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Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. június 23-án a Budapest Főváros X. kerület 
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Az ülés kezdetének időpontj a: 14'0 óra k; 533:) /3-l:;o,/5( IX ~'/J''~ 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tubák István, Varga István, a Bizottság 
képviselő tagjai, 

Gerstenbrein György, Pluzsik Gábor, Tamás László, Tábi Attila a Bizottság nem képviselő 
tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Radványi Gábor 
Dr. Boldog Krisztina 
Mozsár Ágnes 
Dr. Mózer Éva 
Szász József 
Rappi Gabriella 
Deézsi Tibor 
Tóth Balázs 

Meghívottak: 
Dr. Nánási Zoltán 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
V entzl József 

Kovács József 
Belkó Judit 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály képviseletében 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. képviseletében 
képviselő 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Számviteli Osztály 
részéről 

a Főépítészi Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
közbeszerzési tanácsadó 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 



Elnök: Jelzi, hogy a meghívóban l O. sorszámmal szereplő előterjesztés nem került 
benyújtásra. A bizottsági ülés tervezett napirendjében a következő sorrendmódosítást 
javasolja: 

- első napirendi pontként tárgyalja a Bizottság a meghívóban 8. sorszámmal szereplő, a 
"Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz-ú 
ingatlanon ügyfélszolgálati iroda kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi 
szakaszának eredményéről és az ajánlattételi szakasz megindításáról szóló 371. számú 
előterjesztést, 

- második napirendi pontként a meghívóban 9. sorszámmal szereplő, a "Térfigyelő 
kamerák szállítása és telepítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról szóló 
372. számú előterjesztést. 

Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a sorrendmódosítás elfogadásáról. 

Tamás László megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozat képes. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a következő 
sorrendmódosításról dönt: 

-első napirendi pont: A "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. 
szám alatti, 39047 hrsz-ú ingatlanon ügyfélszolgálati iroda kialakítására" tárgyú 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről és az ajánlattételi szakasz 
megindításáról szóló 371. számú előterjesztés, 
- második napirendi pont: A "Tér:figyelő kamerák szállítása és telepítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és 
a szerződéstervezet elfogadásáról szóló 372. számú előterjesztés [148/2015. (VI. 23.)]. 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére - harmincegyedik napirendi 
pontként történő tárgyalással - a "Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő környezetében 
létesítendő közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról" szóló 370. számú 
előterjesztést. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendjére a 
"Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő környezetében létesítendő közvilágítási hálózat 
tulajdonjogának átruházásáról" szóló 370. számú előterjesztést [149/2015. (VI. 23.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több javaslat, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend 
elfogadásáról az elfogadott módosítások figyelembevételével. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja 
el napirendjét [150/2015. (VI. 23.)]: 

l. A "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 
hrsz.-ú ingatlanon ügyfélszolgálati iroda kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszának eredménye és az ajánlattételi szakasz megindítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. A "Térfigyelő kamerák szállítása és telepítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet 
elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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3. A TÉR KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű -
Közterületek komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" című projekt Támogatási Szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Kőbányai Széchényi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
műfúves futballpályájának a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 
részére történő térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-VII. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. Tájékoztató az önkormányzati közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység céljából 
történő használatba adásról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 
pályázati úton történő elidegenítése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú 
ingatlan elidegenítése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. Az O-Andezit Bt. használati jogának (Budapest X., Kozma utca 7.) átruházására 
vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

16. A Budapest X. kerület, Hölgy utca 21. I. emelet ll. szám alatti lakás piaci alapon 
történő bérbeadásra való kijelölésének megszüntetése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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17. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 33. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 10. épület felső szintjén lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

19. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

20. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

21. A Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c földszint l. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

22. A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

23. A Budapest X. kerület, Hölgy utca 29-31. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

24. A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

25. A Budapest X. kerület, Petrőczy utca 3. földszint 6. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

26. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 9. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

27. A Budapest X. kerület, Mongol utca szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

28. A Táblatár Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út- Mádi utca sarkon elhelyezkedő pavilonsort 
érintő közterület-használati ügyek 
Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

30. Az Agroquad Kft. kérelme alapján lakossági élelmiszerpiac közterület-használati 
díjának a megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

31. A Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő környezetében létesítendő közvilágítási 
hálózat tulajdonjogának átruházása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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1. napirendi pont: 
A "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 
hrsz.-ú ingatlanon. ügyfélszolgálati iroda kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 

részvételi szakaszának eredménye és az ajánlattételi szakasz meginditása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián.: Tájékoztatásul elmondja, hogy az új ügyfélközpont kialakításának 
folyamata új szakaszhoz érkezett. A Bizottság korábban döntött a két szakaszból álló 
közbeszerzési eljárás megindításáróL Ennek a részvételi szakasza kerül a mai nap folyamán 
lezárásra. Az eljárás folytatásaként a közbeszerzési eljárás ajánlattételi része következik, 
amely a nyár folyamán kerülhet lezárásra. A kivitelező kiválasztását követően pedig 
megindulhat az épület felújítása, átalakítása, valamint az új épület felépítése. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazás szükséges a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám 
alatti, 39047 hrsz.-ú ingatlanon ügyfélszolgálati iroda kialakítására" tárgyú közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszának eredménye és az ajánlattételi szakasz megindítása" tárgyú 371. 
számú előterjesztés tekintetében. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a 371. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

15112015. (VI. 23.) GPB határozat 
a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca szám alatti, 39047 
hrsz.-ú ingatlanon ügyfélszolgálati iroda kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszának eredményéről és az ajánlattételi szakasz megindításáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, 
Állomás utca 26. szám alatti, 39047 hrsz.-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az EB Hungary Invest Kft. és a Belvárosi Építő 
Kft. részvételi jelentkezése érvénytelen a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 74. § (l) bekezdés e) pontja alapján, mivel a jelentkezők szerződés 
teljesítésére való műszaki-szakmai alkalmassága nem állapítható meg. 
2. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 
39047 hrsz.-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy az ECO System Hungary Kft., a Sasad Építő Kft., az Épkomplex Kft. és a 
Renovit Építőipari Kft. részvételi jelentkezése érvényes, a részvételre jelentkezők alkalmasak 
a szerződés teljesítésére, nem állnak kizáró ok hatálya alatt, továbbá a Bizottság megállapítja, 
hogy a részvételi szakasz eredményes. 
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3. A Bizottság a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 
3 904 7 hrsz.-ú ingatlanon ügyfélközpont kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását, az ajánlattételi dokumentációját és szerződéstervezetét, valamint 
ajánlattételi szakaszának megindítását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Főépítészi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletben szereplő ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció és 
szerződéstervezet mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

2. napirendi pont: 
A "Térfigyelő kamerák száUitása és telepítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 

az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéste:rvezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatást ad arról, hogy a térfigyelő karnerarendszer bövítése 
annak az előkészített struktúrának az alkalmazásával történik, amellyel az Önkormányzat a 
jövőben üzemeltetni kívánja azt. Az újonnan kiépített kamerák, és az azokhoz tartozó hálózati 
elemek az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, és az üzemeltetés így egy egységes 
rendszerben tud majd megvalósulni. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 3 72. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

152/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a "Térfigyelő kamerák szállitása és telepítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
meginditásáról, az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéste:rvezet 
elfogadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Térfigyelő kamerák szállítása és telepítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet, ajánlattételi dokumentációját és 
szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Térfigyelő kamerák szállítása és telepítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítását j óváhagyj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a V árasüzemeltetési Osztály vezető j e 

(A határozat l. mellékletben szereplő ajánlattételi felhívás, valamint a határozat 2. 
mellékletben szereplő ajánlattételi dokumentáció és szerződéstervezet mindenben megegyező 
az előterjesztésben szereplővel.) 
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3. napirendi pont: 
A TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű

Közterületek komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújitása" cimű projekt Támogatási Szerződésének módositása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 322. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "TÉR_KÖZ Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása 
keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című projekt Támogatási 
Szerződésének módosításáról" szóló 322. számú előterjesztést támogatja [153/2015. 
(VI. 23.)]. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

módositása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Szabó Krisztián: Beszámol arról, hogy a zárszámadás átvezetése, valamint a TÉR_ KÖZ 
pályázattal kapcsolatos feladattal összefüggésben történik meg a Közszolgáltatási Szerződés 
módosítása. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 353. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai V agyonkezelő 
Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról" szóló 353. számú 
előterjesztést támogatja [154/2015. (VI. 23.)]. 

5. napirendi pont: 
Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megáUapitásáról szóló 

36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 357. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzat jogi 
személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
módosításáról" szóló 357. számú előterjesztést támogatja [155/2015. (VI. 23.)]. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Széchényi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
műfüves futbaUpályájának a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 

részére történő téritésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztán jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 360. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Széchényi 
István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola műftives futballpályájának a Civil 
Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület részére történő térítésmentes használatba 
adásáról" szóló 360. számú előterjesztést támogatja [156/2015. (VI. 23.)]. 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 

döntésekről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott 
polgármesteri döntésekről" szóló 319. számú előterjesztést megtárgyalta. 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, további intézkedést igénylő 

határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztán jegyző 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Lejárt határidejű végrehajtott, illetve további 
intézkedést igénylő határozatokról" szóló 337. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-VII. havi várható 

Hkviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
2015. I- VII havi várható likviditási helyzetéről" szóló 362. számú előterjesztést megtárgyalt a. 

10. napirendi pont: 
Tájékoztató az önkormányzati közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység céljából 

történő használatba adásról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. 
(V. 30.) rendelet módosításával lehetővé tette, hogy bizonyos közfeladat ellátásához 
kapcsolódó használat körében a köznevelési intézmények használatában álló ingatlanok 
bérbeadása a piaci viszonyok szerint megállapított bérleti díjtól eltérő módon is történhessen. 
Az előterjesztés a kötelező tájékoztatán túl bemutatja azt is, hogy milyen bérbeadási ügyletek 
köttettek 

Elnök: Amennyiben nmcs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal 
nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Önkormányzati közfeladat ellátásával összefüggő 
tevékenység céljából történő használatba adásról" szóló 361. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

11. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 354. számú 
előterjesztés támogatásáróL 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő 
kijelöléséről" szóló 354. számú előterjesztést támogatja [157/2015. (VI. 23.)]. 
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12. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenitésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 325. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésre történő kijelöléséről" szóló 325. számú előterjesztést támogatja [158/2015. 
(VI. 23.)]. 

13. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 

pályázati úton történő elidegenítése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 355. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások pályázati úton történő 
elidegenítéséről" szóló 355. számú előterjesztést támogatja [159/2015. (VI. 23.)]. 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós ú.t 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú. 

ingatlan eUdegenitése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 323. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest X. 
kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről" szóló 323. számú előterjesztést támogatja [160/2015. (VI. 23.)]. 

15. napirendi pont: 
Az O-Andezit Bt. használati jogának (Budapest X., Kozma utca 7.) átruházására 

vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 314. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az "O-Andezit Bt. 
használati jogának (Budapest X., Kozma utca 7.) átruházására vonatkozó kérelemről" szóló 
314. számú előterjesztést támogatja [161/2015. (VI. 23.)]. 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hölgy utca 21. I. emelet n. szám alatti lakás piaci alapon történő 

bérbeadásra való kijelölésének megszüntetése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 356. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, 
Hölgy utca 21. I. emelet ll. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbeadásra való 
kijelölésének megszüntetéséről" szóló 356. számú előterjesztést támogatja [162/2015. 
(VI. 23.)]. 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 33. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség téritésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 316. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, 
Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 33. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség 
térítésmentes használatba adásáról" szóló 316. számú előterjesztést támogatja [163/2015. 
(VI. 23.)]. 

18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 10. épület felsőszintjén lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 335. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

164/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 10. épület felső szintjén lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 10. 
épület felső szintjén lévő, 800 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a Magyar 
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Gördeszkások Egyesülete [(székhelye: 1102 Budapest, Harmat utca 12. II. lépcsőház 

félemelet 18., nyilvántartási száma: 01-02-0009961, adószáma: 18176441-1-42), a 
továbbiakban: Egyesület] részére kulturális és sporttevékenység (gördeszka pálya kialakítása 
és működtetése) céljára 2015. július l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével bérbe adja azzal, hogy a közüzemi díjakat köteles megfizetni. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 150 Ft!m2/év +ÁFA összegben határozza meg azzal, 
hogy a bérleti díjat egy év elteltével felülvizsgálja. 
3. A Bizottság a helyiség kedvezményes bérleti díj megállapításával történő bérbeadásáért 
cserében elfogadja az Egyesület felajánlását, miszerint igény esetén az Önkormányzat 
szervezésében tartandó rendezvényeken, illetve a kőbányai iskolákban gördeszka-bemutatót 
tart, amelyről minden évben külön megállapodásban rendelkeznek a felek. 
4. A Bizottság az óvadék mértékét l O OOO Ft összegben állapítja meg. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

számú nem 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 315. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

165/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. 
épületben lévő 42. számú, 96 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a VIHUN 
IMPEX Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Práter utca 63. fszt. 9., cégjegyzékszáma: 01-09-
921998, adószáma: 14830240-2-42) részére raktározás céljára, 2015. július l. napjától 2015. 
november 30. napjáig tartó határozott időtartamm bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 131 Ft/m2 /hó + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bízottságot, hozza meg döntését a 364. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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166/2015. (VI. 23.} GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt 
lévő l. számú helyiségből kialakítandó 38 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 
42309/42/A/1) a Derne-Kisker 2013 Bt. (székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár utca 70., 
adószáma: 24354152-2-42, cégjegyzékszáma: O 1-06-786772) részére üzlethelyiség (nemzeti 
dohánybolt) céljára 2015. november l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 14 OOO Ft/m2 /év + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015.július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt vezérigazgatója 

21. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás utca 11/c f'öldszint 1. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjeszt{): dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 332. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

167/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/c földszint l. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c földszint l. 
szám alatti, 18 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38431/3/ A/3) Kedves György 
(okmányazonosító száma: 034348 SA) részére raktározás céljára 2015. július l. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 8 498 Ft/m2 /év + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 333. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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168/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti, 
122m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39210/47) Demeter Ferenc egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1105 Budapest, Mongol utca 27. 2. emelet 1., nyilvántartási száma: 22051281, 
adószáma: 60676423-1-42) részére üzlethelyiség (vendéglátás) céljára 2015. augusztus l. 
napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 17 600 Ft/m2 /év + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hölgy utca 29-31. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 334. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

169/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Hölgy utca 29-31. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Hölgy utca 29-31. szám alatt 
lévő, 37 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38987/A/34) Kozámé Papp Katalin 
Zsuzsanna ( okmányazonosító száma: 986468 KA) részére raktározás és csomagolás céljára 
2015. július l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja 
azzal, hogy a bérlő két darab két kilogrammos poroltó készüléket köteles a helyiségben 
elhelyezni. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 3 500 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

24. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 313. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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170/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti jogának átruházásához való hozzájárulásról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Varga Linda egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1182 Budapest, Kétújfalu utca 58. L emelet 25., nyilvántartási száma: 6085894, 
adószáma: 63358920-1-42) az általa bérelt, Budapest X. kerület, Gépmadár utca 3. szám alatt 
lévő, 18 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogát - a lakásokról és a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendeletben foglalt 
feltételekkel - 2015. július l. napjától kezdődően átruházza Vemes Perenené egyéni 
vállalkozó (székhelye: 2118 Dány, Szent István út 2., nyilvántartási száma: 3273356, 
adószáma: 62915339-1-33) részére üzlethelyiség (fodrászat) céljára. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

25. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Petrikey utca 3. fóldszint 6. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 365. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

171/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Petrőczy utca 3. fóldszint 6. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Petrőczy utca 3. fszt. 6. szám 
alatti, 13 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41861/2/ A/6) Nyerges Mária 
(okmányazonosító száma: 327657 TA) részére háztartási eszközök, bútorok tárolása céljára 
2015. augusztus l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe 
adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 4 726 Ft/m2 /év + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 9. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 366. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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172/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 9. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. 
épületben lévő 9. számú, 17m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Sárdy Gábor 
(okmányazonosító száma: 078638 PA) részére próbaterem céljára 2015. július L napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 131 Ft/m2 /hó + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

27. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Mongol utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 367. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

173/2015. (VI. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Mongol utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Mongol utca 4. szám alatti, 24 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41540/35/A/3) Jónás Csaba (okmányazonosító 
száma: 537771 LA) részére iroda és raktár céljára 2015. július l. napjától határozatlan időre, 3 
hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 7 894 Ft/m2 /év + ÁFA összegben határozza meg. 
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett helyiségfelújítás költségeit - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - 185 OOO Ft összeg erejéig 
beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj legfeljebb 
50%-a lehet. 
Határidő: 2015. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság huszonnyolcadik napirendi pontként tárgyalja a "Kerepesi 
út 67. szám alatti orvosi rendelő környezetében létesítendő közvilágítási hálózat 
tulajdonjogának átruházásáról" szóló 370. számú előterjesztést. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal huszonnyolcadik napirendi 
pontként tárgyalja a "Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő környezetében létesítendő 
közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról" szóló 370. számú előterjesztést 
[174/2015. (VI. 23.)]. 
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28. napirendi pont: 
A Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő környezetében létesítendő közvilágítási 

hálózat tulajdonjogának átruházása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztán jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 370. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kerepesi út 67. szám 
alatti orvosi rendelő környezetében létesítendő közvilágítási hálózat tulajdonjogának 
átruházásáról" szóló 370. számú előterjesztést támogatja [175/2015. (VI. 23.)]. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 29-31. számú napirendi pontokat. 

29. napirendi pont: 
A Táblatár Kft. közteriilet-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján a" Táblatár 
Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről" szóló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi utca sarkon elhelyezkedő pavilonsort 

érintő közteriilet-használati ügyek 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Budapest 
X kerület, Sibrik Miklós út - Mádi utca sarkon elhelyezkedő pavilonsort érintő közterület
használati ügyekről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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31. napirendi pont: 
Az Agroqu.ad Kft. kérelme alapján lakossági élelmiszerpiac közterület-használati 

díjának megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
"Agroquad Kft. kérelme alapján lakossági élelmiszerpiac közterület-használati díjának 
megállapításáról" szál ó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 1435 órakor bezárja. 

bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Agócs Zsolt 
bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv meHékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2015. június 23. 9.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 
h.rsz-ú ingatlanon ügyfélszolgálati iroda kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás 

részvételi szakaszának eredményéről és az ajánlattételi szakasz megindításáról 

amely a 2015. június 23-án megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

NEM TARTÓZKODÁS -- --···-··------- .... 

1./ Agócs Zsolt 

2.1 Gerstenbrein György ';( 
3.1 Marksteinné Molnár Julianna )( 

·-

4.1 Mácsik András ______ X ·-· -·---···---- --·-···-·--·- ·-···-·········· ... ·---·····-·-

5./ P luzsik Gábor x 
6.1 Somlyódy Csaba x 
7.1 Tamás László x 
8./ Tábi Attila 

-----~,+ ·--·----- ·-·· ------·------·-·---··-··--···-···--·-········ 

9./ Tubák István 

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


