
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

f) ,~ . számú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő bizottsági 

határozatokról szóló tájékoztatóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 
30-án megtartott alakuló ülésén- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján- felülvizsgálta és módosította a Szervezeti 
és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). A módosítás érintette az SZMSZ VII. 
fejezetében meghatározott állandó bizottságokat, valamint azok átruházott hatásköreit 
A Képviselő-testület a korábbi öt helyett három állandó bizottságat hozott létre, amely 
érintette a pénzügyi és gazdasági feladatköröket ellátó Pénzügyi Bizottságat és Gazdasági 
Bizottságat is. 2014 novemberétől az SZMSZ 72. § (l) bekezdésében meghatározott 
feladatkörrel Gazdasági és Pénzügyi Bizottság működik. 
A bizottságok átruházott hatáskörben meghozott határozataik végrehajtásáról félévente 
tájékoztatást adnak. A legutolsó tájékoztató 2014 szeptemberében készült, a Pénzügyi 
Bizottságnak azt követően nem volt saját hatáskörben hozott határozata. A Gazdasági 
Bizottság 2014. októberig, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. novembertől 
meghozott döntéseinek folyamatos nyomon követése érdekében a határozatok 
felülvizsgálatáról elkészült a szakfelelősök jelentése. 

Az előterjesztés l. melléklete a Gazdasági Bizottság végrehajtott és további intézkedést nem 
igénylő döntéseit, a 2. melléklete a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. évben hozott és 
végrehajtott döntéseit, a 3. melléklete azon bizottsági határozatokat tartalmazza, amelyek 
végrehajtása még folyamatban van. 

Budapest, 2015. február" {r)', 



l. melléklet az előterjesztéshez 

I. 
A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG VÉGREHAJTOTT HATÁROZATAI 

A Gazdasági Bizottság zárt ülésen hozott 175/2012. (X. 16.) GB határozatában döntött a 
Budapest X., Kelemen utca 32. szám alatti Társasház alapító okiratának módosítására 
vonatkozó kérelemről 

Intézkedés: A Társasház képviselőjét értesítettük a Gazdasági Bizottság határozatáról, 
azóta többször érdeklődtünk az alapító okirat módosításáról, de arra nem 
került sor. 

A Gazdasági Bizottság zárt ülés keretében a 19/2013. (I. 22.) GB határozatában döntött 
a Budapest X. kerület, Harmat utcában lévő 42480/l hrsz.-ú, és a Serpenyő utcában lévő 
42480115 hrsz.-ú ingatlanok pályázati úton történő értékesítésérőL 

Intézkedés: A pályázati felhívás közzétételre került. Egy jelentkező volt az ingatlanok 
megvásárlására, aki befiZette az ajánlati biztosítékot, de a nyertes pályázat 
ellenére az adás-vételi szerződések megkötésétől elállt. 

122/2014. (IV. 15.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti I. számú irodaházban található 
273 m2 nagyságú nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti I. számú irodaház 
földszintjén található, 273 m2 alapterületű helyiségcsoportot (helyrajzi szám: 41446) a 
Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (székhelye: 7700 Mohács, 
Szentháromság utca 12/a, megyei nyilvántartási száma: 2669/2006, országos nyilvántartásbeli 
azonosítója 87821/2006, adószáma: 18328143-1-02, képviseli: Boda István elnök) részére 
könyv raktározása, válogatása, "mozgókönyv" árusító stand elhelyezése céljára, 2014. 
szeptember l-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 317 Ft/m2 /hó + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A szerződés 2014. szeptember l-jén megkötésre került. 
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193/2014. (VI. 24.) GB határozat 
a Csokiscsiga Bt. helyiségbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetése és új helyiségbérleti jogviszony létesítéséről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő l. számú 
helyiségből kialakítandó 31 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 42309/42/ A/l) a 
Csokiscsiga Bt. (székhelye: 1193 Budapest, Irinyi Dániel utca 29., cégjegyzékszáma: 01-06-
781655, adószáma: 22583448-2-43) részére üzlethelyiség céljára, 2014. október l. napjától 
határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja azzal, hogy a 
Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti helyiséget jelenlegi állapotában, a 
helyiségbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
nek átadja. 
A Bizottság a helyiség bérleti díját 21 963 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 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az Újhegyi sétány 12. számú helyiségre a szerződés 2014. október 21-én 
megkötésre került, a Csokiscsiga Bt. az Újhegyi sétány 16. szám alatti 
helyiséget visszaadta. 

197/2014. (VII. 8.) GB határozat 
a "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáféréső vezeték nélküli 
internet (WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és 
üzemeltetési feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(6 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű 
vezeték nélküli intemet (WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés 
kiépítési és üzemeltetési feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
2. A Bizottság a "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű vezeték 
nélküli intemet (WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és 
üzemeltetési feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a T
Systems Magyarország Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.) ajánlattevőt hirdeti 
ki tekintettel arra, hogy egyetlen ajánlattevőként a megajánlása megfelel a rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezet mértékének. A megajánlása 

a) az l. részre: 12 966 816 forint, 
b) a 2. részre: l 142 532 forint, 
c) a 3. részre: l 142 532 forint, 
d) a 4. részre: l 142 532 forint, 
e) az 5. részre: l 142 532 forint, 
f) a 6. részre: l 142 532 forint, 
g) a 7. részre: l 142 532 forint, 
h) a 8. részre: l 123 632 forint, 
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i) a 9. részre: l 123 632 forint, 
j) a 10. részre: l 123 632 forint, 
k) a ll. részre: l 764 489 forint. 

3. A Bizottság a "Budapest X. kerület területén kialakítandó, szabad hozzáférésű vezeték 
nélküli internet (WiFi) elérést biztosító hálózathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kiépítési és 
üzemeltetési feladatokkal együtt" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, 
hogy kössön vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződést a T -Systems Magyarország 
Zrt.-vel azon részek vonatkozásában, ahol ezt a hozzájáruló nyilatkozat lehetővé teszi. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A szerződés aláírása 2014. augusztus 29-én, a szerződés módosításának 
aláírása 2014. december 19-én megtörtént. A szerződés a 
K/29093/2014/XII. szerződésszámon rögzítésre került a POLISZ System 
integrált önkormányzati rendszerben. 

199/2014. (VIII. 15.) GB határozat 
az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlattételi felhívás, dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Gazdasági Bizottság az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Gazdasági Bizottság az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az ajánlattételi felhívás alapján a közbeszerzési eljárás eredményesen 
lezárult, lásd a 225/2014. (IX. 16.) GB határozatot a 8. oldalon. 

200/2014. (VIII. 15.) GB határozat 
a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására 24 
hónapos időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(5 igen szavazattal, l tartózkodással) 
2. A Gazdasági Bizottság a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és 

karbantartására 24 hónapos időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
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3. A Bizottság a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és 
karbantartására 24 hónapos időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, 
hogy érvényes ajánlatot tett 
a) az Ashen Kft. (231 9 Szigetújfalu, Dunasor 2324/2.), 
b) a Rendszer Szerviz Kft. (1039 Budapest, Batthyány utca 43.), valamint 
c) aMindennap Kft. (1113 Budapest, Badacsonyi u. 21.). 

4. A Bizottság a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és 
karbantartására 24 hónapos időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevőnek az Ashen Kft. (231 9 Szigetújfalu, Dunasor 2324/2.) ajánlattevőt hirdeti ki, 
melynek megajánlása nettó 908 697 Ft/hó. 

5. A Bizottság a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és 
karbantartására 24 hónapos időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a 
polgármestert, hogy kössön bérleti és karbantartási szerződést az Ashen Kft.-vel (2319 
Szigetújfalu, Dunasor 2324/2.). 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A bérleti és karbantartási szerződés 2014. szeptember 25-én aláírásra került 
az Ashen Kft.-vel. A szerződés a K/29098/2014/XII. szerződésszámon 

rögzítésre került a POLISZ System integrált önkormányzati rendszerben. 

201/2014. (VIII. 15.) GB határozat 
a "KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számú, "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
energetikai korszerűsítése" című pályázat kivitelezése - ehhez kapcsolódóan 
napkollektorok beépítése, villanyszerelés, uszodagépészeti, uszodatechnológiai 
átalakítások, tetőszigetelés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(4 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számú, "Újhegyi Uszoda 

és Strandfürdő energetikai korszerűsítése" című pályázat kivitelezése - ehhez 
kapcsolódóan napkollektorok beépítése, villanyszerelés, uszodagépészeti, 
uszodatechnológiai átalakítások, tetőszigetelés" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. A Bizottság a "KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számú, "Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő energetikai korszerűsítése" című pályázat kivitelezése - ehhez kapcsolódóan 
napkollektorok beépítése, villanyszerelés, uszodagépészeti, uszodatechnológiai 
átalakítások, tetőszigetelés" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként a 
LAMO Épületgépészeti Kft. (székhelye: 2030 Érd, Szép Ilonka u. 2.) ajánlattevőt állapítja 
meg tekintettel arra, hogy egyetlen ajánlattevőként a megajánlása megfelel a rendelkezésre 
álló pénzügyi fedezet mértékének. 

3. A Bizottság a "KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számú, "Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő energetikai korszerűsítése" című pályázat kivitelezése - ehhez kapcsolódóan 
napkollektorok beépítése, villanyszerelés, uszodagépészeti, uszodatechnológiai 
átalakítások, tetőszigetelés" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy 
kössön vállalkozási szerződést a LAMO Épületgépészeti Kft-vel. 
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Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A vállalkozási szerződés 2014. szeptember 18-án aláírásra kerültaLAMO 
Épületgépészeti Kft.-vel. A szerződés a K/29107/2014/XII. szerződésszámon 
rögzítésre került a POLISZ System integrált önkormányzati rendszerben. 

207/2014. (VIII. 26.) GB határozat 
a Budapest X., Harmat utca 41450/l hrsz.- ú ingatlanon található kutyaiskola által 
használt terület használati jogának átadására vonatkozó kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a SPED-KO Bt. (1164 Budapest, Cukornád 
utca 52., cégjegyzékszáma: 01-06-767905, adószáma: 22132035-2-42) az általa bérelt 
Budapest X. kerület, Harmat utcában található 41450/l helyrajzi számú ingatlanból 3000 m2 

nagyságú (Harmat utca- Előd utca- Előd köz- szellőző aknák által határolt) terület bérleti 
jogát változatlan feltételekkel átruházza Princzes Judit egyéni vállalkozó (nyilvántartási 
száma: 38089880, adószáma: 66719159141) részére kutyaiskola működtetése céljára. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A szerződés 2014. október 20-án megkötésre került. 

214/2014. (VIII. 26.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti irodaépületben a II. emelet 210. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti irodaépületben a 
IL emelet 210. számú, 13m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a G4S Biztonsági 
Szolgáltatások Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., cégjegyzékszáma: 01-10-
044613, adószáma: 12676596-4-44) részére iroda (kivonuló szolgálat 24 órás elhelyezése) 
céljára, 2014. szeptember l-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével bérbe adja azzal, hogy a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 15. 
számú, 16 m2 alapterületű irodahelyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a 
helyiségbérleti szerződés megkötését követő 5 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
nek átadja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 0 57 Ft/m2 /hó + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. szeptember l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. szeptember l-jén megkötésre került. 

215/2014. (VIII. 26.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti díjának műszaki ok miatti elengedése és a bérleti jogviszony 
felmondásáról 
(6 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a Somlyódy Csaba ( okmányazonosító száma: 956633 PA) által 
bérelt, Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti, 101 m2 alapterületű helyiség 2014. 
június l. és 2014. július 18. közötti időszakra vonatkozó 189 375 Ft összegű bérleti díját 
méltányosságból elengedi. 
2. A Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy intézkedjék a bérletidíj-előírás 
törlésérőL 

3. A Bizottság a Somlyódy Csaba (okmányazonosító száma: 956633 PA) által bérelt, 
Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti, 101 m2 alapterületű helyiségre a bérlő által 
benyújtott felmondást a bérleti szerződésben meghatározott három hónapos felmondási 
idővel, 2014. november 30. napjával fogadja el. 
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Bizottság döntéséről. 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bizottság döntéséről a kérelmező tájékoztatása megtörtént. A helyiséget a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. december l-jén birtokba vette. 

216/2014. (VIII. 26.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Hölgy utca 24/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(7 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Hölgy utca 24/a szám alatt lévő, 112 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38955/1/A/5) a BRILLINTELL Kft. (székhelye: 1102 
Budapest, Hölgy utca 24/a mfszt. 1., cégjegyzékszáma: Cg.Ol-09-672357, adószáma: 
12385067-2-42, képviseli: Kaizinger Ádám ügyvezető) részére raktározás céljára 2014. 
szeptember l. napjától határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe 
adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 3 171 Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. szeptember l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. augusztus 29-én megkötésre került. 
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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 kizáró 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 

Intézkedés: Az adásvételi keretszerződés 2014. október 10-én aláírásra került a Smart 
Info Kft.-vel. A szerződés a K/31118/2014/XII. szerződésszámon rögzítésre 
került a POLISZ System integrált önkormányzati rendszerben. 

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 
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Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az adásvételi szerződés aláírásra került 2014. szeptember 29-én 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.-vel. A szerződés a 
K/28099/2014/XII. szerződésszámon rögzítésre került a POLISZ System 
integrált önkormányzati rendszerben. 

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, Bán1a utca 35. szám alatti VIII. számú 
épületben lévő 21., 22. és 23. számú összesen 167 m 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 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. október l-jén megkötésre került. 

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, 32m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 390 72/ A/3) Farkas Ildikó ( okmányazonosító: 14 700 2 
MA) részére tárolás céljára, 2014. október l-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 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 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. szeptember 24-én megkötésre került. 
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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: 1108 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 m2 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. O 1-09-195366, adó száma: 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 

Intézkedés: A bérleti jog átadás megtörtént, az új bérleti szerződés 2014. október l-jén 
megkötésre került. 

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. napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 0 57 Ft/m2 /hó + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. október l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. szeptember 24-én megkötésre került. 

241/2014. (X. 2.) GB határozat 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, a részvételi felhívás, a 
kiegészítő iratok, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció elfogadásáról 
(7 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi 
felhívását, kiegészítő iratait, ajánlattételi felhívását és ajánlattételi dokumentációját az l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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2. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény 
III. rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát megindítottuk, lásd az 5/2014. 
(XI. 18.) GPB határozatot a 13. oldalon. (A közbeszerzési eljárás végül 
eredménytelenül zárult.) 

242/2014. (X. 2.) GB határozat 
a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmények ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet 
elfogadásáról 
(5 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással, l fő nem szavazott) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására" tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására" tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlati dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 
3. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatali Gazdasági 
Csoport vezetője 

Intézkedés: Az ajánlattételi felhívás alapján a közbeszerzési eljárás eredményesen 
lezárult, lásd a 6/2014. (XI. 18.) GPB határozatot a 13. oldalon. 

243/2014. (X. 2.) GB határozat 
a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító számú, "Napelemes rendszer kialakítása a 
Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(5 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
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l. A Gazdasági Bizottság a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító számú, "Napelemes 
rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által 
társfinanszírozott pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító számú, "Napelemes rendszer 
kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját és 
szerződéstervezetét a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 
3. A Bizottság a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító számú, "Napelemes rendszer 
kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az ajánlattételi felhívás alapján a közbeszerzési eljárás eredményesen 
lezárult, lásd a 7/2014. (XI. 18.) GPB határozatot a 14. oldalon. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

II. 
A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉGREHAJTOTT HATÁROZATAI 

4/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a "Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti épület bővítéséhez kapcsolódó 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, 
az ajánlattételi felhívásról, az ajánlati dokumentációról és a szerződéstervezet 
elfogadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti 
épület bővítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, ajánlati dokumentációját és szerződéstervezetét 
jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti épület bővítéséhez 
kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítását j óváhagyj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: Az ajánlattételi felhívás alapján a közbeszerzési eljárás eredményesen 
lezárult, lásd a 4112014. (XII. 2.) GPB határozatot a 19. oldalon. 
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5/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának 
megindításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a Generali Biztosító Zrt., a Groupama Garancia Biztosító Zrt., 
valamint az Allianz Hungária Zrt. részvételi jelentkezése érvényes, és a részvételi szakasz 
eredményes. 
2. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának 
megindítását jóváhagyja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszát megindítottuk, lásd a 
43/2014. (XII. 9.) GPB határozatot, a 19. oldalon. (A közbeszerzési eljárás 
végül eredménytelenül zárult.) 

6/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmények ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
2. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyertes ajánlattevőnek az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó Higiénia 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 1221 Budapest, Péter Pál utca 43., 
cégjegyzékszáma: Cg. O 1-09-064567, adó száma: l 0306709-2-43) hirdeti ki. 
3. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön adásvételi keretszerződést a Higiénia 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel l O 500 OOO HUF + áfa keretösszeg erejéig. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 
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Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2014. december 15-én aláírásra került a Higiénia 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. A szerződés a K/34698/112014/XII. 
szerződésszámon rögzítésre került a POLISZ System integrált 
önkormányzati rendszerben. 

7/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosítószámú, "Napelemes ·rendszer kialakítása a 
Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító szamu, 
"Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió 
által társfinanszírozott pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
2. A Bizottság a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító számú, "Napelemes rendszer 
kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
Tamko Épületfenntartó és Szolgáltató Betéti Társaság (1131 Budapest, Jász u. 128/A, 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-317106, adószáma: 28494645-2-41) ajánlata a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (l) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 
3. A Bizottság a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító számú, "Napelemes rendszer 
kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az 
Euro-Goldvili Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Siroc-CO Tanácsadó Kft. és a PVV
BITECH Ipari Szolgáltató Kft. ajánlata érvényes. 
4. A Bizottság a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító számú, "Napelemes rendszer 
kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a 
Siroc-CO Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Budapest, Búzakéve u. 53., cégjegyzékszáma: 
Cg. 01-09-873243, adószáma: 13788315-2-43) hirdeti ki. Nettó ajánlati ár tartalékkeret 
nélkül: 26 488 020 forint. 
5. A Bizottság a "KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosító számú, "Napelemes rendszer 
kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, 
hogy kössön vállalkozási szerződést a Siroc-CO Tanácsadó Kft.-vel 26 488 020 forint + áfa 
összegű ellenszolgáltatás fejében. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A vállalkozási szerződés 2014. december 15-én aláírásra került a Siroc-CO 
Tanácsadó Kft.-vel. A szerződés a K/34699/5/2014/XII. szerződésszámon 
rögzítésre került a POLISZ System integrált önkormányzati rendszerben. 
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20/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény használatában lévő 
épületben italautomata telepítése tárgyában kötendő bérleti szerződésről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat bérleti szerződést kössön az Orange Koala Kft.-vel (székhelye: 1012 
Budapest, Márvány u. 16., adószáma:13073130-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-717385) öt év 
időtartamra 

a) a Kőbányai Harmat Általános Iskola által használt épületben két darab 
b) a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola és a Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola által használt épületben egy darab 

népegészségügyi termékadó alá nem eső terméket árusító ital- és ételautomata kihelyezése 
tárgyában. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a bérleti szerződések l. melléklet szerinti tartalommal 
történő megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 

Intézkedés: Az Önkormányzat és az Orange Koala Kft. között a bérleti szerződéseket 
megkötöttük az ital- és ételautomaták kihelyezése tárgyában. Az automaták 
üzembe helyezése megtörtént. 

24/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 20. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 20. szám alatti 
"A" lépcsőházban található, 48 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/56/ A/49) az 
EFHÁ KER Bt. (székhelye: 1098 Budapest, Dési Huber utca 30., cégjegyzékszáma: Cg.Ol-
06-787657, adószáma: 24860114-1-43, képviseli: Fritz Gergely üzletvezetésre jogosult tag) 
részére raktározás céljára 2014. december l. napjától 2015. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 2 500 Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. november 25-én megkötésre került. 

25/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Petrőczy utca 39. fszt. 5. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Petrőczy utca 39. földszint 5. 
szám alatti, 4 7 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41928/ A/13) Demeter Csaba 
(vezetői engedély száma: CC 448984) részére üzlethelyiség (ruhaárusítás) céljára 2014. 
december l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
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2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 4 OOO Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. november 26-án megkötésre került. 

26/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Csilla utca 6. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Csilla utca 6. szám alatti "A" 
lépcsőházban található, 70 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38911/40/A/1) Láposi 
József (okmányazonosító száma: 655740 PA) részére raktározás céljára 2014. december l. 
napjától határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 2 800 Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. november 25-én megkötésre került. 

27/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatti, 30 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41796/A/3) Huszár László (okmányazonosító 
száma: 836941 SA) részére raktározás céljára 2014. december l. napjától határozatlan időre, 3 
hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 4 OOO Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. december 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. november 25-én megkötésre került. 

28/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 14. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 
14. számú, 16 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) az F-CAR Group Bt. 
(székhelye: 1104 Budapest, Kada utca 149. l. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-06-773066, 
adószáma: 22263085-2-42) részére próbaterem céljára, 2014. december l. napjától kezdődően 
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. 
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Határidő: 2014. decernber 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. november 26-án megkötésre került. 

29/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Csősztorony Bisztró Kft. bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Harmat utca 31. (Gitár utca 1.) 
szám alatti, 132 rn2 alapterületű - a Csősztorony Bisztró Kft. (székhelye: 1104 Budapest, 
Harmat utca 31., adószárna: 23994281-2-42, cégjegyzékszárna: Cg. 01-09-988243) által 
bérelt - helyiség (helyrajzi szám: 41315) bérleti díjának - téli időszakban történő -
csökkentésére vonatkozó kérelmet elutasítja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2014. decernber 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 

30/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Kite-King Kft. felmondási idő csökkentésére vonatkozó kérelméről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 
(hrsz.: 41446) IX. épületben található, a Kite-King Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Bánya 
utca 35. cégjegyzékszárna: 01-09-687260, adószárna: 11998848-2-42) által bérelt 
helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő rnódosítására 
vonatkozó kérelmet elutasítja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Bizottság döntéséről. 
Határidő: 2014. decernber 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A kérelmezőket tájékoztattuk a Bizottság döntéséről. 

31/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti iskolaépületben lévő főzőkonyha 
helyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti a 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában lévő, 
117 rn2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 42309/111) a PENSIO Minőségi 
Közétkeztetés Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 1-5., adószárna: 24189112-2-42, 
cégjegyzékszárna: Cg. O 1-09-994 7 50) részére üzemi étkeztetésre és főzésre alkalmas 
főzőkonyha céljára 2015. január l. napjától 2024. decernber 31. napjáig tartó határozott 
időtartarnra bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 63 420 Ft/hó + Áfa összegben határozza meg. 
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Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. december 18-án megkötésre került. 

32/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Vadszőlő utca l. szám alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó 
kérelemről 

(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság árverésen értékesíti a Budapest X. kerület, Vadszőlő 
utca l. szám alatti (hrsz: 42526/63) ingatlant. A Bizottság az árverési hirdetményben az alábbi 
feltételeket állapítja meg: 

a) az ingatlan kikiáltási ára l O 160 OOO Ft, 
b) az ajánlati biztosíték összege l 016 OOO Ft, 
c) a vevő a vételárat az elővásárlásra jogosultak lemondási nyilatkozatának 

megérkezését követő 15 napon belül köteles megfizetni, 
d) az ingatlan vevő részére történő birtokba adására a teljes vételár beérkezését követő 

5 munkanapon belül kerül sor. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az l. melléklet szerinti árverési felhívás közzétételére 
és az árverés lebonyolítására. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az eredményes árverést követően az adásvételi 
szerződést kösse meg. 
Határidő: 2014. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az árverési felhívás közzétételre került. Az árverésre egy jelentkező volt, aki 
megszerezte az ingatlan tulajdonjogát. Az adásvételi szerződés 2015. január 
23-án megkötésre került. 

33/2014. (XI. 18.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Harmat utcában lévő, 42480/l hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére 
vonatkozó kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság árverésen értékesíti a Budapest X. kerület, Harmat utca 
218. szám alatti (hrsz.: 42480/1) ingatlant. A Bizottság az árverési hirdetményben az alábbi 
feltételeket állapítja meg: 

a) az ingatlan kikiáltási ára 29 750 OOO Ft+ ÁFA, 
b) az ajánlati biztosíték összege 2 975 OOO Ft+ ÁFA, 
c) a vevő a vételárat az elővásárlásra jogosultak lemondási nyilatkozatának megérkezését 

követő 15 napon belül köteles megfizetni, 
d) az ingatlan vevő részére történő birtokba adására a teljes vételár beérkezését követő 5 

munkanapon belül kerül sor. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az l. melléklet szerinti árverési felhívás közzétételére 
és az árverés lebonyolítására. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az eredményes árverést követően az adásvételi 
szerződést kösse meg. 
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Határidő: 2014. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az árverési felhívás közzétételre került, azonban jelentkezők hiányában az 
árverés elmaradt. 

41/2014. (XII. 2.) GPB határozat 
a "Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti épület bővítéséhez kapcsolódó 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti 
épület bővítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
2. A Bizottság a "Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti épület bővítéséhez 
kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft. (székhelye: l 052 Budapest, Szervita 
tér 5., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-897591, adószáma: 14296877-2-41) ajánlata érvényes. 
3. A Bizottság a "Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti épület bővítéséhez 
kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőnek a Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft.-t (székhelye: 1052 Budapest, 
Szervita tér 5., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-897591, adószáma: 14296877-2-41) hirdeti ki. 
4. A Bizottság a "Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti épület bővítéséhez 
kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
felkéri a polgármestert, hogy kössön tervezési szerződést a Vikár és Lukács Építész Stúdió 
Kft.-vel 5 700 OOO forint+ áfa összeg ellenében. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A tervezési szerződés 2014. december 3-án aláírásra került a Vikár és 
Lukács Építész Stúdió Kft.-vel. A szerződés a K/38102/2/2014/XII. 
szerződésszámon rögzítésre került a POLISZ System integrált 
önkormányzati rendszerben. 

43/2014. (XII. 9.) GPB határozat 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a Groupama Garancia Biztosító Zrt., valamint az Allianz 
Hungária Zrt. ajánlata érvénytelen. 
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2. A Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredménytelen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, a szerződést 
meghosszabbítottuk 2015. március 31-éig. A Képviselő-testület 532/2014. 
(XII. 18.) KÖKT határozatában döntött új közbeszerzési eljárás 
kiírásáról. 

62/2014. (XII. 16.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Korponai utca ll. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Korponai utca ll. szám alatti, 
16 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38946) Menyhárt Sándor (személyi 
igazolványszáma: 930 750 LA) részére műhely (mosógépjavítás) és raktározás céljára, 2015. 
január l. napjától határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 7 176 Ft/m2 /év + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. december 19-én megkötésre került. 

63/2014. (XII. 16.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 15. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. 
épületben lévő, 15. számú, 13 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Kerekes 
János (okmányazonosító száma: 955167 KA) részére próbaterem céljára 2015. január l. 
napjától 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. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. december 18-án megkötésre került. 
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67/2014. (XII. 16.) GPB határozat 
az Agroquad Kft. kérelme alapján lakossági élelmiszerpiac közterület-használati 
díjának a megállapításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az Agroquad Kft. (székhelye: 1172 Budapest, Ananász u. 
32., adószáma: 13279611-2-42, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-727189) kérelmére a Budapest 
X. kerület, Salgótarjáni út (Hungaria krt. és a Zách u. közötti szakasz) (38909) hrsz.-ú 
közterületi besorolású ingatlan lakossági élelmiszerpiac üzemeltetése celjából történő 
használatára tekintettel a fizetendő közterület-használati díjat a 2015. január l. és 2015. 
február 28. napja közötti időszakra 300 OOO Ft/hó összegben állapítja meg. 
Határidő: 2014. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az Agroquad Kft. részére a lakossági élelmiszerpiac üzemeltetése céljából 
történő használatára vonatkozó közterület-használati hozzájárulás a 
K/357/2015/XXIV. számú határozattal került kiadásra. 

69/2014. (XII. 16.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti I. számú irodaházban található 181 m2 

nagyságú nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti I. 
számú irodaház első emeletén található, 181 m2 alapterületű helyiségcsoportot (helyrajzi 
szám: 41446) a Centrum Televízió Kft. (székhelye: 1195 Budapest, Batthyány utca 5., 
cégjegyzékszáma: 01-09-872291, adószáma: 13770442-2-43, képviseli: Nagy Judit Éva 
cégvezető) részére iroda és televízió stúdió céljára, 2014. december 22. napjától 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. 
Határidő: 2014. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2014. december 19-én megkötésre került. 
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3.melléklet az előterjesztéshez 

III. 
A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAI 

321/2011. (VI. l.) Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, tegyen azonnali intézkedést annak érdekében, 
hogy a Budapest X., 42518/41 hrsz-ú ingatlan 21825/98474 tulajdoni hányadának tulajdonosa 
ne a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, hanern a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat legyen. 
és 

322/2011. (VI. 1.) Gazdasági Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a Metalloglobus Férnipari és Kereskedelmi Zrt. (1106 Budapest, 
Jászberényi út 57.) kérelmével kapcsolatban hozzájárul a 42518/41 hrsz.-ú ingatlan oly 
rnódon történő rnegosztásához, hogy a kérelmező által természetben használt terület 
leszabályozásra kerüljönaT-77403 tervtári szárnú változási vázrajz szerint. 
A Bizottság továbbá elfogadja a vázrajzszerinti megosztást az Önkormányzat és a Jász-Gold 
Ingatlanfejlesztő Kft., rnint további tulajdonostárs között, ezért tudomásul veszi, hogy 
• az Avermann-Horváth Kft. (7570 Barcs, Dráva part 2.) által megvásárolni kívánt 8 626 

rn
2 
-nyi telekingatlan akkor alakul ki, arnikor a T -77 403 tervtári szám ú változási vázrajz 

ingatlan-nyilvántartási átvezetésre rnegtörténik, és rnód nyílik a már kialakult 42518/46 
hrsz-ú önkormányzati ingatlan [elosztására; 

• a 42518/13 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozásra kerülő 2 484 rn2 alapterületű ingatlanrész 
ellenértékeként 2 484 rn2 alapterületű területrész a kialakuló 42518/46 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonból - csereszerződés alapján- a Jász-Gold Ingatlanfejlesztő Kft. 
tulajdonába kerül oly rnódon, hogy az átadott rész természetben a Jász-Gold 
Ingatlanfejlesztő Kft. által jelenleg használt területrész folytatásában kerül kijelölésre 
azzal, hogy a közterület kialakításában, valarnint a kiszabályozást követően a kialakult 
közterület fejlesztésében az érintettek területarányosan vesznek részt. 

A Bizottság egyben felkéri a Polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására, a szükséges 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a Gazdasági Bizottság a Jász-Gold Ingatlanfejlesztő 
Kft-vel kötendő csereszerződés tartalmát annak aláírása előtt tárgyalni kívánja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: Folyamatosan tárgyalásokat folytatunk a tulajdonosokkal- a Metalloglóbus 
Zrt.-vel és a Jász-Gold Kft.-vel- a telekmegosztás lehetséges módozatairól. 
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107/2012. (VI. 19.) GB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei mobil távközlési 
és mobil internet szolgáltatásokkal történő ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzési eljárás megindításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei mobil távközlési és mobil intemet szolgáltatásokkal történő ellátását a 
központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozás keretében kívánja 
megoldani 2013. július ll-éig. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a központosított közbeszerzéshez történő 

önkéntes csatlakozásról szóló nyilatkozatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei mobil távközlési és mobil intemet szolgáltatásokkal történő 
ellátása tárgyában írja alá. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
az aljegyző 

Intézkedés: A központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozás nem történt 
meg, a beszerzési eljárás kiírása előkészítés alatt áll. 

55/2014. (II. 18.) GB határozat 
a Budapest X., Maglódi út 125. szám alatti volt Nemzetbiztonsági Hivatal által használt 
ingatlanok telekhasználatának rendezésére irányuló megállapodás aláírása, valamint a 
68/2013. (III. 19.) GB határozat visszavonásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X., Maglódi út 125. szám alatti volt Nemzetbiztonsági 
Hivatal által használt ingatlanok telekhasználatának rendezésére irányuló megállapodás 
aláírásáról szóló 68/2013. (III. 19.) határozatot visszavonja. 
2. A Bizottság a Budapest X., 42414/188, 42414/267, 42414/268 és 42434/11 hrsz.- ú 
ingatlanokT-75947 számú, a Budapest I. számú Körzeti Földhivatal által 2012. április 24-én 
záradékolt dokumentáció szerinti egyesítésével és felosztásával - a 42414/294, 42414/298, 
42414/300 és 42414/302 hrsz.-on létrejövő ingatlanok majdani tulajdonosaként - egyetért és 
felkéri a polgártnestert az ingatlanrendezés végrehajtásához szükséges, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságával és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel közös 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

felelős 

Intézkedés: A Gazdasági Bizottság határozatában szereplő vázrajz földhivatali 
ügyintézését a BVOP vállalta magára, tájékoztatásuk szerint az ügyintézés 
jelenleg is tart. 
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79/2014. (III. 18.) GB határozat 
a Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú, a Jászberényi út melletti közterületi ingatlan 
hasznosítására vonatkozó kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság elidegeníti a Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú közterületi ingatlan 
1941 m2 nagyságú, telekalakítást követően kialakuló részét a Budapest X., 40988/42 hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonosa, a Daniella Ipari Park Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Köntösgát sor l-
3., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-010924, adószáma: 13337940-2-09) részére 5 355 Ft+áfalm2 

áron. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú közterületi ingatlanból 
1941 m2 nagyságú területrésznek a vonatkozó szabályozási terv előírásai szerinti 
kialakítására. 
3. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések (telekalakítási vázrajz 
elkészíttetése, adás-vételi szerződés aláírása) megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: A döntésben szereplő telekalakítást megelőzi a 40988/12 hrsz.-ú ingatlant is 
érintő telekalakítás, amelynek földhivatali eljárása jelenleg is tart 
(MIKROPAKK Kft. vételi kérelme). A Gazdasági Bizottság határozatának 
végrehajtására ezen térrajz átvezetését követően lesz lehetőség. 

46/2014. (XII. 16.) GPB határozat 
a "Budapest X. kerület Vaspálya utca - Kőér utca - Óhegy utca - Kápolna tér -
Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor út - Liget tér által határolt területre helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, 
az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest X. kerület Vaspálya utca - Kőér utca -
Óhegy utca - Kápolna tér - Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor út - Liget tér által határolt 
területre helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását, ajánlati dokumentációját és szerződéstervezetét jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Budapest X. kerület Vaspálya utca- Kőér utca- Óhegy utca- Kápolna tér 
- Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor út - Liget tér által határolt területre helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 
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48/2014. (XII. 16.) GPB határozat 
a "Salgótarjáni úti térfigyelő kamerák beszerzése és kiépítése" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció 
elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Salgótarjáni úti térfigyelő kamerák beszerzése és 
kiépítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, ajánlati dokumentációját és 
szerződéstervezetét j óváhagyj a. 
2. A Bizottság a "Salgótarjáni úti térfigyelő kamerák beszerzése és kiépítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a V árasüzemeltetési Osztály vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárások megindításra kerültek. 
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