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Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. január 23-án 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 ív szerint jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tubák István, Varga István, a Bizottság képviselő 
tagjai, 
Pluzsik Gábor, Tábi Attila, Gerstenbrein György, a Bizottság nem képviselő tagja. 

Távolmaradását e lőre jelezte: 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Szüts Korinna 
Rappi Gabriella 
Dr. Korpai Anita 
Szabó László 

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Egervári Éva 
Habináné Musicz Erika 
Ventzl József 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Hatósági Főosztály képviseletében 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
felelős akkreditált 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 Tasi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend 
elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbiak szerint fogadja 
el a napirendjét [1/2018. (1. 23.)): 

1. ,,A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (30. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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2. ,,A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (28. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. Az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása (26. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (25. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester 

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. 
módosítása (41. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (39. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (3. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon fennmaradásával 
kapcsolatban benyújtott kérelme (21. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő
testületi határozatokról (18. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

10. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 1-II. havi várható 
likviditási helyzetéről (17. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három tagjának és 
két póttagjának megválasztása (20. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző 

12. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kápolna utca 19. V. emelet 19. szám alatti lakás 
elidegenítésére vonatkozó kérelemről (16. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (31. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 28-29. számú helyiség, 
valamint a Gergely utca 36. szám alatti helyiség Budapest Főváros Kormányhivatala részére 
történő ingyenes használatba adása (36. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 22. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (14. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 9. épületben lévő 47. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (10. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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17. A BudapestX. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 217. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (6. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 10. épület felső szintjén lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbevételére vonatkozó kérelem (32. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest X. kerület, Csilla utca 3. szám alatti „B" lépcsőházban található nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása (12. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest X. kerület, Csilla utca 5. szám alatti „B" lépcsőházban található nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása (13. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti „C" lépcsőházban található nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (29. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
ismételt bérbeadása (11. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, Füzér utca 29 /b alagsor 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség ismételt bérbeadása (15. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

24. A Pont Reklám Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (7. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A Virág 66 Bt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (8. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Somlyódy Csaba: Jelzi, hogy nem kapta meg a „közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet, valamint a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40 /2013. (XII. 17 .) 
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló előterjesztést. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem került benyújtásra az előterjesztés, tehát nincs mit visszavonni. Ilyen 
esetben a Bizottság napirendje elfogadható és a be nem nyújtott napirendet nem tudja tárgyalni. 
A rendelettervezetnek van egy része, amelyet még tisztázni kell, de a Képviselő-testület rendkívüli 
eljárásrendben tudja majd tárgyalni. 

1. napirendi pont: 
„A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 
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2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges „A Kőbányai 
Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása" tárgyú 30. számú előterjesztés tekintetében. Felkéri dr. Szabó 
Krisztián jegyző urat a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

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 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 30. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

2/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a „Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(6 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai 
előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Szuperinfó Budapest 
Kft. (1103 Budapest, Óhegy utca 31.) ajánlata érvényes, mert megfelel az ajánlattételi felhívás és 
a közbeszerzési dokumentumok, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeletei előírásainak, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, és nem áll kizáró ok hatálya alatt. 
2. A Bizottság „A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János 
út 7.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő nem 
adta meg az ajánlatkérő által kért árindokolást, és ezzel megsértette a Kbt. 72. § (3) bekezdését, 
továbbá ajánlata nem teljeskörű, mivel nem az ajánlatkérő által előírt 43 OOO példányra 
vonatkozik. Az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlatkérő által kért (kiadványonkénti, azaz megjelenésenkénti nettó vállalkozói 
díj) ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
3. A Bizottság „A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
4. A Bizottság „A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az eljárás nyertese a Szuperinfó Budapest Kft. (1103 
Budapest, Óhegy utca 31.) mint az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevő. 
5. A Bizottság „A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a Szuperinfó Budapest 
Kft.-vel megkösse. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

2. napirendi pont: 
,,A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges „A Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" tárgyú közbeszerzési 
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eljárás eredményének megállapítása" tárgyú 28. számú előterjesztés tekintetében. Felkéri dr. 
Szabó Krisztián jegyző urat a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 28. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

3/2018. (I. 23.) GPB határozat 
a „Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített 
tűzjelző rendszer bővítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Bohus Alarm 
System Kft. (1091 Budapest, Üllői út 107. fszt. III.) ajánlata érvényes, mert megfelel a felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeletei előírásainak, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll 
kizáró ok hatálya alatt. 
2. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az MP Hungary Kft. (1047 Budapest, Károlyi 
István u. 10.) ajánlata érvényes, mert megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
előírásainak, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll kizáró ok hatálya alatt. 
3. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a G&H Kft. (1108 Budapest, Újhegyi út 4/b 
5/15.) ajánlata érvényes, mert megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll kizáró ok hatálya alatt. 
4. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy Samoila Sebastian Sándor egyéni vállalkozó 
(1149 Budapest, Báróczy u. 18.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
5. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
6. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az eljárás nyertese a Bohus Alarm System Kft., 
mint az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 
7. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a Bohus Alarm 
System Kft.-vel megkösse. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

3. napirendi pont: 
Az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgáremster 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 26. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az „Óhegy Polgárőr Egyesületnek 
nyújtott támogatás elszámolásáról" szóló 26. számú előterjesztést támogatja [4/2018. (1. 23.)]. 

4. napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
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 25. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Fővárosi Önkormányzatot és a 
kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló 
rendelettervezet véleményezéséről" szóló 25. számú előterjesztést támogatja [5/2018. (1. 23.)]. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

5. módosítása 
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 41. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. módosításáról" szóló 41. számú előterjesztést 
támogatja [6/2018. (1. 23.)]. 

6. napirendi pont: 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
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: Korábban két alkotmányos jogintézmény szabályozása tartozott ebbe a 
rendeletalkotási körbe, a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés. A népi kezdeményezés 
jogintézménye megszűnt az Alaptörvény hatálybalépése után, illetve az új népszavazási törvény 
nyomán. Ily módon egy rendeletalkotási feladata maradt a Képviselő-testületnek ebben a 
témakörben. Azt a kezdeményezői arányszámot kell meghatározni, amellyel helyi népszavazás 
kezdeményezhető. A Képviselő-testület korábbi rendeleteiben az az arányszám szerepelt, amely 
most is előterjesztésre került. 1992-ben még alacsonyabb arányszámot állapított meg a 
Képviselő-testület, akkoriban jellemző volt, hogy a minimumot állapították meg. Az országos 
szabályozást alapul véve ez az arányszám kellő terepet ad a közvetlen demokrácia intézményének 
a gyakorlására, tehát nem a legmagasabb szinten állapítja meg a követelményt, de ad egy olyan 
biztonságot, hogy a választópolgárok egy nagyobb számának fontos kérdésekben legyen 
kezdeményezhető a népszavazás. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy a 100% mi alapján kerül meghatározásra? 

Dr. Szabó Krisztián: A kezdeményezéskor a nyilvántartásban lévő választópolgárok száma 
alapján. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 39. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról" szóló 39. számú előterjesztést támogatja [7 /2018. (1. 23.)]. 

7. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása 

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 3. számú 
előterj esztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Hungexpo Zrt. kérelme alapján 
közterület-használati díj megállapításáról" szóló 3. számú előterjesztést támogatja [8/2018. 
(1. 23.)]. 

8. napirendi pont: 
A Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 

fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelme 
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 21. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Havalda József által a Budapest 
X. kerület, Népligetben található pavilon fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelméről" 
szóló 21. számú előterjesztésttámogatja [9/2018. (1. 23.)]. 

9. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve 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 további intézkedést 
igénylő képviselő-testületi határozatokról" szóló 18. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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10. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018.1-11. havi 

várható likviditási helyzetéről 
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 „Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I
ll. havi várható likviditási helyzetéről" szóló 17. számú előterjesztést megtárgyalta. 

11. napirendi pont: 
A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három tagjának és 

két póttagjának megválasztása 
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 20. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „09. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztásáról" szóló 
20. számú előterjesztést támogatja [10/ 2018. (1. 23.)] . 

12. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kápolna utca 19. V. emelet 19. szám alatti lakás 

elidegenítésére vonatkozó kérelemről 
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 „Budapest X kerület, Kápolna utca 19. V emelet 19. szám alatti 
lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről" szóló 16. számú előterjesztést megtárgyalta. 

13. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek 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 31. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre 
történő kijelöléséről" szóló 31. számú előterjesztésttámogatja [11/2018. (1. 23.)]. 
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14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 28-29. számú helyiség, 

valamint a Gergely utca 36. szám alatti helyiség Budapest Főváros Kormányhivatala 
részére történő ingyenes használatba adása 
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 36. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Budapest X. kerület Bánya utca 
35. szám alatti 8. épületben lévő 28-29. számú helyiség, valamint a Gergely utca 36. szám alatti 
helyiség Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő ingyenes használatba adásáról" szóló 
36. számú előterjesztést támogatja [12/2018. (I. 23.)]. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 22. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
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 14. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

13/2018. (I. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 22. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben 
lévő 22. számú, 40 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a TTG Gastro Kft. 
(székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. C. ép. 7. emelet 8., cégjegyzékszáma: 01-09-995603, 
adószáma: 24206729-2-41, képviseli: Tamási Tibor ügyvezető) részére műhely (kávépörkölés) 
céljára 2018. február 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe 
adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 45 240 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett elektromos felújítás költségeit - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett- 97 280 Ft összeg erejéig beszámíthassa 
a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj legfeljebb 50%-a lehet. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 9. épületben lévő 47. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
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 10. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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14/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 9. épületben lévő 47. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 9. épületben 
lévő 47. számú, 45 mz alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a REWO-PRO Kft. 
( székhelye: 2484 Gárdony, Székely Bertalan utca 31., cégjegyzékszáma: 07-09-02 7042, adószáma: 
25580619-2-07, képviseli: Forstner Gábor Antal ügyvezető) részére műhely (autóvillamossági 
szerelés) céljára 2018. február 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 

kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 50 895 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
A BudapestX. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 217. számú 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
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 6. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

15/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 217. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. 
épületben lévő 2. emelet 217. számú, 20 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a 
ZENTA lNTERNATIONAL Kft. (székhelye: 3011 Heréd, Tabán út 17 / b, cégjegyzékszáma: 10-09-
033694, adószáma: 13104922-2-10, képviseli: Molnár Attila ügyvezető) részére iroda céljára 
2018. február 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 22 620 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

céljára szolgáló helyiség bérbevételére 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 32. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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16/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 10. épület felső szintjén lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbevételére vonatkozó kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Magyar Deszkások Országos Egyesülete [székhelye: 
1102 Budapest, Harmat utca 12. II. lépcsőház félemelet 18., nyilvántartási száma: 01-02-
0016021, adószáma: 18734665-1-42, képviseli: Kállay Márta Ilona elnök) kérelmét - a 
Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 10. épület felső szintjén lévő, 800 m2 

alapterületű helyiség (helyrajzi szám: 41446) bérbevételére - elutasítja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Csilla utca 3. szám alatti „B" lépcsőházban található nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
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 12. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

17 /2018. (1. 23.) GPB határozat 
a BudapestX. kerület, Csilla utca 3. szám alatti „B" lépcsőházban található nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Csilla utca 3. szám alatti „8" 
lépcsőházban található, 62 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38911/35/A/19) Piroska 
Ottó (okmányazonosító száma: 508065 BE) részére raktározás céljára 2018. február 1. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 15 500 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Csilla utca 5. szám alatti „B" lépcsőházban található nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
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 13. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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18/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Csilla utca 5. szám alatti „B" lépcsőházban található nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Csilla utca 5. szám alatti „B" 
lépcsőházban található, 29 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38911/38/ A/11) 
Piroskáné Antal Krisztina (okmányazonosító száma: 455160 TA) részére tárolás céljára 2018. 
február l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 9 OOO Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti „C" lépcsőházban található nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
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 29. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

19/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti „C" lépcsőházban található nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti „C" 
lépcsőházban található, 48 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/62/A/51) az 
Ingatlan48 Alfa Kft. (székhelye: 1091 Budapest, Egyetértés utca l. 2. lépcsőház 3. emelet 3., 
cégjegyzékszáma: 01-09-301361, adószáma: 26090922-2-42, képviseli: Mlinárik Evelyn 
ügyvezető) részére raktározás céljára 2018. február l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 12 OOO Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

ismételt bérbeadása 
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 11. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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20/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
ismételt bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatti, 30 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41796/A/3) Huszár László (okmányazonosító száma: 
836941 SA) részére raktározás céljára 2018. február 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 10 269 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Füzér utca 2 9 / b alagsor 4. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség ismételt bérbeadása 
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 15. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

21/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 2 9 /b alagsor 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség ismételt bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Füzér utca 29 / b alagsor 4. szám alatti, 
34 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39072/ A/2) Balázs Ildikó (okmányazonosító: 
23237LA) részére tárolás céljára 2018. február l-jétől határozatlan időre, 3 hónapos felmondási 
idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 16 OOO Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 24. és a 25. napirendi pontokat. 

24. napirendi pont: 
A Pont Reklám Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 
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25. napirendi pont: 
Virág 66 Bt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a „ Virág 66 Bt. 
közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelméről" szóló napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 14.30 órakor bezárja. 

~ rJuli 
bizottsági elnök _ 

Törvényességi szempont'. ól ·enenJe·gyzem: . - ' 

-~ 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok mellékletei 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

./ a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2018. január 23-án 14.00 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 Atti la 

Tanácskozási ioggal: (aláírás) 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

Dr. Pap Sándor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 
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Meghívottak: (aláírás): 

Dr. Ács Viktória 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a „Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2018. január 23-án megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZICOD ÁS 

1./ Agócs Zsolt X 
2./ Gerstenbrein György x· 
3./ Marksteinné Molnár Julianna )( 
4./ Mácsik András X 
5./ Pluzsik Gábor X 
6./ Sornlyódy Csaba X 
7./ Tamás László 

8./ Tábi Attila )( 
9 ./ Tubák István X 
10./ Varga István X 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) 
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvise l ő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 64. § (2) bekezdése alapján van szükség . 

. '/ ·</ ,t;f ... l.. r;;~ ,.:?. . l. .//?.(1. .. .. ...... 
Marksteinné Molnár J1: · nna 

bizottsági elnök jegyző 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a „Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítés e" 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

amely a 2018. január 23-án megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság iiléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt X 
2./ Gerstenbrein György X 
3./ Marksteinné Molnár Ju lianna X 
4./ Mácsik András X 
5./ Pluzsik Gábor X 
6./ Sornlyódy Csaba x· 
7./ Tamás László 

8./ Tábi Attila x· 
9./ Tubák István X 
10./ Varga István X 

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tö rvény 27. § (5) 
bekezdése, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31 /20 11 . (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 64. § (2) bekezdése alapján van szükség. 

/(eb~/ / ................. v.@.1. .. ........ .. 
Marksteinné Moln 'r .T lianna 

bizottsági elnök J egyző 


