
BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANff~lsFll\ !~TVf\JF 
KEPVISELO-TESTULETENEK 

GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAGA 2fH4 1\J()V 2 ], 

JEGYZOKONYV 

Kesziilt a Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 2014. november 18-an a Budapest Fovaros X. 
kertilet Kobanyai Polgarrnesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent Laszlo ter 
29. I. ern. 115.) megtartott tilesen. 

Az iiles kezdetenek idopontja: 14°0 ora 

A jelenleti iv szerint jelen vannak: 
Marksteinne Molnar Julianna bizottsagi elnok, 
Agocs Zsolt, Macsik Andras, Tubak Istvan, Varga Istvan, a Bizottsag kepviselo tagjai, 
Gerstenbrein Gyorgy, Pluzsik Gabor, Tamas Laszlo, Tabi Attila a Bizottsag nem kepviselo 
tagjai. 

Tavolmaradasat elore jelezte: Tavolmaradas oka: 
Sornlyody Csaba, a Bizottsag kepviselo tagja a bizottsagi elnokkel egyeztetve, 

Tabi Attila, a Bizottsag nern kepviselo tagja 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Dr. Szabo Krisztian 
Hegedus Karoly 
Kovacs Robert 
Dr. Pap Sandor 
Radvanyi Gabor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pandine Csemak Margit 
Dr. Mozer Eva 
Ehrenberger Krisztina 
Mozsar Agnes 
Szabo Laszlo 
Benkone Turcsanyi Ildiko 

Baloghne Stadler Iren 
Gonczine Sarvari Gabriella 
Nemethne Lehoczki Klara 

Lajtai Ferencne 
Toth Balazs 

Meghivottak: 
Dr. Korpai Anita 
Karpati Beatrix 

Kalmanne Szabo Judit 

jegyzo 
aljegyzo 

igazoltan tavol 
betegseg 

polgarmester 
alpolgarmester 
alpolgarmester 
a Jogi Osztaly kepviseleteben 
a Gazdasagi es Penztigyi Foosztaly vezetoje 
a Hatosagi Foosztaly vezetoje 
a Human Foosztaly vezetoje 
a Foepiteszi Osztaly vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgatoja 
a Kobanyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont 
kepviseleteben 
a Kobanyai Aprok Haza 6voda vezetoje 
a Kobanyai Egyesftett Bolcsodek vezetoje 
a BARKA Kobanyai Hurnanszolgaltato Kozpont 
vezetoje 
a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. vezetoje 
kepviselo 

a Hatosagi Oszta.ly kepviseleteben 
a Humanszolgaltatasi Foosztaly Szocialis es 
Egeszsegugyi Osztaly vezetoje 
a Humanszolgaltatasi Foosztaly Koznevelesi es 
Civilkapcsolati Osztaly vezetoje 



Dr. Voros Maria 

Cserteg Imre 

Rappi Gabriella 

Ventzl Jozsef 
Dr. Aziz-Malak Nora 
Dr. Becs-Konya Zsuzsa 
Marton Roland 

Toth Istvanne 

Deezsi Tibor 
Belko Judit 
Novak Andrea 

Dr. Magyar Adrienn 

a Hatosagi Foosztaly Adohatosagi Osztaly 
vezetoje 
a Hatosagi Foosztaly Epitesugyi es 
Komyezetvedelmi Oszta.ly vezetoje 
a Gazdasagi es Penzligyi Foosztaly Koltsegvetesi 
Osztaly vezetoje 
a Gazdasagi es Penztigyi F6osztaly n§szer61 
a Jegyz6i Foosztaly reszer61 
a Jegyzoi Foosztaly reszerol 
a Jegyzoi Foosztaly Informatikai es Iratkezelesi 
Osztaly reszerol 
a Jegyzoi Foosztaly Letesitmenyuzemeltetesi 
Osztaly reszerol 
a K6banyai V agyonkezelo Zrt. reszer61 
a Kobanyai V agyonkezelO Zrt. reszerol 
a BARKA Kobanyai Humanszolgaltato Kozpont 
reszerol 
kozbeszerzesi tanacsado (ESZ-KER Kft.) 

Az iilest vezeti: Marksteinne Molnar Julianna bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag tileset. 
Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 fOvel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyzokonyvet Tasi 
Eva vezeti. Az tilesrol hangfelvetel keszul. 

Elnok: Sorrendmodosftasra tesz javaslatot. A Bizottsag 
elso napirendi pontkent targyalja a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 
2014. evi kozbeszerzesi tervenek modositasarol szolo 568. szamu eloterjesztest, 
masodik napirendi pontkent a ,Budapest X. kertilet, Allomas utca 26. szam alatti eptilet 
bovitesehez kapcsolodo engedelyezesi es kiviteli tervek elkeszitese" targyu kozbeszerzesi 
eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli felhivasrol, az ajanlati dokumentacio es a 
szerzodestervezet elfogadasarol szolo 542. szamu eloterjesztest, 
harmadik napirendi pontkent a ,Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es 
intezmenyei vagyon- es felel6ssegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli 
szakaszanak meginditasarol szolo 528. szamu el6terjesztest, 
negyedik napirendi pontkent a ,Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Onkormanyzat altal miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyu 
kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasarol szolo 529. szamu eloterjesztest, 
otOdik napirendi pontkent a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonositoszamu, "Napelemes 
rendszer kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai 
tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolodo kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljanis 
eredmenyenek megallapitasarol szolo 552. szamu eloterjesztest targyalja. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a kiktildott meghivoban 
szerepl6 napirendjeben az alabbi sorrendmodositasrol dont 

elso napirendi pontkent a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. 
evi kozbeszerzesi tervenek modositasarol szolo 568. szamu eloterjesztest, 
masodik napirendi pontkent a ,Budapest X. kertilet, Allomas utca 26. szam alatti eptilet 
bovitesehez kapcsolodo engedelyezesi es kiviteli tervek elkeszitese" targyu kozbeszerzesi 
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eljanis meginditasarol, az ajanlatteteli felhivasr61, az ajanlati dokumentaci6 es a 
szerzodestervezet elfogadasarol szolo 542. szamu eloterjesztest, 
harmadik napirendi pontkent a ,Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai Onkormanyzat es 
intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli 
szakaszanak meginditasarol szolo 528. szamu eloterjesztest, 
negyedik napirendi pontkent a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Onkormanyzat altai miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyu 
kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasar6l szol6 529. szamu eloterjesztest, 
otOdik napirendi pontkent a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6szamu, "Napelemes 
rendszer kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" cimu, az Europai Unio altai 
tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolod6 kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasar61 szolo 552. szamu eloterjesztest 

targyalja [112014. (XI. 18.)]. 

Elnok: Keri, akinek a napirenddel kapcsolatban tovabbi eszrevetele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nines, keri a Bizottsag tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadasarol a 
sorrendmodositas figyelembevetelevel. 

A Gazdasagi es Penzfigyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja 
el napirendjet [2/2014. (XI. 18.)]: 

1. A Budapest Fovaros X. kerfilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi kozbeszerzesi tervenek 
m6dositasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyz6 

2. A ,Budapest X. kerfilet, Allomas utca 26. szam alatti epfilet bovitesehez kapcsol6do 
engedelyezesi es kiviteli tervek elkeszitese" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasa, az 
ajanlatteteli felhivas, az ajanlati dokumentacio es a szerzodestervezet elfogadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

3. A ,Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljanis ajanlatteteli szakaszanak meginditasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

4. A ,Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. kerfilet Kobanyai Onkormanyzat altai 
miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyu kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

5. A ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonositoszamu, "Napelemes rendszer kialakitasa a 
Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio altal tarsfinanszirozott palyazathoz 
kapcsol6do kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

6. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 2014. ev november-december havi munkaterve 
El6terjeszt6: Marksteinne Molnar Julianna kepvisel6 

7. A Budapest Fovaros X. kerfilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol szolo 
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet m6dositasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

8. A Budapest Fovaros X. kerfilet Kobanyai Onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesi 
koncepci6ja 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 
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9. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkonnanyzat beveteli es kiadasi eloiranyzatainak 
elozetes rendezese 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgannester 

10. Az Onkonnanyzatjogi szemely konnanyzati funkcioinak megallapitasarol szolo 20/2014. 
(V. 22.) KOKT hatarozat modositasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

11. A kozteriilet-hasznalatrol szolo 12/2013. (III. 25.) onkonnanyzati rendelet modositasa, 
valamint a rendeletben megallapitott dijtetelek felUlvizsgalata 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

12. Az epitmenyadorol szolo 41/2011. (XI. 24.) onkonnanyzati rendelet, valamint a 
telekadorol szolo 42/2011. (XI. 24.) onkonnanyzati rendelet modositasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

13. A Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Polgannesteri Hivatal Alapito Okiratanak 
modositasa es egyseges szerkezetbe foglalasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgannester 

14. A KOKERT Kobanyai Non-profit Kozhaszmi Kft. alapito okiratanak modositasa es 
egyseges szerkezetbe foglalasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgannester 

15. Tajekoztato a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. kozszolgaltatasi szerzodes szerinti 2014. evi 
Feleves MUkodesi Jelenteserol 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgannester 

16. A K6banyai Szivarvany Nonprofit Kft. reszere felhalmozasi celu penzeszkoz atadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgannester 

17. A Budapest Fovaros Kozgyiilese altai kiirt ,Miiemleki Keret 2014" palyazathoz forras 
biztositasa 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyz6 

18. Az Europai Unio altai tamogatott, megvalosult vagy megvalositas alatt allo projektek 
fenntartasi kotelezettsegei 
Eloterjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyz6 

19. Tajekoztato a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkonnanyzat 2014. I-XII. havi 
varhato likviditasi helyzeter61 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgannester 

20. Tajekoztato a lejart hatarideju vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest igenyl6 
hatarozatokrol, valamint a palyazatok aktmilis allasarol 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztian jegyz6 

21. Az Onkonnanyzat altai mUkodtetett koznevelesi intezmeny hasznalataban lev6 eptiletben 
italautomata telepitese targyaban kotend6 berleti szerz6des 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyz6 

22. Tajekoztato a nem lakas celjara szolgalo helyisegek berleti jogviszonyanak 2014. III. 
negyedevben t0rten6 alakulasarol 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgannester 

23. A Budapest X. keriilet, Ull6i ut menten talalhato, 38303/52 helyrajzi szamu ingatlan 
ingyenes onkonnanyzati tulajodba tOrten6 atvetele 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgannester 
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24. Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara 
szolgalo helyisegek elidegenitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

25. A Robert Bosch Kft. kerelmere a Budapest X. kertilet, SutOde utca 4. szam alatt levo 
epliletresz berbeadasaval kapcsolatos szandeknyilatkozat kiadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

26. A Budapest X. kertilet, Szamyas utca 20. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

27. A Budapest X. kerulet, Petroczy utca 39. fszt. 5. szam alatt levo nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

28. A Budapest X. kerlilet, Csilla utca 6. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasa 
Eloterj eszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

29. A Budapest X. kerlilet, Roman utca 2. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

30. A Budapest X. kertilet, Halom utca 42. szam alatt levo 14. szamu nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

31. A Csosztorony Bisztro Kft. berletidij-csokkentesre vonatkozo kerelme 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

32. A Kite-King Kft. felmondasi ido csokkentesere vonatkozo kerelme 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

33. A Budapest X. kertilet, Ujhegyi setany 1-3. szam alatti iskolaepliletben levo fozokonyha 
helyiseg berleti jogviszonyanak meghosszabbitasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

34. A Budapest X. kerlilet, Vadszolo utca 1. szam alatti ingatlan elidegenitesere vonatkozo 
kerelem 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

35. A Budapest X. kertilet, Harmat utcaban levo, 42480/1 hrsz.-u ingatlan elidegenitesere 
vonatkozo kerelem 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

36. A Bergerwagen Kft. koztertilet-hasznalati ugyeben benyujtott fellebbezese 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

37. A Hungexpo Zrt. koztertilet-hasznalati hozzajarulas iranti kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

38. A Gelato Art. Kft. koztertilet-hasznalati ugyeben benyujtott meltanyossagi kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

39. Havalda Jozsef altai a Budapest X. kerlilet, Nepligetben talalhato pavilon 
fennmaradasaval kapcsolatban benyujtott kerelem 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 
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40. A Ngan Tserenkhuu Kft. koztertilet-haszmilati iigyevel kapcsolatban benyujtott 
meltanyossagi kerelem 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

41. Az Ertelmi Fogyatekosok Fejlodeset Szolgalo Magyar Down Alapitvany kozterulet
hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

1. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi kozbeszerzesi 

tervenek modositasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Kriszthin jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzaszolas, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 568. szamu 
eloterjesztes tamogatasarol. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi kozbeszerzesi tervenek modositasarol" szolo 568. 
szamu eloterjesztest tamogatja [3/2014. (XI. 18.)]. 

2. napirendi pont: 
A ,Budapest X. keriilet, Anomas utca 26. szam alatti epiilet bovitesehez kapcsolodo 

engedelyezesi es kiviteli tervek elkeszitiise" targyu kozbesze.rzesi eljaras meginditasa, az 
ajanlatteteli felhivas, az ajanlati dokumentacio es a szerzodestervezet elfogadasa 

Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzaszolas, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 542. szamu 
eloterjesztes elfogadasarol. 

4/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a ,Budapest X. keriilet, Anomas utca 26. szam alatti epiilet bovitesehez kapcsolodo 
engedelyezesi es kiviteli tervek elkeszitese" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, 
az ajanlatteteli felhivasrol, az ajanlati dokumentaciorol es a szerzodestervezet 
elfogadasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a ,Budapest X. keriilet, Allomas utca 26. szam alatti 
epiilet bovitesehez kapcsolodo engedelyezesi es kiviteli tervek elkeszitese" targyu 
kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasat, ajanlati dokumentaciojat es szerzodestervezetet 
jovahagyja. 
2. A Bizottsag a ,Budapest X. kertilet, Allomas utca 26. szam alatti epiilet bovitesehez 
kapcsolodo engedelyezesi es kiviteli tervek elkeszitese" targyu kozbeszerzesi eljaras 
meginditasat jovahagyja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
az aljegyzo 
a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 
a Foepiteszi Osztaly vezetoje 
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napirendi pont: 
A ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 

felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli szakaszanak meginditasa 
Eioterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 528. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

5/2014. (XI. 18.) GPB hata:rozat 
a ,Budapest Fova:ros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteH szakaszanak 
meginditasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a ,Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
6nkormanyzat es intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa" targyli kozbeszerzesi 
eljarasban megallapitja, hogy a Generali Biztosit6 Zrt., a Groupama Garancia Biztosit6 Zrt., 
valamint az Allianz Hungaria Zrt. reszveteli jelentkezese ervenyes, es a reszveteli szakasz 
eredmenyes. 
2. A Bizottsag a ,Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei 
vagyon- es felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli szakaszanak 
meginditasat j6vahagyja. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
az aljegyzo 
a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 

4. napirendi pont: 
A , Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fova:ros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai 

mii.kodtetett koznevelesi intezmenyek eHatasara" targyu kozbeszerzesi elja:ras 
eredmenyenek megallapitasa 

Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, tajekoztatasul elmondja, hogy a kozbeszerzesekrol 
sz616 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 22. § (5) bekezdese alapjan nev szerinti 
szavazas sziikseges a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
6nkormanyzat aital mukodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyu kozbeszerzesi 
eljaras eredmenyenek megallapitasar6l" sz616 napirendi pont tekinteteben. 

Dr. Szabo Kriszthin: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdese alapjan betfuendben felolvassa a 
Bizottsag tagjainak nevsorat, akik ,igen", ,nem" vagy ,tart6zkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az 529. szamu 
eloterjesztest elfogadja az alabbi hatarozattal. (A nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmaz6 
szavazasi nevsor ajegyzokonyv mellekletet kepezi.) 
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6/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a ,Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai 
mfi.kodtetett koznevelesi intezmenyek eHatasara" targyu kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megaHapitasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest Fovaros X. 
kerulet Kobanyai Onkorrnanyzat altai rniikodtetett koznevelesi intezrnenyek ellatasara" targyu 
kozbeszerzesi eljarasban rnegallapitja, hogy a kozbeszerzesi eljaras eredrnenyes. 
2. A Bizottsag a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest Fovaros X. kerfilet Kobanyai 
Onkorrnanyzat altai mukodtetett koznevelesi intezrnenyek ellatasara" targyli kozbeszerzesi 
eljarasban nyertes ajanlattevonek az egyetlen ervenyes ajanlatot benyujt6 Higienia 
Kereskedelmi es Szolga.ltat6 Kft.-t (szekhelye: 1221 Budapest, Peter PaJ utca 43., 
cegjegyzekszama: Cg. 01-09-064567, ad6szama: 10306709-2-43) hirdeti ki. 
3. A Bizottsag a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai 
Onkorrnanyzat altai miikodtetett koznevelesi intezrnenyek ellatasara" targyu kozbeszerzesi 
eljarasban felkeri a polgarrnestert, hogy kasson adasveteli keretszerzodest a Higienia 
Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft.-vellO 500 000 HUF + afa keretOsszeg erejeig. 
Hatarido: azonnai 
Feladatkoreben erintett: az aljegyzo 

a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaiy vezetoje 
a Jegyzoi Foosztaly Letesitmenyuzemeltetesi 
Osztaly vezetoje 

5. napirendi pont: 
A ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonositoszamu, "Napelemes rendszer kialakitasa a 

Szivarvany Idosek Otthonaban" dmu, az Europai Unio altai tarsfinanszirozott 
palyazathoz kapcsolodo kivitelezes" ta.rgyu kozbeszerzesi elja.ras eredmenyenek 

megaUapitasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, tajekoztatasul elmondja, hogy a kozbeszerzesekrol 
sz616 2011. evi CVIII. tOrveny (a tovabbiakban: Kbt.) 22. § (5) bekezdese alapjan m§v szerinti 
szavazas szukseges a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6szamu, "Napelernes rendszer 
kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" dmii, az Eur6pai Uni6 altai tarsfinanszirozott 
palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek 
megallapitasar61" sz616 napirendi pont tekinteteben. 

Dr. Szabo Krisztian: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdese alapjan betfuendben felolvassa a 
Bizottsag tagjainak nevsorat, akik ,igen", ,nem" vagy ,tart6zkodorn" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az 552. szamu 
eloterjesztest elfogadja az alabbi hatarozattal. (A nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmaz6 
szavazasi nevsor a j egyzokonyv mellekletet kepezi.) 
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7/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonositoszamii, "Napelemes rendszer kialakitasa a 
Szivarvany Idosek Otthonaban" dmii, az Eu.ropai Unio altai tarsfinanszirozott 
palyazathoz kapcsolodo kivitelezes" targyii kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek 
megaUapitasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, 
,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany Id6sek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6 
altai tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljanisban 
megallapitja, hogy a kozbeszerzesi eljaras eredmenyes. 
2. A Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer 
kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthomiban" cimii, az Eur6pai Uni6 altai tarsfinanszirozott 
palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljarasban megallapitja, hogy a 
Tamko Epiiletfenntart6 es Szolgaltat6 Beteti Tarsasag (1131 Budapest, Jasz u. 128/A, 
cegjegyzekszama: Cg. 01-06-317106, ad6szama: 28494645-2-41) ajanlata a 
kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. tarveny 74. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
ervenytelen. 
3. A Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer 
kialakitasa a Szivarvany Id6sek Otthomiban" cfmii, az Eur6pai Uni6 altai tarsfinanszirozott 
palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljarasban megallapitja, hogy az 
Euro-Goldvill I pari, Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft., a Siroc-CO Tanacsad6 Kft. es a PVV
BITECH Ipari Szolgaltat6 Kft. ajanlata ervenyes. 
4. A Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer 
kialakitasa a Szivarvany Id6sek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6 altai tarsfinanszirozott 
palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljarasban nyertes ajanlattev6nek a 
Siroc-CO Tanacsad6 Kft.-t (szekhelye: 1188 Budapest, Buzakeve u. 53., cegjegyzekszama: 
Cg. 01-09-873243, ad6szama: 13788315-2-43) hirdeti kL Netto ajanlati ar tartalekkeret 
nelktil: 26 488 020 forint. 
5. A Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer 
kialakitasa a Szivarvany Id6sek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6 altai tarsfinanszirozott 
palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljarasban felkeri a polgarmestert, 
hogy kosson vallalkozasi szerzodest a Siroc-CO Tanacsad6 Kft.-vel 26 488 020 forint+ afa 
osszegii ellenszolgaltatas fejeben. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
az aljegyz6 
a Gazdasagi es Penziigyi Fooszt:ily vezetoje 

6. napirendi pont: 
A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 2014. ev november-december havi mu.nkaterve 

Eloterjeszto: Marksteinne Molmir Ju.lianna kepviselo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 530. szamu 
eloterjesztes elfogadasar6L 

8/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 2014. november-december havi mu.nkatervenek 
modositasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
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A Gazdasagi es Penztigyi Bizottsag az 1. melleklet szerint hagyja j6va a 2014. november
december havi munkatervet. 

(A hatarozat 1. melleklete mindenben megegyezo az elOterjesztesben szereplovel.) 

7. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. kerfi.let Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol szolo 

2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet modositasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

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

Szobeli modosito javaslat: 

Dr. Szabo Krisztian: Javasolja, hogy a rendelettervezet 3. §-a az ahibbi uj (2) bekezdessel 
egesztiljon ki: 

,(2) Ezt a rendeletet 2014. szeptember 30-at61 kell alkalmazni." 

Indokolas: A rendelet m6dositasaval erintett idoszak miatt sztikseges a visszamenoleges 
alkalmazas rogzitese. 

Az eloterjeszto tamogatja az 537/1. modosito javaslatot. 
(537/1. modosito javaslat) 

Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 537. 
szamu eloterjesztes tamogatasar61 az 53 7/1. m6dosit6 javaslat figyelembevetelevel. 

A Gazdasagi es Penztigyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. 
kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) 
onkormanyzati rendelet m6dositasar61" sz616 537. szamu eloterjesztest az 537/1. m6dosit6 
javaslat figyelembevetelevel tamogatja [9/2014. (XI. 18.)]. 

8. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. kerfi.let Kobanyai Onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesi 

koncepcioja 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

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

A napinmdi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Dr. Pap Sandor: Tajekoztatasul elmondja, hogy ujdonsag a tavalyi evekhez kepest, hogy 
t5rvenyi kotelezettsege mar nines az Onkormanyzatnak arra, hogy elkeszitse a koltsegvetesi 
koncepci6t, ettol fliggetlentil elkeszitettek. A koltsegvetesi koncepci6 az elozo evekhez 
hasonl6an alapvetoen nagylt'ipteku es a konibbi gyakorlatt61 barmilyen szempontb61 eltero 
vonalakat fogalmaz meg, a nagylepteku kerdesekre koncentral. Vannak olyan elemei, 
amelyek az Oteves ciklusra tartalmaznak vallalasokat. A koltsegvetesi koncepci6 
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ininymutatas, ezert a Kepviselo-testiiletnek lehetosege van eltemi tole a koltsegvetesi rendelet 
megalkotasakor. 

Baloglme Stadler Iren: Megkoszoni, hogy az elozo evekhez hasonl6an most is volt m6dja az 
6vodavezetok munkakozossegenek arra, hogy velemenyt alkosson es leirja azokat az 
elkepzeleseit, amelyekkel szeretne kiboviteni a kOltsegvetesi koncepei6t. Szeretne kitemi a 
dologi kiadasokmil jelentkezo problemakra. A felhalmozasi keretOsszeg evek 6ta 43 300 Ft. 
Ez nagyon keves, mivel ebbol finanszirozzak az 6vodak a jatekokat, a butorokat, a textileket, 
es az edenyeket is. Javasolja 80 000 forintra emelni ezt a keretet. A tisztft6szerek beszerzesere 
28 900Ft all a rendelkezesukre a normativa alapjan. Megemelkedtek az arak, ezert az egyeb 
fokonyvi szamokr61 kell atcsoportositaniuk osszeget annak erdekeben, hogy meg tudjak 
teremteni azokat a felteteleket az intezmenyben, amelyek sztiksegesek. A gepek, 
fenymasol6k, valamint a nyomtat6k karbantartasara 16 700 forintr61 szeretnek, ha 32 000 
forintra novekedne a rendelkezestikre all6 keret a gyakori gepjavitasok miatt. Jelenleg 
irodaszerekre 20 100 forint all a rendelkezesukre a normativa szerint, szeretnek, ha ez az 
osszeg 35 000 forintra novekedne. Az elozo koltsegvetesi targyalas soran nem kaptak emelest 
a munka- es vedoruha beszerzesere sem, annak ellenere, hogy az intezmenyekben 
letszambovitesek tOrtentek. Az ujonnan erkezo pedag6giai asszisztenseknek a rendelkezesre 
all6 osszegbol kellett kigazdalkodniuk reszukre a munka- es vedoruhat. 

Dr. Pap Sandor: Javasolja, hogy a Kozalkalmazotti Erdekegyezteto Tanaes targyalasain 
terjenek vissza ezekre a kerdesekre. V elemenye szerint ujra kellene gondolni a normativakat, 
de erre a 2015-os evben mar nines lehetoseg. Ha az intezmenyvezetokjelzik ezt az igenyt az 
6nkormanyzat fele a koltsegvetesi ev soran, akkor nem zark6znak el tole. 

Szobeli modosito javaslat: 

Agocs ZsoU: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. pont 1.1. alpontja egeszliljon ki az alabbi 
1.1.1 7. ponttal: 

, 1.1.1 7. a Rakos-patak, Rakosmez6 megkozelitesenek lehetoseget," 
(564/1. modosito javaslat) 

Az eloterjeszto tamogatja az 564/1. modosito javaslatot. 

Gersten.brein Gyorgy: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. pont 1.1. alpontja egeszuljon ki 
az alabbi 1.1.18. ponttal: 

,1.1.18. a Domsodi-Juhasz uteaban a szennyvizesatoma kiepitesenek folytatasat, 
valamint" 

{564/2. modosito javaslat) 
Az eloterjeszto tamogatja az 564/2. modosito javaslatot. 

Toth Balazs: Javasolja, hogy a hatarozattervezet I. pont 1.1. alpontja egeszliljon ki az alabbi 
1.1.19. ponttal: 

, 1.1.19. a gazdasagelenkites, a vallalkozasok osztonzesenek lehetoseget., 
(564/3. modosito javaslat) 

Az eloterjeszto tamogatja az 564/3. modosito javaslatot. 

Eln.ok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 564. 
szamu eloterjesztes tamogatasar61 az 564/1-3. m6dosit6 javaslatok figyelembevetelevel. 

11 



A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 7 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal a ,Budapest Fovaros 
X. kerulet Koba.nyai Onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesi koncepci6jar61" sz616 564. szamu 
eloterjesztest az 564/1-3. m6dosit6 javaslatok figyelembevetelevel tamogatja [10/2014. 
(XI. 18.)]. 

9. napiren.di pont: 
Budapest Fiivaros X. keriilet Kiiban.yai Onkorman.yzat beveteli es kiadasi 

eliiiran.yzatain.ak eliizdes ren.dezese 
Eliiterjesztii: Kovacs Robert polgarmester 

Eln.ok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 543. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. 
kerUlet Kobanyai Onkormanyzat beveteli es kiadasi eloiranyzatainak elozetes rendezeserol" 
sz616 543. szamu eloterjesztest tamogatja [:U/2014. (XI. 18.)]. 

10. napirendi pont: 
Az Onkormanyzat jogi szemely kormanyzati funkcioin.ak megaHapitasarol szolo 

320/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat modositasa 
Eliiterjesztii: dr. Szabo Krisztian jegyzii 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 527. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az ,Onkormanyzat jogi 
szemely kormanyzati funkci6inak megallapitasar61 sz616 320/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
m6dositasar61" sz616 527. szamu eloterjesztest tamogatja [12/2014. (XI. 18.)]. 

11. n.apirendi pont: 
A kozteriild-hasznalatrol szolo 12/2013. (HI. 25.) onkormanyzati rendelet modositasa, 

valamint a ren.deletben. megailapitott dijtetelek feliilvizsgalata 
Eliiterjesztii: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

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

A napiren.di ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Szabo Krisztian: Elmondja, hogy a feliilvizsgalat kotelezettseget maga a rendelet 
tartalmazza, amely a dijtetelekre vonatkozik. Ebben az evben az eloterjesztesben szereplo 
indokok alapjan nem javasolta a dijtetelek m6dositasat, ugyanakkor a rendelet foszovegen 
nehany tapasztalatb61 eredo pontositast javasol, amelyek segitik a gyakorlatot, es az 
eljarasokat. 
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Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 570. szamu 
el6terjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Kozterulet-hasznalatr61 
sz616 12/2013. (III. 25.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61, valamint a rendeletben 
megallapitott dijtetelek feltilvizsgalatar61" sz616 570. szamu el6tetjesztest tamogatja 
[13/2014. (XI. 18.)]. 

12. napirendi pont: 
Az epitmenyadorol szolo 41/2011. (XI. 24.) onkormanyzati rendelet, valamint a 

telekadorol szol6 42/2011. (XI. 24.) onkormanyzati rendelet modositasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo K:risztian jegyzo 

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

A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Szabo Krisztian: A rendelet fellilvizsgalata evenkent megtortenik az epitmenyad6, az 
idegenforgalmi ad6, valamint a telekad6 tekinteteben. Az el6terjesztes reszletes elemzeset 
tartalmazza az ad6nemeknek mind idobeli vonatkozasaban, mind a tOrveny altai 
meghatarozott legmagasabb adoertekek inflaci6kovet6 valtozasa tekinteteben, illetve egy 
foldrajzi jellegii osszehasonlitast is tartalmaz. 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 571. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 7 igen, 1 ellenszavazattal a );pitmenyad6r61 sz616 
4112011. (XI. 24.) onkormanyzati rendelet, valamint a telekad6r61 sz616 42/2011. (XI. 24.) 
onkormanyzati rendelet m6dositasar61" sz616 571. szamu el6terjesztest tamogatja [14/2014. 
(XI. 18.)]. 

13. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Alapito Okiratanak 

modositasa es egyseges szerkezetbe foglalasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 555. szamu 
eloterj esztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. 
kerulet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Alapit6 Okiratanak m6dositasar61 es egyseges 
szerkezetbe foglalasar6l" sz616 555. szamu el6terjesztest tamogatja [15/2014. (XI. 18.)]. 
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14. napirendi pont: 
A KOKERT Kobanyai Non-profit Kozh.aszm'i Kft. alapito okiratanak modositasa es 

egyseges szerkezetbe foglahisa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

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

S.zobeli modosito javaslat: 

Gerstenbrein Gyorgy: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. mellekletet kepezo alapit6 
okirat 10. pontjaban szereplo a ,Feliigyelo Bizottsaga elnokeve megvalasztotta Pinter Tibor" 
szoveg helyebe a ,Feliigyelo Bizottsaga tagjava megvalasztotta Pinter Tibor" szoveg lep. 
Indokohis: gepelesi hiba javitasa. 

(544/1. m6dosit6 javaslat) 
A.z eloterjeszto tamogatja az 544/1. modosito javaslatot. 

Gerstenbrein Gyorgy: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. mellekletet kepezo alapit6 
okirat 10. pontjaban szereplo ,A felugyelo bizottsag tagjai sorab61 elnokot valaszt." szoveg 
helyebe ,A felugyel6 bizottsag elnoket az Egyeduli tag valasztja meg." szoveg lep. 
Indokolas: adminisztraei6s hiba javitasa. 

(544/2. modosito javaslat) 
A.z eloterjeszto tamogatja az 544/2. modosito javaslatot. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 544. 
szamu eloterjesztes tamogatasar61 az 54411. es az 544/2. m6dosit6 javaslatok 
figyelembevetelevel. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,KOKERT Kobanyai 
Non-profit Kozhasznu Kft. alapit6 okiratanak m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe 
foglalasar61" sz616 544. szamu eloterjesztest az 544/1. es az 544/2. m6dosit6 javaslatok 
figyelembevetelevel tamogatja [16/2014. (XI. 18.)]. 

15. napirendi pont: 
Tajekoztato a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. kozszolgaltatasi szerzodes szerinti 2014. evi 

Feleves Miikodesi JelenteserOI 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyahisat donteshozatal nelkiil 
lezarja. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a , Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. kozszolga1tatasi 
szerzodes szerinti 2014. evi Feleves Miikodesi Jelenteserol" sz6l6 536. szamu elOterjesztest 
megtargyalta. 
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16. napirendi pont: 
A Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. reszere felhalmozasi celu penzeszkoz atadasa 

Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

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

A napirendi ponth.oz sz6beli kiegeszitest tesz: 

Dr. Pap Sandor: T<ijekoztatasul elmondja, hogy a Szivarvany Nonprofit Kft. abban a 
helyzetben van, hogy rendelkezik sajat konyhai kapacitassal es kepes a fozokonyhajaval 
kiszolgalni a sajat lak6nal tObbet, ezert az ez evben kiirt kozetkeztetesi kozbeszerzes mar ugy 
tartalmazta az ellatand6k koret, hogy az idoklubok etkeztetest a Kobanyai Szivarvany 
Nonprofit Kft. veszi at. Az intezmeny jelezte, hogy ahhoz, hogy a feladat ellatasara teljes 
egeszeben kepes legyen, 13 000 000 forint forras felhasznalasara van szilksege. Ebbol az 
osszegbol 7 000 000 forint all a rendelkezesukre, amelybol elsosorban a konyhagepeszeti 
atalakitasra fog sor kerulni a fozesi kapaeitas bovitesevel osszefUggesben. A tovabbi 
6 000 000 forintb6l eszkozok beszerzeset finanszirozna az intezmeny. Az eloterjesztesben 
szereplo 3 000 000 forintot ebben az evben biztositja az Onkormanyzat, a fennmarad6 
osszeget pedig a 2015. evi koltsegvetesben. 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 535. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Kobanyai Szivarvany 
Nonprofit Kft. reszere felhalmozasi eelu penzeszkoz atadasar61" sz616 535. szamu 
eloterjesztest tamogatja [17/2014. (XI. 18.)]. 

17. napirendi pont: 
A Budapest Fova.ros Kozgyiih~se altai kiirt ,Miiemleki Keret 2014" pillyazathoz forras 

biztositasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 572. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros 
Kozgyiilese altai kiirt ,Miiemleki Keret 2014" palyazathoz forras biztositasar61" sz616 572. 
szamu eloterjesztest tamogatja [18/2014. (XI. 18.)]. 
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18. napirendi pont: 
Az Europai Unio altai tamogatott, megvalosult vagy megvalositas alatt allo projektek 

fenntartasi kotelezettsegei 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 569. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az ,Eur6pai Uni6 altai 
tamogatott, megval6sult vagy megval6sitas alatt all6 projektek fenntartasi kotelezettsegeirol" 
sz616 569. szamu eloterjesztest tamogatja [19/2014. (XI. 18.)]. 

19. napirendi pont: 
Tajekoztato a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. I-XII. havi 

varhato likviditasi helyzeterol 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpoigarmester 

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

A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Pap Sandor: Tajekoztatasul elmondja, hogy a 2014. evet tObb mint 0t milliard forinttal 
fogja zami az Onkormanyzat. Ilyen j6 likviditassal az elmult tiz evben nem fordult az 
Onkormanyzat. 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyahisat donteshozatal nelkiil 
lezarja. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a , Budapest Fovaros X kerulet Kobanyai Onkormanyzat 
2014. I-XII havi wirhat6 likviditasi helyzeterol" sz6l6 533. szamu e!Oterjesztest megtargyalta. 

20. napirendi pont: 
Tajekoztato a lejart hataridejii vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest igenylo 

hatarozatokrol, valamint a palyazatok aktualis aUasarol 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelktil 
lezarja. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a ,Lejart hataridejii vegrehajtott, illetve tovabbi 
intezkedest igenylo hatarozatokr6l, valamint a palyazatok aktualis allasar6l" sz6l6 565. 
szamu elOterjesztest megtargyalta. 
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21. napirendi pont: 
Az Onkormanyzat altai mukodtetett kozneveli~si inttizmeny hasznalataban levo 

epiiletben italautomata telepitese targyaban kotendo berleti szerzodes 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

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

A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Szabo Krisztian: Tajekoztatasul elmondja, hogy hasonl6 szerzodesek megkotesere a 
Bizottsag hataskoren kiviil is keriil sor, de mivel itt egy hosszu idotartamu szerz6desr61 van 
sz6, a vagyonrendelet nem hatalmazza fel a jegyzot annak megkOtesere. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Tubak Istvan: Erdeklodik, hogy a berleti dijban benne van-e az energiakoltseg is? Tudunk-e 
valamit a berendezes energiafelhaszmilasar61? 

Dr. Szabo Krisztian: A berleti dij tartalmazza az elektromos aram es a foly6viz 
hasznalatanak koltsegeit. Pontos kimutatas nines a fogyasztasr6l, de a berleti dij inflaei6t 
kovet6. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 566. 
szamu eloterjesztes elfogadasar6l. 

20/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
az Onkormanyzat altai miikodtetett koznevelesi intezmeny hasznalataban Ievo 
epiiletben italautomata telepitese targyaban kotendo berleti szerzodesrol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag hozzajarul ahhoz, hogy a Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat berleti szerzodest kasson az Orange Koala Kft.-vel (szekhelye: 1012 
Budapest, Marvany u. 16., ad6szama:l3073130-2-41, cegjegyzekszama: 01-09-717385) ot ev 
idotartamra 

a) a Kobanyai Harmat Altalanos Iskola altai hasznalt epiiletben ket darab 
b) a Kobanyai Kertvarosi Altalanos Iskola es a Kro6 Gyorgy Zene- es Kepzomiiveszeti 
Kobanyai Alapfoku Miiveszeti Iskola altai hasznalt epiiletben egy darab 

nepegeszsegiigyi termekad6 ala nem eso termeket arusit6 ital- es etelautomata kihelyezese 
targyaban. 
2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert a berleti szerzodesek 1. melleklet szerinti tartalommal 
tOrteno megkotesere. 
Hatarido: 
F eladatkon5ben erintett: 

azonnal 
az aljegyzo 

(A szerzodes szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben szereplovel.) 
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22. napirendi pont: 
Tajekoztat6 a nem lakas celjara szolgal6 helyisegek berleti jogviszonyanak 2014. HI. 

negyedevben torteno aiakuhisar61 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkiil 
lezarja. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a ,Nem lakas celjara szolgal6 helyisegek berleti 
jogviszonyanak 2014. III negyedevben tOrtenfJ alakulasar6l" sz6l6 574. szamu elfJterjesztest 
megtargyalta. 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, (JUoi U.t menten tabilhat6, 38303/52 helyrajzi szamu ingatlan 

ingyenes onkormanyzati tulajodba torteno atveteie 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpoigarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 532. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az ,Budapest X. keriilet, 
Dlloi ut menten talalhato, 38303/52 helyrajzi szamu ingatlan ingyenes onkormanyzati 
tulajodba torteno atvetelerol" sz616 532. szamu eloterjesztest tamogatja [21/2014. (XI. 18.)]. 

24. 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 kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 513. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az ,Budapest Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6 nem lakas celjara szolgal6 helyisegek 
elidegeniteserol" sz616 513. szamu eloterjesztest tamogatja [22/2014. (XI. 18.)]. 
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25. napirendi pont: 
A Robert Bosch. Kft. kerelmere a Budapest X. keriilet, Siitode utca 4. szam alatt levo 

epiiletresz berbeadasaval kapcsolatos szandeknyilatkozat kiadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 534. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Robert Bosch Kft. 
kerelmere a Budapest X. kertilet, SiitOde utea 4. szam alatt Ievo epiiletresz berbeadasaval 
kapesolatos szandeknyilatkozat kiadasa" sz616 534. szamu eloterjesztest tamogatja [23/2014. 
(XI. 18.)]. 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Szarnyas utca 20. szam alatt levo nem iakas celjara szolgalO 

h.elyiseg berbeadasa 
Eloterjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 514. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

24/2014. (XI. 18.) GPB h.atarozat 
a Budapest X. keriilet, Szarnyas utca 20. szam alatt lev6 nem lakas celjara szolgalo 
h.elyiseg berbeadasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a Budapest X. keriilet, Szamyas utca 20. szam alatti 
,A" lepcsohazban talalhat6, 48 m2 alapteriiletii helyiseget (helyrajzi szam: 38315/56/ A/49) az 
EFHA KER Bt. (szekhelye: 1098 Budapest, Desi Huber utca 30., eegjegyzekszama: Cg.Ol-
06-787657, ad6szama: 24860114-1-43, kepviseli: Fritz Gergely iizletvezetesre jogosult tag) 
reszere raktarozas eeljara 2014. december 1. napjat61 2015. december 31. napjaig tart6 
hatarozott idotartamra berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 2 500 Ft/m2/ev + Afa osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. december 15. 
F eladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penziigyi Foosztaly vezetoje 

27. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Petr6cey u.tca 39. fszt. 5. szam alatt h~v6 nem lakas celjara 

szolgalo h.eiyiseg berbeadasa 
Eloterjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 512. szamu 
eloterjesztes elfogadasar6L 
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25/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Petroczy utca 39. fszt. 5. szam alatt ievo nem lakas celjara 
szolgal6 helyiseg berbeadasar61 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Petroczy utca 39. foldszint 5. 
szam alatti, 47 m

2 
alaptertiletu helyiseget (helyrajzi szam: 41928/A/13) Demeter Csaba 

(vezetoi engedely szama: cc 448984) n§szere uzlethelyiseg (ruhmirusitas) celjara 2014. 
december 1. napjat61 hatarozatlan idore, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 4 000 Ft/m2/ev + Afa osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. december 15. 
F eladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Csma utca 6. szam alatt levo nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 

berbeadasa 
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 az 554. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

26/2014. (XI. 18.) GPB habirozat 
a Budapest X. keriilet, CsiUa utca 6. szam alatt levo nem lakas celjara szoigal6 helyiseg 
berbeadasar6l 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a Budapest X. kerillet, Csilla utca 6. szam alatti ,A" 
lepcsohazban talalhat6, 70 m2 alaptertiletu helyiseget (helyrajzi szam: 38911/40/A/l) Laposi 
J6zsef (okmanyazonosit6 szama: 655740 PA) reszere raktarozas celjara 2014. december 1. 
napjat61 hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi id6 kikatesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 2 800 Ft/m2/ev + Afa osszegben hatarozza meg. 
Hatarid6: 2014. december 15. 
F eladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Roman utca 2. szam alatt levo nem lakas celjara szolgal6 

helyiseg berbeadasa 
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 az 553. szamu 
eloterjesztes elfogadasar6l. 

27/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Roman utca 2. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalO helyiseg 
berbeadasar61 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Roman utca 2. szam alatti, 30 
m

2 
alaptertiletu helyiseget (helyrajzi szam: 41796/ A/3) Huszar Laszlo ( okmanyazonosit6 
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szama: 836941 SA) reszere raktarozas celjara 2014. december 1. napjat61 hatarozatlan idore, 3 
h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 

2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 4 000 Ft/m2/ev + Afa osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. december 15. 
F eladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 

30. napi:rendi pont: 
A Budapest X. ke:riilet, Halom utca 42. szam alatt lt'ivo 14. szamu nem lakas ctHja:ra 

szolgal6 helyiseg be:rbeadasa 
Elote:rjeszto: dr. Pap Sando:r alpolga:rmeste:r 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 511. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

28/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Halom u.tca 42. szam alatt levo 14. szamu nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Budapest X. keri.ilet, Halom utca 42. szam alatt levo 
14. szamu, 16 m

2 
alapteruletu helyiseget (helyrajzi szam: 41446) az F-CAR Group Bt. 

(szekhelye: 1104 Budapest, Kada utca 149. L emelet 1., cegjegyzekszama: 01-06-773066, 
ad6szama: 22263085-2-42) reszere pr6baterem celjara, 2014. december 1. napjat61 kezdodoen 
hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 1 057 Ft/m2/h6 + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. december 15. 
Feladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 

31. napi:rendi pont: 
A Csosztorony Bisztro Kft. berletidij-csokkentesre vonatkozo kerelme 

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 az 510. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

29/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a Csosztorony Bisztro Kft. berletidij-csokkentesre vonatkozo kerelmeroi 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 

1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Budapest X. keriilet, Harmat utca 31. (Gitar utca 1.) 
szam alatti, 132 m

2 
alapteriiletu - a Csosztorony Bisztr6 Kft. (szekhelye: 1104 Budapest, 

Harmat utca 31., ad6szama: 23994281-2-42, cegjegyzekszama: Cg. 01-09-988243) altai 
berelt - helyiseg (helyrajzi szam: 41315) berleti dijanak - teli idoszakban torteno -
csokkentesere vonatkoz6 kerelmet elutasitja. 
2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy tajekoztassa a Bizottsag donteserol a kerelmezot. 
Hatarido: 2014. december 15. 
Feladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 
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32. napirendi pont: 
A Kite-King Kft. felmondasi ido csokkentesere vonatkozo ke:relme 

Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmeste:r 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 509. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

30/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a Kite-King Kft. felmondasi ido csokkentese:re vonatkozo kerelme:rol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 

1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Budapest X. kerulet, Banya utca 35. szam alatti 
(hrsz.: 41446) IX. epUletben talalhat6, a Kite-King Kft. (szekhelye: 1105 Budapest, Banya 
utca 35. cegjegyzekszama: 01-09-687260, ad6szama: 11998848-2-42) altai berelt 
helyisegekre vonatkoz6 berleti szerzodes kozos megegyezessel torteno m6dositasara 
vonatkoz6 kerelmet elutasitja. 
2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy tajekoztassa a kerelmezot a Bizottsag donteserol. 
Hatarido: 2014. december 15. 
Feladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 

33. napi:rendi pont: 
A Budapest X. ke:riilet, Ujhegyi setany 1-3. szam alatti iskolaepiildben levo fiizokonyha 

helyiseg be:rleti jogviszonyanak meghosszabbitasa 
Elote:rjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmeste:r 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 551. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

31/2014. (XI. 18.) GPB hatarozat 
a Budapest X. ke:riilet, Ujhegyi setany 1-3. szam alatti iskolaepiiletben levo fiizokonyha 
helyiseg be:rleti jogviszonyanak meghosszabbitasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Ujhegyi setany 1-3. szam alatti a 
Kobanyai Szechenyi Istvan Magyar-Nemet Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskolaban levo, 
117 m

2 
alaptertiletii helyiseget (helyrajzi szam: 42309/111) a PENSIO Minosegi 

Kozetkeztetes Kft. (szekhelye: 1103 Budapest, Koer utca 1-5., ad6szama: 24189112-2-42, 
cegjegyzekszama: Cg. 01-09-994750) n§szere uzemi etkeztetesre es fozesre alkalmas 
fozokonyha celjara 2015. januar 1. napjat61 2024. december 31. napjaig tart6 hatarozott 
idotartamra berbe adja. 

2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 63 420 Ft/h6 + Afa osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2015. januar 15. 
Feladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 
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34. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Vadszolo utca 1. szam alatti ingatlan elidegenitesere vonatkozo 

kerelem 
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 az 550. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

32/2014. (XI. 18.) GPB .hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Vadsz616 utca 1. szam alatti ingatlan elidegenitesere vonatkozo 
kerelemrol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag arveresen ertekesiti a Budapest X. kertilet, V adszolo 
utca 1. szam alatti (hrsz: 42526/63) ingatlant. A Bizottsag az arveresi hirdetrnenyben az alabbi 
felteteleket allapitja meg: 

a) az ingatlan kikialtasi ara 10 160 000 Ft, 
b) az aj anlati biztositek osszege 1 016 000 Ft, 
c) a vevo a vetelarat az elovasarlasra jogosultak lemondasi nyilatkozatanak 

megerkezeset koveto 15 napon bel til koteles megfizetni, 
d) az ingatlan vevo reszere tOrteno birtokba adasara a teljes vetelar beerkezeset koveto 

5 munkanapon beltil kertil sor. 
2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert az 1. melleklet szerinti arveresi felhivas kozzetetelere 
es az arveres lebonyolitasara. 
3. A Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy az eredmenyes arverest kovetoen az adasveteli 
szerzodest kosse meg. 
Hatarido: 2014. december 31. 
Feladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzugyi FoosztaJy vezetoje 

(Az 1. mellekletet kepezo arveresi felhivas szovege mindenben megegyezo az el6terjesztesben 
szereplovel.) 

35. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Harmat utcaban h~vo, 42480/1 .hrsz.-u ingatlan elidegenitesere 

vonatkozo kerelem 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 538. szamu 
eloterjesztes elfogadasar6l. 

33/2014. (XI. 18.) GPB .hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Harmat u.tdban levo, 42480/1 hrsz.-u ingatlan elidegenitesere 
vonatkozo kerelemrol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag arveresen ertekesiti a Budapest X. kertilet, Harmat 
utca 218. szam alatti (hrsz.: 42480/1) ingatlant. A Bizottsag az arveresi hirdetmenyben az 
alabbi felteteleket allapitja meg: 

a) az ingatlan kikialtasi ara 29 750 000 Ft + AF A, 
b) az aj anlati biztositek osszege 2 97 5 000 Ft + AF A, 
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c) a vevo a vetehirat az elovasarhisra jogosultak lemondasi nyilatkozatanak megerkezeset 
koveto 15 napon beltil koteles megfizetni, 

d) az ingatlan vevo reszere t5rten6 birtokba adasara a teljes vetelar beerkezeset koveto 5 
munkanapon beltil kerlil sor. 

2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert az 1. melleklet szerinti arveresi felhivas kozzetetelere 
es az arveres lebonyolitasara. 
3. A Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy az eredmenyes arverest kovetoen az adasveteli 
szerzodest kosse meg. 
Hatarido: 2014. december 31. 
F eladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penziigyi Foosztaly vezetoje 

(Az 1. mellekletet kepezo arveresifelhiw:is szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben 
szereplovel.) 

Elnok: Bejelenti, hogy a Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Motv. 46. § (2) bekezdes a) 
pontja alapjan zart Ulesen targyalja a 36-41. szamu napirendi pontokat. 

36. napirendi pont: 
A Bergerwagen Kft. kozteriilet-h.asznalati iigyeben benyujtott feUebbezese 

Eliiterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a 
, Bergerwagen Kft. kozterulet-hasznalati ugyeben benyujtott fellebbezeserol" sz6l6 napirendi 
pontot zart ulesen targyalja. 

ZARTULES 

37. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. kozteriilet-h.asznalati h.ozzajarulas iranti kerelme 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a , Hungexpo 
Zrt. kozterulet-hasznalati hozzajarulas iranti kerelmerol" sz6!6 napirendi pont at zart ulesen 
targyalja. 

ZARTULES 

38. napirendi pont: 
A Gelato Art. Kft. kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi kerelme 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a , Gelato 
Art. Kft. kozterUlet-hasznalati ugyeben benyujtott meltanyossagi kerelmerol" sz6l6 napirendi 
pontot zart ulesen targyalja. 

ZARTULES 
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39. napi:rendi pont: 
Havalda Jozsef altai a Budapest X. keriilet, Nepligetben talalhato pavilon 

fennmaradasaval kapcsolatban benyujtott kerelem 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsdg a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan , Havalda 
J6zsef alta! a Budapest X keriilet, Nepligetben talalhat6 pavilon fennmaradasaval 
kapcsolatban benyUjtott kerelmerol" sz6l6 napirendi pontot zart iilesen targyalja. 

ZARTULES 

40. napirendi pont: 
A Ngan Tserenkhu.u. Kft. kozte:riilet-hasznalati iigyevel kapcsolatban benyiijtott 

meltanyossagi kerelem 
Elote:rjeszto: Kovacs Robert polga:rmester 

A Gazdasdgi es Penziigyi Bizottsdg a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Ngan 
Tserenkhuu Kft. kozteriilet-hasznalati iigyevel kapcsolatban benyUjtott meltdnyossdgi 
kerelmerol" sz6l6 napirendi pontot zdrt iilesen tdrgyalja. 

ZARTULES 

41. napirendi pont: 
Az Ertelmi Fogyatekosok Fejlodeset SzolgaiO Magyar Down Alapitvany kozteriilet

hasznalati iigyeben benyiijtott meltanyossagi kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsdg a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan az "Ertelmi 
Fogyatekosok Fejlodeset Szolgal6 Magyar Down Alapitvany kozteriilet-hasznalati iigyeben 
benyujtott meltanyossagi kerelmerol" sz6l6 napirendi pontot zart iilesen targyalja. 

ZARTULES 

·················~·············· 
Dr. Szabo Kiisztian 

jegyzo \ \... . 
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A jegyzoko:nyv mellekletei 

../ meghiv6, eloterjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

../ jelenleti fv 

../ Ulesrol kesziilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o hatarozatok mellekletei 

D inisban benyujtott m6dosit6 javaslat 

../ a nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmaz6 szavazasi nevsor 

D jegyzo torvenyessegi eszrevetele 

D interpelhici6 

D titkos es nev szerinti szavazasr61 kesziilt jegyzokonyv 

c felsz6lalasi jegy 
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A nev szerinti szavazas eredmenyet rogzito jegyzokonyv 

a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai 
mukodtetett koznevelesi intezmenyek eHatasara" targyu kozbeszerzesi eljaras 

eredmenyenek megaUapi"tasar6l 

amely a 2014. november 18-an megtartott 
Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag files jegyzokonyvenek mellekletet kepezi. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag tagjai: 

IGEN NEM TARTOZKODA.S 
--·-- - ··- ··---·-

1./ Ag6cs Zsolt 'f I 

2.1 Gerstenbrein Gyorgy x_ 
3./ Marksteinne Molnar Julianna X 
4 .I Macsik Andras X 
5./ Pluzsik Gabor 'i 

6.1 Somly6dy Csaba -
7./ Tamas Laszlo 'f I 

8./ Tabi Attila -
r-----·- ·-·· ·-· ---

9 .I Tubak Istvan 
~ 

10./ Varga Istvan X 

A nev szerinti szavazasra a kozbeszerzesekrol sz616 2011. evi CVIII. tOrveny 22. § (5) bekezdese 
alapjan van szukseg. 

. ............... ~ ............. .. 
Dr. Szabo Krisztian 

jegyzo ('\.-.. , 



A nev szerinti szavazas eredmenyet rogzito jegyzokonyv 

a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 a:wnositoszamu, "Napelemes rendszer kialakitasa a 
Szivarvany Idosek Otthonaban" cimu, az Eu.ropai Unio altai tarsfinanszirozott 
palyazathoz kapcsolodo kivitelezes" targyii kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek 

megallapitasarol 

amely a 2014. november 18-an megtartott 
Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag files jegyzokonyvenek mellekletet kepezi. 

A Gazdasagi Bizottsag tagjai: 

IGEN NEM TARTOZKODAS 

1./ Ag6cs Zsolt X I 

2.1 Gerstenbrein Gyorgy X I 
3./ Marksteinne Molnar Julianna I X ------·--···-----··-·-··· ---- !---·-·----------·-··---··-···-
4./ Macsik Andras X I 

5 ./ Pluzsik Gabor X 
6.1 Somly6dy Csaba -
7./ Tamas Laszlo 

-·······----·····--··2{__ -· ··- --- i---·-·--··--·--··---
8./ Tabi Attila -
9 .I Tubak Istvan X I 

10./ Varga Istvan X 
A nev szerinti szavazasra a kozbeszerzesekrol sz616 2011. evi CVIII. torveny 22. § (5) bekezdese 
alapjan van szlikseg. 

6 Kriszti{m 
jegyzo 



BUDAPEST Fov AROS X. KERULET KOBANY AI 0NKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULET 

GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAG 

Jelenleti iv 

2014 . ... 11. ... {~~ .... {1:-1:~ .......... orakor megtartott Gazdasagi es Penztigyi Bizottsag 
tileserol. 

Bizottsagi tagok: 

Marksteinne Molnar Julianna 

Agocs Zsolt 

Macsik Andras 

Somlyody Csaba 

Tubak Istvan 

Varga Istvan 

Gerstenbrein Gyorgy 

Pluzsik Gabor 

Tamas Laszlo 

Tabi Attila 

Tanacskozasi joggal: (aliiiras) 
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