
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. szeptember 22-én a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 

A jelenléti iv sze:rint jelen vannak: 
Marksteinoé Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Somlyódy Csaba, Tubák István, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai, 
Pluzsik Gábor, Tamás László, Tábi Attila, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja 
Gerstenbrein György, a Bizottság nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 

Távolmaradás' oka:· 
• < l ; 

h~~a~al~.s elfo?lalts~g k/$9!:>0 Lr.if;o(c:J/x, 
kulfoldonNalo tartozkdllas / . · · · '-'/ · · · 

Dr. Pap Sándor alpolgármester j. 
Radványi Gábor alpolgármester lf/59:!;() lu .J.Q5/ j)< · 
Dr. Egervári Éva a Jegyzői Főosztály Jogi Osztaly képvi~eletéberl. 
Dr. Mózer Éva a Hatósági Főosztály vezetője 
Végh Erzsébet a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály képviseletében 
Szolnoki Ferencné a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 

Szabó László 
JoósTamás 

Meghívottak: 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Novák Andrea 

V entzl József 

Habináné Musicz Erika 

Belkó Judit 

képviseletében 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

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

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Számviteli Osztály 
részéről 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Költségvetési Osztály 
részéről 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

Az ülést vezeti: Marksteinoé Molnár Julianna bizottsági elnök 



Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele, javaslata van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy a "Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési 
Programján történő részvételről" szóló előterjesztés nem került benyújtásra. 

Elnök: Köszöni szépen a tájékoztatást, amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottság 
tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [205/2015. (IX. 22.)]: 

l. "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és marketing szolgáltatások nyújtása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a 
dokumentáció elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

5. A TÉR_KÖZ pályázat - Újhegyi sétány komplex megújítása - előirányzatának 
átcsoportosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány felújításával kapcsolatban szükséges nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek használatba adása, valamint a TO & FM 98 Bt. helyiségbérleti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 
ügyrendjének jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

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

9. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-X. havi várható 
likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ll. A Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú 
ingatlan elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan megvásárlása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2015. U. 
negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
"Megbizási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerüld Kőbányai Önkormányzat 

részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és marketing szolgáUatások 
nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, a 

szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy a nemzeti eljárási rendben való hirdetmény nélküli 
közzétételnek mi a pontos eljárásrendje? 

Dr. Pap Sándor: A nemzeti eljárásrend az értékhatárt jelöli, tehát azt, hogy nem éri el a 
közösségi értékhatárt a közbeszerzés, a hirdetmény nélküli pedig azt, hogy meghívásos 
formában történik az eljárás lebonyolítása. 

Somlyódy Csaba: Jelzi, hogy az alkalmassági feltételek elolvasása után nem világos számára, 
hogy milyen munkákat kell elvégezni. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 454. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

206/2015. (IX. 22.) GPB határozat 
a "Megbizási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és marketing 
szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi 
felhívás, a szerződéstervezd és a dokumentáció elfogadásáról 
(5 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és 

3 



marketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valarnint 
szerződéstervezetét és dokumentációját az l. rnelléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és marketing szolgáltatások 
nyújtása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL törvény 122/A. § (l) bekezdése 
szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítását j óváhagyj a. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(Az ajánlattételi felhívást, a szerződéstervezetet, valamint dokumentációt tartalmazó l. melléklet 
mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (H. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjeszt{): Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 427. szárnú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet rnódosításáról" szóló 427. szárnú előterjesztést támogatja [207/2015. 
(IX. 22.)]. 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
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 "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének I félévi végrehajtásáról" szóló 456. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. 

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

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 428. szárnú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "Önkormányzat jogi 
személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
módosításáról" szóló 428. számú előterjesztést támogatja [208/2015. (IX. 22.)]. 

5. :napirendi pont: 
A TÉR_KÖZ pályázat- Újhegyi sétány komplex megújítása-előirányzatának 

átcsoportosítása 
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: Elmondja, hogy a Képviselő-testület korábban már döntött a 
feladatellátással kapcsolatban. Ez az előterjesztés most egy technikai jellegű döntést tartalmaz 
az előirányzat -átcsoportosításról. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 462. 
számú előterjesztés támogatásáróL 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "TÉR_KÖZ pályázat -
Újhegyi sétány komplex megújítása - előirányzatának átcsoportosításáról" szóló 462. számú 
előterjesztést támogatja [209/2015. (IX. 22.)]. 

6. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány felújításával kapcsolatban szükséges nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek használatba adása, valamint a TO & FM 98 Bt. helyiségbérleti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő módositása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 453. számú 
előterjesztés 1-2. mellékletében foglalt határozattervezet támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, 
Újhegyi sétány felújításával kapcsolatban szükséges nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
használatba adása, valamint a TO & FM 98 Bt helyiségbérleti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő módosításáról" szóló 453. számú előterjesztés 1-2. mellékletében foglalt 
határozattervezetet támogatja [210/2015. (IX. 22.)]. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 453. számú előterjesztés 3. mellékletében 
szereplő határozattervezet elfogadásáról. 

211/2015. (IX. 22.) GPB határozat 
a TO & FM 90 Bt. bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő módositásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő 
épület felújítása, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár területének bövítése érdekében 
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hozzájárul a TO & FM 90 Bt. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/A, 
cégjegyzékszáma: 03-06-114260, adószáma: 20184122-2-03) által bérelt Újhegyi sétány 16. 
szám alatti, 357 m2 alapterületű üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös 
megegyezéssel történő módosításához olymódon, hogy a bérlemény területe 6,75 m2 nagyságú 
területtel csökkenjen. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 12 OOO Ft/m2 /év + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. október 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

7. napirendi pont: 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 

ügyrendjénekjóváhagyása 
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 460. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról" tárgyú 
460. számú előterjesztést támogatja [212/2015. (IX. 22.)]. 

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

képviselő-testületi határozatokról 
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 "Lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további 
intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatol<..-ról" szóló 450. számú előterjesztést 
megtárgyalt a. 

9. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-X. havi 

várható likviditási helyzetéről 
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. 1-X havi várható likviditási helyzetéről" szóló 448. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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10. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 446. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről" 
szóló 446. számú előterjesztést támogatja [213/2015. (IX. 22.)]. 

11. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 

41090/3 hrsz.-ú ingatlan eUdegenitése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 447. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest Főváros X. 
kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről" 
szóló 447. számú előterjesztést támogatja [214/2015. (IX. 22.)]. 

Dr. Pap Sándor: Javasolja, hogy a Bizottság zárt ülésen tárgyalja a "Budapest X. kerület, 
Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan megvásárlásáról" szóló 449. számú 
előterjesztést. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a zárt ülés elrendeléséről a 12. napirendi pont 
tekintetében. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal zárt ülésen tárgyalja a 
"Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan megvásárlásáról" 
szóló 449. számú előterjesztést [215/2015. (IX. 22.)]. 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan 

megvásárlása 
Előterjesztő: d:r. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján meghozott 
215/2015. (IX 22.) határozata értelmében a "Budapest X kerület, Gergely utca 63. szám alatti 
magántulajdonú ingatlan megvásárlásáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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13. napirendi pont: 
Tájékoztató a nem lakás céljára szoigáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2015. H. 

negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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 "Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 
jogviszonyának 2015. II negyedéves alakulásáról" szóló 443. számú előterjesztést 

megtárgyalta. 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadására vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 455. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

217/2015. IX. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására vonatkozó kérelem elutasításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
L A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Rézműves István (okmányazonosító száma: 647181 HA) 
kérelmét-a Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatt lévő, 54m2 alapterületű helyiség 
(helyrajzi szám: 41634) további bérbevételére- elutasítja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2015. október 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi Szabó László vezérigazgató urat, kívánja-e zárt ülés elrendelését a "Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kijelöléséről" szóló 445. számú előterjesztés tárgyában? 

Szabó László: Nem kívánja zárt ülés elrendelését. 

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

8 



A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy Szabó László vezérigazgató úr elmúlt ötéves tevékenysége 
önmagáért beszél, ezért megérdemli azt, hogy együtt folytassák a munkát. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Beszámol arról, hogy a felügyelőbizottság elégedett Szabó László vezérigazgató úr 
munkájával, úgy gondolják, hogy vele kell folytatni a megkezdett munkát. 

Somlyódy Csaba: Úgy látja, hogy kiegyensúlyozott munka alakult ki a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között, támogatja az előterjesztésben foglaltakat. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 445. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai V agyonkezelő 
Zrt. vezérigazgatója kijelöléséről" szóló 445. számú előterjesztést támogatja [218/2015. 
(IX. 22.)]. 

Szabó László: Úgy gondolja, hogy nekik elsősorban szakmai munkát kell végezniük. 
Megtisztelőnek tartja, hogy újabb öt évre bizalmat szavaztak részére. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 14.45 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

........... ~~···· 
jegyző 
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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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2015. szeptember 22-én 14.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

rv1arksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 
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