelOleserol" sz616 419. szamu 
eloterjesztest tamogatja [209/2014. (VIII. 26.)]. 

5. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Gergely utca 68. fszt. 14. szam alatti lakas elidegenitese 

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 423. szamu 
e16terjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest X. kertilet, Gergely utea 68. 
fszt. 14. szam alatti lakas elidegeniteserol" sz616 423. szamu eloterjesztest tamogatja 
[210/2014. (VIII. 26.)]. 

6. napirendi pont: 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas 

celjara szolgalo helyisegek elidegenitesre torteno kijelolese 
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 418. szamu 
eloterj esztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 7 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal a ,Budapest X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 nem lakas eeljara szolgal6 helyisegek elidegenitesre tOrteno 
kijelOleserol" sz616 418. szamu eloterjesztest tamogatja [211/2014. (VIII. 26.)]. 

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

celjara szolgal6 helyisegek elidegenitese 
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 424. szamu 
eloterj esztes tamogatasar61. 
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A Gazdasagi Bizottsag 7 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal a ,Budapest X. kerulet Kobanyai 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 nem lakas eeljara szolgal6 helyisegek elidegeniteserol" sz616 
424. szamu eloterjesztest himogatja [212/2014. (VIII. 26.)]. 

8. napirendi pont: 
Budapest X. keriilet, Harmat utca 16/a fszt. 2. szam alatti iires lakas palyazati uton 

torteno elidegenitese 
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 425. szamu 
eloterj esztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 7 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal a ,Budapest X. keri.ilet, Harmat 
utea 16/a fszt. 2. szam alatti tires lakas palyazati uton torteno elidegeniteserol" sz616 425. 
szamu eloterjesztest tamogatja [213/2014. (VIII. 26.)]. 

9. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Banya utca 35. szam alatti irodaepiiletben a II. emelet 210. 

szamu nem lakas celjara szolgalo 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 428. szamu 
eloterj esztes elfogadasar61. 

214/2014. (VIII. 26.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Banya utca 35. szam alatti irodaepiiletben a II. emelet 210. szamu 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasarol 
(7 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. keri.ilet, Banya utea 35. szam alatti irodaepuletben a 
II. emelet 210. szamu, 13 m2 alapteri.iletu 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 szolgalat 24 6ras elhelyezese) 
eeljara, 2014. szeptember 1-jetol hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido 
kikotesevel berbe adja azzal, hogy a Budapest X. keri.ilet, Halom utea 42. szam alatt levo 15. 
szamu, 16 m2 alapteri.iletu irodahelyiseget rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban, a 
helyisegberleti szerzodes megkoteset koveto 5 napon beli.il a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.
nek atadja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 1 057 Ft/m2 /h6 + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. szeptember 1. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteri.iletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
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10. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Allomas utca 13. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 

helyiseg berleti dijanak miiszaki ok miatti elengedese es a berleti jogviszony felmondasa 
ElOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az ei6terjesztessei kapesoiatban kiegeszitese, kerdese, eszreveteie van, 
jeiezze. Amennyiben nines hozzasz6Ias, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 429. szamu 
ei6terjesztes eifogadasar61. 

215/2014. (VIII. 26.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Allomas utca 13. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berleti dijanak miiszaki ok miatti elengedese es a berleti jogviszony 
felmondasarol 
( 6 igen szavazattai, 2 tart6zkodassai) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Somiy6dy Csaba ( okmanyazonosit6 szama: 956633 PA) altai 
berelt, Budapest X. kertilet, Allomas utea 13. szam aiatti, 101 m2 aiaptertiletu heiyiseg 2014. 
junius 1. es 2014. julius 18. kozotti id6szakra vonatkoz6 189 375 Ft osszegu berleti dijat 
meltanyossagb6I eiengedi. 
2. A Bizottsag feikeri a K6banyai Vagyonkezei6 Zrt.-t, hogy intezkedjek a berletidij-ei6iras 
tarleser61. 
3. A Bizottsag a Somiy6dy Csaba (okmanyazonosit6 szama: 956633 PA) altai berelt, 
Budapest X. kertilet, Allomas utea 13. szam aiatti, 101m2 aiaptertiletu heiyisegre a berl6 altai 
benyujtott feimondast a berleti szerz6desben meghatarozott harom h6napos feimondasi 
id6ve1, 2014. november 30. napjavai fogadja el. 
4. A Bizottsag feikeri a poigarmestert, hogy tajekoztassa a kereimez6t a Bizottsag donteser61. 
Hatarid6: 2014. szeptember 15. 
Feiadatkoreben erintett: a gazdasagi es fejiesztesi szaktertiletert feiei6s 

aipoigarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezei6 Zrt. vezerigazgat6ja 

11. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, HOlgy utca 24/a szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 

helyiseg berbeadasa 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az ei6terjesztessei kapesoiatban kiegeszitese, kerdese, eszreveteie van, 
jeiezze. Amennyiben nines hozzasz6Ias, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 427. szamu 
ei6terjesztes eifogadasar61. 

216/2014. (VIII. 26.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, HOlgy utca 24/a szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasarol 
(7 igen szavazattai, 1 tart6zkodassai) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Hoigy utea 24/a szam aiatt Iev6, 112 m2 

aiapteriiietu heiyiseget (heiyrajzi szam: 38955/1/A/5) a BRILLINTELL Kft. (szekheiye: 1102 
Budapest, Hoigy utea 24/a mfszt. 1., eegjegyzekszama: Cg.01-09-672357, ad6szama: 
12385067-2-42, kepviseii: Kaizinger Adam iigyvezet6) reszere raktarozas eeijara 2014. 
szeptember 1. napjat6I hatarozatian id6tartamra, 3 h6napos feimondasi id6 kikotesevei berbe 
adja. 
2. A Bizottsag a heiyiseg berleti dijat 3 171 Ft/m2/ev + Afa osszegben hatarozza meg. 
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Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. szeptember 1. 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

Elnok: Bejelenti, hogy a Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan 
zart iilesen targyalja a 12-16. szamu napirendi pontokat. 

12. napirendi pont: 
A Kiraly Bela es Tarsa Bt. kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi 

kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Kiraly Bela es Tarsa 
Bt. kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi kerelmerol" sz6l6 napirendi 
pontot zart iilesen targyalja. 

zARTULES 

13. napirendi pont: 
A Vike Team Bt. ,f.a." kozteriilet-hasznalati iigyevel kapcsolatban benyujtott 

meltanyossagi kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a, Vike Team Bt. ,fa." 
kozteriilet-hasznalati iigyevel kapcsolatban benyujtott meltanyossagi kerelmerol" sz6l6 
napirendi pontot zart iilesen targyalja. 

ZARTULES 

14. napirendi pont: 
A Budapest X., Vasko utca 3. Tarsashaz kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott 

fellebbezese 
EIOterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Budapest X, Vasko 
utca 3. Tarsashaz kozteriilet-hasznalati ugyeben benyujtott fellebbezeserol" sz6l6 napirendi 
pontot zart iilesen targyalja. 

ZARTULES 
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15. napirendi pont: 
A Maganvallalkozok Nemzeti Fuvarozo lpartestiilete (NiT Hungary) kozteriilet

hasznalati iigyeben benyujtott fellebbezese 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Maganvallalkoz6k 
Nemzeti Fuvaroz6 Ipartestiilete (NiT Hungary) kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott 
fellebbezeserol" sz6l6 napirendi pontot zart iilesen targyalja. 

ZARTULES 

16. napirendi pont: 
A Kobanyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont kozteriilet-hasznalati hozzajarulas iranti 

kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Kobanyai Pedag6giai 
Szolgaltat6 Kozpont kozteriilet-hasznalati hozzajarulas iranti kerelmerol" sz6l6 napirendi 
pontot zart iilesen targyalja. 

zARTULES 

Elnok: Megkoszoni a jelenlev6k munkajat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott 
napirendjet megtargyalta. A Gazdasagi Bizottsag i.ileset 1050 6rakor bezarja. 

T6th Balazs 
bizottsagi tag 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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