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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 
trf=r.troJr:rf.zq(fl~. 

.. f}18· ti li ,:}. 
Készült a Budapest Főváros X. kerület KőbányaiOnkormányzat Képviselő-t e éne ~016. 
július 6-án megtartott rendkívüli ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgál1.]1esteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. l. em. 115.). -

Az ülés kezdetének időpontja: 9.10 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, dr. 
Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, 
V ar ga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Bányai Tibor Péter 
Dr. Fejér Tibor 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Főépítészi Osztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Polgármesteri Kabinet 
Országgyűlési képviselő, kormánybiztos 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Távolmaradás oka 
külföldön tartózkodás 
munkahelyi elfoglaltság 

Mozsár Ágnes 
Kárpáti Beatrix 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Dobrai Zsuzsanna 
Révész Máriusz 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
dr. Nagy Jolán 
dr. Szabados Ottó 
dr. Aziz-Malak Nóra 

Elnök: Köszönti a megjelente ket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 15 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Elnök: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek javaslata, kérdése, 
észrevétele? Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [25412016. (VII. 6.)]: 

l. A "hideg élelmiszer beszerzése a kőbányai egyesített bölcsődék számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (378. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Mázsa téri ingatlanok megvásárlása (380. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest X. kerület, Kápolna utca 2. szám alatti társasházban lévő 41464/8 hrsz.-ú 
ingatlanon a nem önkormányzati albetétek megvásárlása (382. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Budapest X. kerület, Gőzmozdony utca l. fszt. 3. szám alatti lakás pályázati úton 
történő elidegenítése (3 79. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása (381. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A legutóbbi képviselő-testületi ülésen, amikor szó esett arról, hogy feltétlenül 
rendkívüli képviselő-testületi ülést kell tartaniuk egy közbeszerzés miatt akkor még csak egy 
napirendi pontot láttak, azóta megszaporodott a számuk. Olyan jelentőségű döntés született 
július elején a Kormányülésen, amely azt gondolja, mindenképpen indokolttá teszi, hogy 
felvegyék napirendre a meghívóban 2-es sorszámon szereplő napirendet A 3. napirend 
rendkívüli eljárásban történő tárgyalását indokolja, hogy olyan ajánlatot kaptak, amelyet 
mindenképpen meg kell fontolniuk, hiszen a kerület legjellegzetesebb szégyenfoltja a Liget téri 
szolgáltatóház, és csak úgy tudják kimozdítani a jelenlegi helyzetből ezt az ingatlant, ha a 
tulajdon tisztává válik, ezért fontosnak tartotta, hogy ezt a mai ülésen feltétlenül tárgyalják meg. 

l. napirendi pont: 
A "hideg élelmiszer beszerzése a kőbányai egyesített bölcsődék számára" tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásni elmondja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. §(5) bekezdése alapján névszerinti szavazás szükséges "A 
"hideg élelmiszer beszerzése a kőbányai egyesített bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása" tárgyú 3 78. szám ú előterjesztés tekintetében. 
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Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, egyhangú szavazattal a 378. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

255/2016. (VII. 6.) KÖKT határozat 
a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Hideg 
élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy 

a) a V APOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2049 Diósd, Radnóti u. 41.) ajánlata a 7. rész, 
b) a Jégtrade Kft. (2220 Vecsés, Ecseri út 0127/17/A) ajánlata a 2. rész, 
c) az M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 48.) ajánlata 

a 3. rész, 
d) az Aura Food Provider Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1185 Budapest, Üllői út 638.) 

ajánlata az 5. rész, 
e) a TWINS 2000 Bt. (1174 Budapest, Szilárd u. 83.) ajánlata a 3. rész, 
j) a Zwicker Hús Kft. (1214 Budapest, Kölcsey utca ll.) ajánlata a 6. rész, 
g) az RST Sütőipari Kereskedelmi Kft. (2600 Vác, Rádi út 5.) ajánlata a 4. rész, 
h) a Gasztro Prémium Kft. (2724 Újlengyel, Temető utca 36.) ajánlata az l. rész és az 5. rész, 
i) a Sütőgép Élelmiszeripari Gépszerelő, Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (2234 Maglód, 

Ady Endre utca 38.) ajánlata a 4. rész 
tekintetében érvénytelen. 
2. A Képviselő-testület a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a NATUR-ROST Kft. (2310 
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 15 86/ l hrsz.) ajánlata az l. rész tekintetében érvényes. 
3. A Képviselő-testülete a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás az l. rész 
tekintetében eredményes, a 2-7. részek tekintetében eredménytelen. 
4. A Képviselő-testület a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője az l. rész tekintetében a NATUR-ROST Kft. (231 O Szigetszentmiklós, Kardos 
István utca 158611 hrsz.), és egyúttal felkéri a polgármestert, hogy kössön vállalkozási 
szerződést a NATUR-ROST Kft-vel. 
Határidő: 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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2. napirendi pont: 
A Mázsa téri ingatlanok megvásárlása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Révész Máriusz országgyűlési képviselőt, akinek gratulál a kormányzati 
megbízatásához. Július l-jén jelent meg a Kormányhatározat a Magyar Közlönyben, mely 
lehetövé tette, hogy a mai ülésen napirendre tűzzék ezt a kérdést. 2004-ben került eladásra 
Kőbányának ez a nagyon fontos kapujellegű fötere. Bár közműfejlesztés történt a területen, de 
jelentösebb beruházás nem. A jelenlegi tulajdonos el kívánja adni az ingatlant, amelyről már 
több alkalommal tárgyaltak, ehhez most a kormány biztosítja azt a lehetőséget is, hogy a hitelt 
is felvegyék, majd ezt követően továbblépjenek a lehetséges fejlesztéssel. 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy a Kormány részéről vagy Lázár János miniszter úr részéről 
elhangzott-e olyan dolog, szóbeli állásfoglalását már bírják, hogy támogatják sportcsarnok 
létesítését, de ez továbbment-e valamilyen formában, tudnak-e további részleteket, vagy esetleg 
írásos kötelezettségvállalás van-e a birtokukban? 

Elnök: Ha figyelmesen áttanulmányozzák a 2017-es költségvetésről szóló dokumentumot, 
akkor látják, hogy kőbányai sportcélú fejlesztésekre 500 millió forint a költségvetésben 
megjelenik. Nyilván ez nem a teljes beruházás fedezetéül szolgál, hanem az előkészítő munkák 
megkezdését teszi lehetövé. Azt gondolja, hogy a szóbeli ígéreten túl, az ország 
költségvetésében egy sor, amelyen 500 millió forint szerepel, az már jelent további biztosítékot. 
További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

256/2016. (VII. 6.) KÖKT határozat 
a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kössön ingatlan-adásvételi szerzödést a Blacktree Kft.-vel (székhelye: 
l 024 Budapest, Buday László utca 12. l. emelet, cégjegyzékszáma: O 1-09-182130, adószáma: 
24782595-2-41, képviseli: Willibald Schebesta ügyvezető) a tulajdonát képező Budapest X. 
kerület, 38924/l 08, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására l 353 OOO OOO Ft+ 
ÁFA összegű vételáron. 
2. A Képviselö-testület az ingatlanok vételárának fedezetét, l 781 31 O OOO Ft összeget hitelből 
(l 632 385 OOO Ft) és 5% mértékű önrész (85 925 OOO Ft) megfizetésével biztosítja. Az önrész 
összegét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) önkormányzati 
rendelet 16. melléklet 27. sorának (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanvásárlás 
ömésze) terhére biztosítj a. 
3. A Képviselö-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy l 632 385 OOO Ft összegű kedvező 
kamatozású hitel felvétele érdekében kössön szerzödést a legkedvezöbb ajánlatot adó bankkaL 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Elnök: Megköszöni Révész Máriusz képviselő úrnak a hathatós közbenjárását, bíznak abban, 
hogy a további fontos ügyeikben is hasonlóan tud lobbizni. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kápolna utca 2. szám alatti társasházban lévő 41464/8 hrsz.-ú 

ingatlanon a nem önkormányzati albetétek megvásárlása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi Jegyző úrtól, hogy értékbecslés nélkül teljesen szabályosan dönt a 
Képviselő-testület? Jelenleg nincs értékbecslés, mi alapján dönt a Képviselő-testület? 

Dr. Szabó Krisztián: A jogszabályuk előírja az értékbecslés meglétét az adásvételi szerződés 
megkötéséhez. Az előterjesztésben szerepel is, hogy az értékbecslés elkészítése folyamatban 
van, mindenképpen lesz értékbecslés, amikor az adásvételről a végleges döntés megszületik. Itt 
egy sürgető helyzet áll fenn, a Képviselő-testületnek most arra van lehetősége, hogy az 
adásvételről szóló döntésre vonatkozó hatáskörét átruházza a polgármesterre. A 
polgármesternek kell az adásvételi szerződés megkötésekor teljesíteni azokat a feltételeket, 
amelyek a jogszabályszerint fenn kell, hogy álljanak, ez az értékbecslés megléte. A képviselő
testületi felhatalmazás lényege nyilván az, hogy azon az értéken, amit a tulajdonosok 
megjelöltek, mint eladási ár, ad felhatalmazást a polgármesternek, hogy legfeljebb ezen az áron 
megvásáralja az ingatlanokat. 

Elnök: Felmerülhetjoggal a kérdés, hogy mi történik, ha az értékbecslés alacsonyabb összeget 
mutat, mint a jelenlegi tulajdonosok által meghatározott vételár, nyilván ez nagyon komoly 
mérlegelést igényel. Ezzel együtt azt gondolja, még ha az értékbecslés alacsonyabb összeget 
mutat is, Kőbányának, a kőbányaiaknak messzemenő érdeke, hogy az ingatlan a tulajdonukban 
legyen, mert anélkül itt, a jelenlegi tulajdonosi szerkezetben nem tudnak előrelépni. Márpedig 
az, hogy a V árasközpontban egy Tabdi Borozó és alatta rendeletlen állapotok uralkodjanak, 
ebből ki kell szabadítani ezt a területet. Nyilván a tulajdonostársuk jó helyzetben van, mert 
tudja, hogy számukra létezik az a kényszer, amely a terület rendbetételére irányul, ő tud diktálni 
a feltételekben. Médegeiniük kell, hogy elfogadják-e annak érdekében, hogy a városkapu 
megváltozzon. Már látják, hogy a Tűzoltólaktanya megújítása vélhetően el fog indulni, a 
Kápolna utca megújítása el fog indulni, a másik oldalon a Kormányhivatal átépült, teljesen más 
kép jellemezné ezt a területet, ha a szolgáltatóház is meg tudna újulni, ami a városrész 
felértékelődéséhez is vezet. Véleménye szerint elemi érdekük, hogy megvásárolják. 

Varga István: Az üzlethez az is hozzátartozik, ha hamarabb kerül a birtokukba, hamarabb 
tudják hasznosítani. Ha tudják hasznosítani, annak az árbevétele tulajdonképpen lejön a 
vételárbóL Nem mindegy, hogy egy ingatlan még 10 évig ott áll, mégjobban tönkremegy és az 
addig generálható bevételtől pedig elesnek. 
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Elnök: Tart attól, hogy ezen a területen további költségeik lesznek, ez az első lépés, hogy 
egyáltalán hozzá tudjanak fogni a rendbetételhez. További hozzászólásra nemjelentkezik senki, 
kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

257/2016. (VII. 6.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Kápolna utca 2. szám alatti, 41464/8 hrsz.-ú ingatlanon a nem 
önkormányzati albetétek megvásárlásáról 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármester!, hogy a Budapest X. kerület Kápolna utca 2. szám alatti, 41464/8 hrsz-ú 
szolgáltatóház 41464/8/A/3 és 41464/8/A/4 magántulajdonú al betéteinek megvásárlásával 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és az adás-vételi szerződést megkösse. 
2. A két albetét vételárának fedezetét, 80 OOO OOO Ft összeget a Képviselő-testület a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, 
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. 
melléklet 26. sorának terhére biztosítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

4. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gőzmozdony utca l. fszt. 3. szám alatti lakás pályázati úton 

történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

258/2016. (VII. 6.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gőzmozdony utca l. fszt. 3. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gőzmozdony utca l. fszt. 3. szám alatti, 42309/66/ A/3 
helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 9 688 OOO Ft összegben határozza meg. A 
vevő a licitálás során megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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5. napirendi pont: 
Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri , hozzák meg a döntésüket, majd ezt követően 
egyperces néma felállással emlékezzenek meg az elhunytróL Megköszöni mindenki munkáját, 
bíznak abban, hogy a nyár további részében mindenki zavartalanul mehet szabadságra és nem 
kell ismét tanácskozniuk. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai napon Davidovi cs Lászlónét 
búcsúztatják a Sörgyár utcában, a templomban. Idősebb Varnus Xavér végső búcsújára 22-én 
kerül sor egyrészt a Szent László Templomban, másrészt a Nemzeti Pantheonban a családi 
sírboltban. Kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

259/2016. (VII. 6.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Varnus Xavert 
(1931-20 16) az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

(A Képviselő-testület egyperces némafelállással adózik az idősebb Varnus Xaver emlékére.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület rendkívüli 
ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 9.30 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zá:rt ülésen tárgyalt napirendi pontoldwz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének :részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

../ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2016. július 6-án megtartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

r/ ~L 
·· ·· ········~··············· l . Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferene 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll . Patay-Papp Judit Vivien· 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15 . Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 

····· · ··~························· 
............. +?-······················· 

· ·~·~································· 

2:-ntl;._' 
··········l:..-1\'······································ 

~~h I)Jl .\ .. 
....... ; ..... uu ······ (,l~~ ............... . 

.. é .. ~~··········· 

:: : :~::::::0( :·.:.::::::::·.:::::: 
·· ··;·; T\ ······························ 
...... ~.~···· ......................... . 

· ··· ············~···: ..................... . 

···· · ·· ~···· 1···································· 

.... . ~ ................................... . 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

N agyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor ··· ········· ······································· 

Tamás László ··················································· 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

Fehér Gyöngyi 

Gardi József 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

Joós Tamás 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 

J;r . ~-~ J;~ .. .......... ...... ........................ .. .. ........ Y. ....... . 

-
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A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

szóló döntéshez, 

amely a 2016. július 6-án megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai : 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester x 
2. Agócs Zsolt x 
3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

6. Gál Judit x 
5. Gazdag Ferenc x 
8. Mácsik András )( 
7. Marksteinné Molnár Julianna x 
9. dr. Mátrai Gábor Imre y 
l O. dr. Pap Sándor )( 
l l. Patay-Papp Judit Vivien y 
12. Radványi Gábor x 
13. Somlyódy Csaba >( 
14. Tóth Balázs )( 
15. Tubák István x 
16. Varga István x 
17. Weeber Tibor x 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. §(5) bekezdése, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján. 

Dr. S abó Krisztián 
jegyző 

J""- l ( '----
Kovács Róbert 
polgármester 


