
BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT · 
KEPVISELO-TESTULETENEK 

GAZDASAGIESPENZUGYIBIZOTTSAGA 

JEGYZOKONYV 

Kesztilt a Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag 2014. december 16-an a Budapest Fovaros X. kerlilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent Laszlo ter 29. I. em. 
115.) megtartott tile sen. 

Az iiles kezdetenek idopontja: 14°0 ora 

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

Tamicskozasi joggal jelen vannak: 
Dr. Szabo Krisztian 
Hegedus Karoly 
Dr. Pap Sandor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pandine Csernak Margit 
Dr. Mozer Eva 
Belko Judit 
Hancz Sandor 

Dr. Gyetvai Tibor 

Meghivottak: 
Dr. Czaganyi Cecilia 

Dr. Voros Maria 
Rappi Gabriella 

Ventzl Jozsef 
Dr. Aziz-Malak Nora 
Dr. Becs-Konya Zsuzsa 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyzo /. 

1 aljegy~o K' ·loo8.2.Z .~ .WI! L ·Jv; tvY~\~ '"1 
alpolgarmester · · . · 1 1 ( \1\ o 
a Jegyzoi Foosztaly Jogi Osztaly kepviseleteben 
a Gazdasagi es Penzligyi Foosztaly vezetoje 
a Hatosagi Foosztaly vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. kepviseleteben 
a KOKERT Kobanyai Non-profit Kozhasznu 
Kft. ligyvezetoje 
a BRFK X. kerlileti Rendorkapitanysag 
kapitanya 

a Humanszolgaltatasi Foosztaly Szocialis es 
Egeszsegligyi Osztaly kepviseleteben 
a Hatosagi Foosztaly Adohatosagi Osztaly vezetoje 
a Gazdasagi es Penzligyi Foosztaly Koltsegvetesi 
Osztaly vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Foosztaly reszerol 
a Jegyzoi Foosztaly reszerol 
a Jegyzoi Foosztaly reszerol 
kozbeszerzesi tanacsado (ESZ-KER Kft.) 

Az iilest vezeti: Marksteinne Molnar Julianna bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag tileset. 
Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 fOvel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyzokonyvet Tasi Eva 
vezeti. Az lilesrol hangfelvetel keszlil. 



Javasolja, hogy a Bizottsag vegye fel napirendjere, es utolso napirendi pontkent targyalja a 
,Budapest X. keriilet, Ba.nya utca 35. szam alatti I. szamu irodahazban talalhato 181 m2 nagysagu 
nem lakas celjara szolgalo helyisegcsoport berbeadasarol" szolo 631. szamu eloterjesztest. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal felveszi napirendjere, es utolso 
napirendi pontkent targyalja a ,Budapest X. keriilet, Banya utca 35. szam alatti I. szamu 
irodahazban talalhato 181 m2 nagysagu nem lakas celjara szolgalo helyisegcsoport berbeadasarol" 
szolo 631. szamu eloterjesztest [44/2014. (XII. 16.)]. 

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

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja el 
napirendjet [45/2014. (XII. 16.)]: 

1. A ,Budapest X. keriilet Vaspalya utca- Koer utca - Ohegy utca - Kapolna ter - Kapolna utca
Korosi Csoma Sandor ut - Liget ter altal hatarolt teriiletre helyi epitesi szabalyzat es 
szabalyozasi terv keszitese" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasa, az ajanlatteteli felhivas, 
az ajanlati dokumentacio es a szerzodestervezet elfogadasa 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyz6 

2. A ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras reszveteli szakaszanak meginditasa 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

3. A ,Salgotarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" targyu kozbeszerzesi eljaras 
meginditasa, az ajanlatteteli felhivas es az ajanlati dokumentacio elfogadasa 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

4. A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat rendeletenek megalkotasa az 
Onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesi gazdalkodasanak atmeneti szabalyozasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

5. Tajekoztato a helyi adoztatasi tevekenyseg 2014. evi alakulasarol 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

6. A terfigyelo rendszer 2015. janmir, februar es marcius havi miikodtetesevel osszeftigg6 
rendorsegi tamogatas biztositasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

7. A Budapest X. kerfilet, 41446 hrsz.-u, Sl terUleten udvarresz es gepkocsi-beallo idoszakos 
berbeadasa, illetve a pinceben rendezvenyek helyszinenek biztositasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

8. Szolgalati lakaskent t5rten6 kijeloles megszuntetese 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

9. Az onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek es teriiletek iranyado 
berleti dij anak megallapitasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

10. A TER_ KOZ palyazat kereteben ,A kobanyai Ujhegyi setany komplex megujitasa" beruhazas 
megvalositasa targyaban Budapest Fovaros Onkormanyzata es a Budapest Fovaros X. kerUlet 
Kobanyai Onkormanyzat kozott kotend6 Tamogatasi szerzodes elfogadasa 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyz6 
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11. A Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai Diakok Sportegyesulete 
kozott letrejott megallapodas modositasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

12. Tajekoztato a Kepviselo-testUlet atruhazott hataskoreben hozott polgarmesteri dontesekrol 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

13. A Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Belso Ellenorzesi Osztaly 2015. 
evi ellenorzesi terve 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

14. A Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUletenek 2015. evi 
munkaterve 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

15. Tajekoztato a Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. I-XII. havi varhato, 
az 1-X. havi tenyadatokkal kiegeszitett likviditasi helyzeterol 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

16. Tajekoztato a lejart hataridejii vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest igenylo hatarozatokrol 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

17. Tajekoztato a Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUletenek 
Gazdasagi es Penzugyi Bizottsaga 2015. evi munkaterv-tervezeterol 
Eloterjeszto: Marksteinne Molnar Julianna kepviselo 

18. A Keszenleti Rendorseg szamara berlokijelolesi jog biztositasa 
Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

19. A Buntetes-vegrehajtas Orszagos Parancsnoksaga reszere berlokijelOlesi jog biztositasa 
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

20. A Budapest X. kerlilet, Banya utca 32. szam alatti irodahazban levo ebedlohelyiseg 
teritesmentes hasznalatba adasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

21. A Budapest X. kerlilet, Kozma utcaban talalhato 41007/13, /14 es /15 hrsz.-u ingatlanok 
elidegenitesere vonatkozo kerelem 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

22. A Budapest X. kerUlet, Korponai utca 11. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

23. A Budapest X. kerlilet, Halom utca 42. szam alatti 2. epiiletben levo 15. szamu nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

24. A Tabhizat Kft. kozteriilet-haszmilati iigyeben benyujtott fellebbezese 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

25. A Gran-Trading Kft. kozterlilet-hasznalati ugyeben benyujtott meltanyossagi kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

26. Marlen Attila kozterlilet-hasznalati ugyevel kapcsolatban benyujtott meltanyossagi kerelem 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

27. Az Agroquad Kft. kerelme alapjan lakossa.gi elelmiszerpiac kozterUlet-hasznalati dijanak a 
megallapitasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztianjegyzo 
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28. Budapest X. kerUlet, Banya utca 35. szam alatti I. szamu irodahazban talalhat6 181m
2 

nagysagu 
nem lakas celjara szolgal6 helyisegcsoport berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

1. napirendi pont: 
A ,Budapest X. keriilet Vaspalya utca - Koer utca - Oh.egy utca - Kapolna ter - Kapolna 

utca - Korosi Csoma Sandor U.t - Liget Uir altai h.atarolt teriiletre h.elyi epitesi szabalyzat es 
szabalyozasi terv keszitese" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasa, az ajanlatteteli felh.ivas, 

az ajaniati dokumentado es a szerzodestervezet elfogadasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 601. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 

46/2014. (XII. 16.) GPB h.atarozat 
a ,Budapest X. keriilet Vaspalya utca- Koer utca- Oh.egy utca- Kapolna ter- Kapolna utca 
- Korosi Omma Sandor U.t - Liget ter altai h.atarolt teriiletre h.elyi epitesi szabalyzat es 
szabalyozasi terv keszitese" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli 
felh.ivas, az ajanlati dokumentado es a szerzodestervezet elfogadasarol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a ,Budapest X. keriilet V aspalya utca --· Koer utca - Ohegy 
utca - Kapolna ter - Kapolna utca- Korosi Csoma Sandor ut - Liget ter altal hatarolt teriiletre helyi 
epitesi szabalyzat es szabalyozasi terv keszitese" targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli 
felhivasat, ajanlati dokumentaci6jat es szerzodestervezetet j6vahagyja. 
2. A Bizottsag a ,Budapest X. keriilet Vaspalya utca - Koer utca - Ohegy utca - Kapolna ter -
Kapolna utca- Korosi Csoma Sandor ut- Liget ter altai hatarolt teriiletre helyi epitesi szabalyzat es 
szabalyozasi terv keszitese" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasat j6vahagyja. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: az aljegyzo 

a Gazdasagi es Penzligyi Foosztaly vezetoje 
a Foepfteszi Osztaly vezetoje 

2. napirendi pont: 
A ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras reszveteli szakaszanak meginditasa 

Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

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

A napirendi ponth.oz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Szabo Krisztian: Tajekoztatasul elmondja, hogy a Bizottsagnak masodszor kell dontenie ezen 
kozbeszerzesi eljaras meginditasar61. Tobb ok vezetet ehhez, leginkabb az, hogy a Bizottsagnak az 
elozo iilesen eredmenytelenne kellett nyilvanitania az elozo kozbeszerzesi eljarast az ajanlatokban 
rejlo okok miatt. Az elmult idoszakban feliilvizsgalatra keriiltek azok a valtozasok, amelyek az 
elozo kozbeszerzesi eljaras meginditasa, es a mostani kozott tortentek. Az Onkormanyzat 
ugyanolyan feltetelekkel fogja meginditani a kozbeszerzesi eljaras reszveteli szakaszat, mint 
korabban. Elmondja, hogy az eljaras meghosszabbodasa nem fog gondot okozni az Onkormanyzat 
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szfumira, mivel a jelenlegi szerzodes harom h6nappal val6 meghosszabbftasa kozbeszerzesi eljaras 
nelki.il is megteheto. 

Elnok: Amennyiben nines tabb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 630. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzilgyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. kerillet 
Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi 
eljaras reszveteli szakaszanak meginditasar61" sz616 630. szamu eloterjesztest tamogatja [47/2014. 
(XII. 16.)]. 

3. napirendi pont: 
A ,Salgotarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" targyu kozbeszerzesi eljaras 

meginditasa, az ajanlattliteli felhivas es az ajanlati dokumentacio elfogadasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 621. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 

48/2014. (XII. 16.) GPB hatarozat 
a ,Salgotarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" targyu kozbeszerzesi eljaras 
meginditasarol, az ajanlattliteli felhivas lis az ajanlati dokumentacio elfogadasarol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzilgyi Bizottsag a ,Salg6tarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es 
kiepitese" targyli kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasat, ajanlati dokumentaei6jat es 
szerzodestervezetet j 6vahagyj a. 
2. A Bizottsag a ,Salg6tarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" targyu kozbeszerzesi 
eljaras meginditasat j6vahagyja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
az aljegyzo 
a Gazdasagi es Penziigyi Foosztaly vezetoje 
a V arosiizemeltetesi Osztaly vezetoje 

4. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriHet Kobanyai Onkormanyzat rendeletenek megalkotasa az 

Onkormanyzat 201s. evi koltsegvetesi gazdalkodasanak atmeneti szabalyozasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 625. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 6 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tart6zkodassal a ,Budapest Fovaros 
X. kerillet Kobanyai Onkormanyzat rendeletenek megalkotasa az Onkormanyzat 2015. evi 
koltsegvetesi gazdalkodasanak atmeneti szabalyozasar6l" sz616 625. szamu eloterjesztest 
tamogatja [49/2014. (XII. 16.)]. 
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5. napirendi pont: 
Tajekoztato a helyi adoztatasi tevekenyseg 2014. evi alakulasarol 

Eloterjesztli: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

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

A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Szabo Krisztian: A 2014. ev ad6beszamol6ja bemutatja azokat az eredmenyeket es 
tevekenysegeket, amelyeket az idei evben a Hat6sagi Foosztaly Ad6hat6sagi Osztalya elert. 
Elmondhat6, hogy a hatalyos ad6jogszabalyok altal eloirt ad6fizetesi kotelezettseg teljesitese irant 
az Ad6hat6sagi Osztaly ismet tObbet tett, mint az elozo evben. Az elozo evekhez hasonl6an az iden 
is nagy hangsulyt fektettek az ad6fizetesi morallal, kepesseggel kapcsolatos kerdesre, valamint az 
ebbol fakad6 hatralekkezeh~si feladatok vegrehajtasara, a behajtasi tevekenysegre. Lathat6 az, hogy 
bizonyos tendenciakat nagyon lassan sikeriil valtozasra bimi. Azt is bemutatja a tajekoztat6, hogy 
bizonyos rajtunk kiviil all6 gazdasagi, illetve hosszu evekre visszameno problemak feldolgozasa 
nem tudott megtortenni, csak nagyon lassan tudunk lepeseket tenni ezekben az iigyekben. Az 
ad6fizetesi hajland6sag tekinteteben ebben az evben kismertekii pozitiv elmozdulast 
tapasztalhatunk az elozo evekhez kepest. Lathat6 az is, hogy az Ad6hat6sagi Osztaly felderito 
tevekenysege a mult problemainak a kezelese mellett a jovo, illetve a jelen kiterjesztese fele is 
torekedett. A felderito tevekenyseg eddig meg sosem volt annyira eredmenyes, mint ebben az 
evben. 

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

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a ,Helyi ad6ztatasi tevekenyseg 2014. evi alakulasar6l" sz6!6 
612. szamu elOterjesztest megtargyalta. 

6. napirendi pont: 
A terfigyelo rendszer 2015. januar, febru.ar es marciu.s havi miikodtetesevel osszeffiggo 

rendorsegi tamogatas biztositasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 597. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Terfigyelo rendszer 2015. 
januar, februar es mareius havi miikodtetesevel osszefliggo rendorsegi tamogatas biztositasar61" 
sz616 597. szamu eloterjesztest tamogatja [50/2014. (XII. 16.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, 41446 hrsz.-U., Sl teriileten udvarresz es gepkocsi-beaHo idoszakos 

berbeadasa, illetve a pinceben rendezvenyek helyszinenek biztositasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Tubak Istvan: Erdeklodik, hogy a helyi altalanos iskolas csoportok latogatasat hogy lehet 
megoldani a tovabbiakban? Van-e lehetoseg es m6d arra, hogy az iskolas csoportok ingyenesen 
latogathassak a terliletet? 

Dr. Pap Sandor: Termeszetesen van erre lehetoseg. Eddig szervezett formaban meg nem meruit fel 
igeny, de amint erre igeny mutatkozik es a Bizottsag ele keri.il donteni fognak r6la. 

Belko Judit: Tajekoztatasul elmondja, hogy az eloterjesztes 2. mellekleteben szerepl6 
hatarozattervezet d) pontja az intezmenyek, iskolak, felsooktatasi intezmenyek turavezetesere 
vonatkozik. Ennek alapjan hetkoznaponkent (munkanapokon) ingyenesen, mig hetvegen, es 
munkaszlineti napokon kedvezmenyes jegyar megvetele mellett latogathat6 a terlilet. 

Somlyody Csaba: Hasznos lenne attekinteni, hogy az S 1 terlileten mil yen teri.iletek vannak 
ideiglenes hosszabb, rovidebb tavra berbe adva, es milyen feltetelekkel. 

Dr. Pap Sandor: Az attekintesnek nines akadalya, de tajekoztatasul elmondja, hogy ezeken a 
teri.ilteken csak olyan szerzodesek keri.iltek alairasra, amelyekben harom h6napos felmondasi 
hatarido van kikotve. 

Elnok: Amennyiben nines t5bb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 616. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6L 

A Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest X. keri.ilet, 41446 
hrsz.-u, Sl teri.ileten udvarresz es gepkocsi-beall6 idoszakos berbeadasar61, illetve a pinceben 
rendezvenyek helyszinenek biztositasar61" sz616 616. szamu eloterjesztest tamogatja [5112014. 
(XII. 16.)]. 

8. napirendi pont: 
Szolgalati lakaskent torteno kijeiOles megsziintetese 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 610. szamu eloterjesztes 
tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Szolgalati lakaskent torteno 
kijelOles megszlinteteserol" sz616 610. szamu eloterjesztest bimogatja [52/2014. (XII. 16.)]. 

9. napirendi pont: 
Az onkormanyzat tulajdonaban ailo nem lakas celjara szolgal6 helyisegek es teriiietek 

iranyado berleti dijanak megallapitasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 617. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 
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A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 8 igen, 1 ellenszavazattal az ,Onkonnanyzat tulajdonaban all6 
nem lakas celjara szolgal6 helyisegek es teriiletek iranyad6 berleti dijanak megallapitasar61" sz616 
617. szamu eloterjesztest tamogatja [53/2014. (XII. 16.)]. 

10. napin.m.di pont: 
A TER_KOZ palyazat kereteben ,A kobanyai Ujhegyi setany komplex megujitasa" 

beruhazas megvalosi'tasa targyaban Budapest Fovaros Onkormanyzata es a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat kozott kotendo Tamogatasi szerzodes elfogadasa 

Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

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

A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Szabo Krisztian: Tajekoztatasul elmondja, hogy az eloterjesztesben szereplo szerzodes 
megegyezik azzal a szerzodessel, amelyet korabban a Bizottsag, illetve a Kepviselo-testUlet mar 
targyalt. A testlilet elott levo dontesi javaslatban a Polgannester ur felhatalmazasa tOrtenik meg a 
tamogatasi szerzodes alairasara. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Somlyody Csaba: Erdeklodik, hogy a szerzodes alairasa utan mikorra varhat6 az erintett tizletek 
ideiglenes elhelyezeserol val6 dontes? 

Dr. Szabo Krisztian: Tajekoztatasul elmondja, hogy az egyik tizlet ideiglenes athelyezese mar 
megtOrtent, a berlo atvette az uj tizlethelyiseget. A masik erintett eseteben az ii.zlet athelyezese 
folyamatban van, a kovetkezo ev elso negyedeveben dontes fog szii.letni errol is. 

Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 586. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penzii.gyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,TER_KOZ palyazat kereteben 
,A kobanyai Ujhegyi setany komplex megujitasa" beruhazas megval6sitasa targyaban Budapest 
Fovaros Onkonnanyzata es a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkonnanyzat kozott kotendo 
Tamogatasi szerzodes elfogadasar61" sz616 586. szamu eloterjesztest tamogatja [54/2014. 
(XII. Hi.)]. 

11. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai Diakok 

Sportegyesiilete kozott letrejott megaUapodas modositasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 623. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penzii.gyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkonnanyzat es a Kobanyai Diakok Sportegyesii.lete kozott letrejott megallapodas 
m6dositasar61" sz616 623. szamu eloterjesztest tamogatja [55/2014. (XII. 16.)]. 
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12. napirendi pont: 
Tajekoztato a Kepviseio-testiilet atruh.azott h.ataskoreben h.ozott polgarmesteri dontesekrol 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

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

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a , Kepviselo-testiilet atruhazott hataskoreben hozott 
polgarmesteri dontesekrol" sz6l6 619. szamu elOterjesztest megtargyalta. 

13. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Belso EHenorzesi Osztaly 

2015. evi eUem}rzesi terve 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

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

A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Szabo Kriszthin: Az elmult evben tervezett ellenorzesek kozUl nehanyat nem sikeriilt 
megval6sitani, mivel a Belso Ellenorzesi Osztaly vezetoi helyet sajnos j6 ideje nem sikeriilt 
betolteni, ezert gyakorlatilag ket fovel tortentek az ellenorzesek. A kovetkezo evben varhat6an 
harom fo ellenorzesi kapacitassal fog mUkodni az Osztaly, ujabb palyazat kerult kiirasra a vezetoi 
alias bet5ltesere. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 594. szamu 
eloterjesztes tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Belso Ellenorzesi Osztaly 2015. evi ellenorzesi terverol" sz616 
594. szamu eloterjesztest tamogatja [56/2014. (XII. 16.)]. 

14. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 2015. evi 

munkaterve 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 626. szamu eloterjesztes 
tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. kerUlet 
Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUletenek 2015. evi munkaterverol" sz616 626. szamu 
eloterjesztest tamogatja [57/2014. (XII. 16.)]. 
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15. napirendi pont: 
Tajekoztato a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. I-XII. h.avi 

varh.ato, az 1-X. h.avi tenyadatokkal kiegesziteU likviditasi h.elyzeterol 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6l!is, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkiillezarja. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a ,Budapest Fovaros X keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. 
1-Xll havi varhat6, az I-X havi tenyadatokkal kiegeszftett likviditasi helyzeter5l" sz6l6 613. szamu 
el5terjesztest megtargyalta. 

16. napirendi pont: 
Tajekoztato a iejart h.atarideju vegrehajtott, iHetve tovabbi intezkedest igenyio 

h.atarozatokrol 
El6terjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyz6 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkUllezarja. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a ,Lejart hataridejil vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest 
igenyl/J hatarozatokr6l" sz6l6 604. szamu el/Jterjesztest megtargyalta. 

17. napirendi pont: 
Tajekoztato a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviseio-testiiletenek 

Gazdasagi es Penziigyi Bizottsaga 2015. evi munkaterv-tervezeterol 
El6terjeszto: Marksteinne Molnar Julianna kepvisel6 

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

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a ,Budapest F/Jvaros X keriilet K/Jbanyai Onkormanyzat 
Kepvisel/J-testiiletenek Gazdasagi es Penziigyi Bizottsaga 2015. evi munkaterv-tervezeter/Jl" sz6l6 
628. szamu el/Jterjesztest megtargyalta. 

18. napirendi pont: 
A Keszenleti Rend6rseg szamara berlokijelOiesi jog biztositasa 

Eloterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 611. szamu eloterjesztes 
tamogatasar6l. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 6 igen szavazattal, 3 tart6zkodassal a ,Keszenleti Rendorseg 
szamara berlokijelolesi jog biztositasar61" sz616 611. szamu eloterjesztest tamogatja [58/2014. 
(XU. 16.)]. 
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19. napirendi pont: 
A Biintetes-vegrehajtas Orszagos Parancsnoksaga reszen~ berlokijeiOlesi jog biztositasa 

Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 587. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 6 igen szavazattal, 3 tart6zkodassal a ,Buntetes-vegrehajtas 
Orszagos Paranesnoksaga reszere berlokijelok~si jog biztositasar61" sz616 587. szamu eloterjesztest 
tamogatja [59/2014. (XII. 16.)]. 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Banya utca 32. szam alatti irodahazban ll\vo ebedlohelyiseg 

teritesmentes hasznalatba adasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 615. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest X. kerulet, Banya 
utea 32. szam alatti irodahazban levo ebedlohelyiseg teritesmentes hasznalatba adasar61" sz616 615. 
szamu eloterjesztest tamogatja [60/2014. (XII. 16.)]. 

21. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Kozma utdban talalhato 41007/13,/14 es /15 hrsz.-u ingatlanok 

elidegenitesere vonatkozo kerelem 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 618. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest X. kerulet, Kozma 
utcaban talalhat6 41007/13, /14 es /15 hrsz.-u ingatlanok elidegenitesere vonatkoz6 kerelemrol" 
sz616 618. szamu eloterjesztest tamogatja [6112014. (XII. 16.)]. 

22. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Korponai utca szam alatt levo nem lakas celjara szolgaiO helyiseg 

berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 603. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 
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62/2014. (XII. 16.) GPB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korponai utca 11. szam alatt levo nem lakas celjara szoigalo helyiseg 
berbeadasarol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzilgyi Bizottsag a Budapest X. keri.ilet, Korponai utca 11. szarn alatti, 16 m

2 

alapteri.iletii helyiseget (helyrajzi szarn: 38946) Menyhart Sandor (szemelyi igazolvanyszarna: 
930 750 LA) reszere miihely (mos6gepjavitas) es raktarozas celjara, 2015. januar 1. napjat61 
hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 7 176 Ft/m2/ev + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2015. januar 15. 
Feladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzilgyi Foosztaly vezetoje 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatti 2. epiiletben ievo 15. szamU. nem lakas 

celjara szolgalo helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 602. szamu eloterjesztes 
elfogadasar6l. 

63/2014. (XII. 16.) GPB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatti 2. epiiletben levo 15. szamU. nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasarol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi es Penzilgyi Bizottsag a Budapest X. keri.ilet, Halom utca 42. szarn alatti 2. 
epiiletben levo, 15. szamu, 13 m2 alaptertiletii helyiseget (helyrajzi szarn: 41446) Kerekes Janos 
(okmanyazonosit6 szama: 955167 KA) reszere pr6baterem celjara 2015. januar 1. napjat61 
hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 1 057 Ft/m2/h6 + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2015. januar 15. 
Feladatkoreben erintett: a Gazdasagi es Penzilgyi Foosztaly vezetoje 

Elnok: Bejelenti, hogy a Gazdasagi es Penzilgyi Bizottsag a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja 
alapjan zart Ulesen targyalja a 24-27. szamu napirendi pontokat. 

24. napirendi pont: 
A Tabhizat Kft. kozteriilet-haszmilati iigyeben benyU.jtott fellebbezese 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a, Tablazat Kft. 
kozterulet-hasznalati ugyeben benyujtott fellebbezeserol" sz6l6 napirendi pontot zart u!esen 
targyalja. 

ZARTULES 
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25. napirendi pont: 
A Gran-Trading Kft. kozteriilet-h.asznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi kerelme 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasdgi es Penziigyi Bizottsdg a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a, Gran-Trading 
Kft. kozteriilet-haszndlati ugyeben benyujtott meltanyossagi kerelmerol" sz6l6 napirendi pontot zdrt 
ulesen tdrgyalja. 

ZARTULES 

26. napirendi pont: 
Marlen Attila kozteriilet-h.asznalati iigyevel kapcsolatban benyujtott meltanyossagi kerelem 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasdgi es Penzugyi Bizottsdg a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjdn , Marlen Attila 
kozteriilet-hasznalati iigyevel kapcsolatban benyujtott meltdnyossdgi kerelmerol" sz6l6 napirendi 
pontot zdrt ulesen targyalja. 

ZARTULES 

27. napirendi pont: 
Az Agroquad Kft. kerelme alapjan lakossagi elelmiszerpiac kozteriilet-hasznalati dijanak a 

megallapitasa 
EIOterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

A Gazdasdgi es Penziigyi Bizottsag a Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjdn az ,Agroquad Kft. 
kerelme alapjdn lakossdgi elelmiszerpiac kozteriilet-haszndlati dijdnak a megdllapitdsdr6l" sz6l6 
napirendi pontot zdrt iilesen tdrgyalja. 

ZARTULES 

Elnok: Keri a Bizottsagot, szavazzon a zart files elrendeleserol a ,Budapest X. kerlilet, Banya utca 
35. szam alatti I. szamu irodahazban talalhat6 181 m2 nagysagu nem lakas celjara szolgal6 
helyisegcsoport berbeadasar61" sz616 631. szamu eloterjesztes tekinteteben. 

A Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag 6 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tart6zkodassal zart lilesen targyalja 
a ,Budapest X. kerlilet, Banya utca 35. szam alatti I. szamu irodahazban talalhat6 181 m2 nagysagu 
nem lakas celjara szolgal6 helyisegcsoport berbeadasar61" sz616 631. szamu eloterjesztest [68/2014. 
(XII. 16.)]. 
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28. napirendi pont: 
Budapest X. keriilet, Banya utca 35. szam alatti I. szamu irodahazban talalhato 181m

2 

nagysagu nem lakas celjara szolgalo helyisegcsoport berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a Motv. 46. § (2) bekezdes c) pontja alapjan a ,Budapest X 
keriilet, Banya utca 35. szam alatti I szamu irodahazban talcilhat6 181 m

2 
nagysagu nem lakas 

celjara szolga/6 helyisegcsoport berbeadasa" sz6l6 napirendi pontot zart ulesen ttirgyalja. 

ZARTULES 

Elnok: Megkoszoni a jelenh§v6k munkajat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott napirendjet 
megtargyalta. A Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag uleset 1450 6rakor bezarja. 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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A jegyzokonyv mellt~kletei 

./ meghiv6, eloterjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

./ jelenleti iv 

./ Ulesrol kesziilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o hatarozatok mellekletei 

D inisban benyujtott m6dosit6 javaslat 

o a nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmaz6 szavazasi nevsor 

D jegyzo torvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

o titkos es nev szerinti szavazasr61 keszi.ilt jegyzokonyv 

o felsz6lalasi jegy 
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BUDAPEST Fov AROS X. KERULET K6BANY AI 0NKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULET 

GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAG 

Jelenleti iv 

2014 . ... ~ ... i~:.A~~. orakor megtartott Gazdasagi es Penzugyi Bizottsag 
tileserol. 

Bizottsagi tagok: 
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