
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

H ~o ~zámú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága által meghozott döntések alapján a 2018. első félévében lejárt határidejű 
végrehajtott és a folyamatban lévő végrehajtásokról tájékoztatom a tisztelt Bizottságot. 

Az előterjesztés 1. melléklete a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 2. 
melléklet azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban van. 

Budapest, 2018. augusztus „i~. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

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 
szermt1 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 

Intézkedés: A Szuperinfó Budapest Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2018. február 9-én 
megkötésre került. 
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3/2018. (1. 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 

Intézkedés: A Bohus Alarm System Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2018. február S-én 
megkötésre került. 
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13/2018. (1. 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 

és 

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 INTERNATIONAL 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 diját 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 

és 

17/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. 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 „B" 
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. 
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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 

Intézkedés: A kérelmezőket értesítettük a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződéseket 
2018. február 15-én megkötöttük. 

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 

Intézkedés: A kérelmezőt értesítettük a Bizottság döntéséről, aki a döntést tudomásul 
vette. 

18/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Csilla utca S. 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 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 1. 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 

és 
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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 1. 2. lépcsőház 3. emelet 3., 
cégjegyzékszáma: 01-09-301361, adószáma: 26090922-2-42, képviseli: Mlinárik Evelyn 
ügyvezető) részére raktározás céljára 2018. február 1. 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 

Intézkedés: A kérelmezőket értesítettük a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződéseket 
2018. február 28-án megkötöttük. 

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 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, aki a bérleti szerződést 
nem kötötte meg. 

21/2018. (1. 23.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/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. 
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Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
február 13-án megkötöttük. 

40/2018. (II. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szövőszék utca 12. fszt. 3. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának 
közös megegyezéssel történő megszüntetése 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szövőszék utca 12. fszt. 3. szám 
alatt lévő, Kedzierski János (okrnányazonosító száma: 0821 71 LA) és Kedzierski Marianna 
(okrnányazonosító száma: 484301 SA) bérlőtársak által bérelt lakás bérleti jogviszonyának 
pénzbeli térítés mellett közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2 352 193 Ft összegben 
hozzájárul. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakás bérlői kevesellték a felajánlott összeget, így nem kívánták a bérleti 
jogviszonyt megszüntetni. 

44/2018. (II. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 31. épületben lévő 32. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 31 . 
épületben lévő 32. számú, 60 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a SIMONFIA 
Épületgépészeti Bt. (székhelye: 1103 Budapest, Kőér köz 16., adószáma: 28643447-2-42, 
cégjegyzékszáma: 01-06-419901, képviseli: Simon Miklós ügyvezető) részére lakatosműhely 
céljára, 2018. március 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével 
bérbe adja. 

2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 67 860 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő : 2018. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

45/2018. (II. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. 
épületben lévő 42. számú, 96 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a VIHUN 
IMPEX Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Práter utca 63. fszt. 9. , cégjegyzékszáma: 01-09-
921998, adószáma: 14830240-2-42) részére raktározás céljára, 2018. március 1. napjától 2018. 
december 31. napjáig tartó határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 108 576 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

48/2018. (II. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 3. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
ismételt bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Állomás utca 3. szám alatti, 42 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39016/9/A/59) az Alexina-Professional Kft. 
(székhelye: 1213 Budapest, Szentmiklósi út 19., adószáma: 2389 1607-2-43, cégjegyzékszáma: 
01-09-983022, képviseli: Nagy Tamás ügyvezető) részére üzlethelyiség (büfé) céljára, 2018. 
március 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti diját havi 71 033 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. február 28 . 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

54/2018. (III. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 34/ A szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Füzér utca 34/ A szám alatti, 68 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39002/A/1) a TREVILL TRADE Bt. (székhelye: 
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 15. fszt. 41., cégjegyzékszáma: 01-06-762295, adószáma: 
21887990-2-42, képviseli: Barczikay Zsolt üzletvezetésre jogosult tag) részére villanyszerelő
műhely céljára 2018. április 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 

kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 20 202 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 - 519 928 Ft összeg erejéig 
beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj legfeljebb 
50%-a lehet. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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és 

56/2018. (III. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Harmat utca 10-12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Harmat utca 10-12. szám alatti , 
16 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39185/A/64) Stuber Zoltán (okmányazonosító 
száma: 851733 JA) részére hobbi tevékenység (barkácsolás, 3D nyomtatás) és tárolás céljára 
2018. április 1. 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. 
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett ajtócsere költségeit - a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - 196 67 6 Ft összeg erejéig beszámíthassa a 
bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj legfeljebb 50%-a lehet. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőket tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződéseket 
2018. március 28-án megkötöttük. 

46/2018. (II. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 1. 
számú, 13 m2 alapterületű raktárhelyiséget (helyrajzi szám: 42309/27) Subák Jenifer egyéni 
vállalkozó (székhelye: 1108 Budapest, Maglódi út 103/C, nyilvántartási száma: 50894422, 
adószáma: 67880184-1-42) részére babafotózás és raktározás céljára 2018. március 1. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 13 OOO Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

49/2018. (II. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 4. szám alatti „A" lépcsőházban található nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 4. szám alatti „A" 
lépcsőházban található, 48 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 3 8315/65/ A/49) Berényi 
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Gyula (okmányazonosító száma: 814265 MA) részére tárolás céljára 2018. március 1. napjától 
2018. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 12 OOO Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőket tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződéseket 
2018. március 20-án megkötöttük. 

47/2018. (II. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Korall utca 45. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Korall utca 45. szám alatt lévő 71 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 42408) Petrikó Krisztina egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., nyilvántartási száma: 43696883 , 
adószáma: 67155114141) részére üzlethelyiség (frissítő és relaxáló testmasszázs szolgáltatás) 
céljára, 2018. március 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével 
bérbe adja. 

2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 46 706 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. február 28 . 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
március 5-én megkötöttük. 

53/2018. (III. 20.) GPB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 32. §-a alapján a Budapest X. kerület, 
Vaspálya utca 57. 1. emelet 12. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának pénzbeli térítés mellett 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 5 OOO OOO Ft összegben hozzájárul. A 
bérlőtársak 2018. június 15. napjáig kötelesek a lakást kiürített, jelenlegi állapotnak megfelelő 
állapotban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére birtokba adni. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó 
megállapodás megkötésre került. A kiürített lakás átvételét követően az 5 
millió forint összegű hozzájárulás átutalása a bérlőtársak részére megtörtént. 

55/2018. (III. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/b szám alatti, 22 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38431/26/A/4) az AQUA-NOVA Kft. (székhelye: 
1107 Budapest, Makk utca 4/c, cégjegyzékszáma: 01-09-564612, adószáma: 12202508-2-42, 
képviseli: Deák László ügyvezető) részére raktározás céljára, 2018. április 1. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 6 536 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
április 12-én megkötöttük. 

57/2018. (III. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatt lévő, 
54 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41634) Hirschler Tibor ( okmányazonosító 
száma: 021341 KA) részére raktározás céljára 2018. április 1. napjától 2018. december 31. 
napjáig terjedő határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti diját havi 38 241 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, aki annak ismeretében a 
bérleti szerződést nem kötötte meg. 

58/2018. (III. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(6 igen, egyhangú szavazattal - 1 fő érintettség révén nem szavazott) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatti, 28 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39162/2/A/2) Bódi Imre (okmányazonosító száma: 
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971333 JA) részére üzlethelyiség (zöldség- és gyümölcskereskedés) céljára 2018. április 1. 
napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 18 419 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
április 28-án megkötöttük. 

59/2018. (Ill. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor 2-4. szám 
alatti, 218 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39031/6/A/5) a XUANHAN BROMART 
Kft. (székhelye: 1157 Budapest, Zsókavár utca 32. 2. emelet 8., cégjegyzékszáma: 01-09-
291610, adószáma: 25832521-2-42, képviseli: Nguyen Thanh Xuan ügyvezető) részére 
üzlethelyiség (vegyeskereskedés) céljára, 2018. április 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 501 854 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
április 4-én megkötöttük. 

60/2018. (III. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Hölgy utca 18. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
pályázati úton történő hasznosításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság pályázatot ír ki a Budapest X. kerület, Hölgy utca 18. 
szám alatti, 38952/0/A/5 helyrajzi számú, 323 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek hasznosítására. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díjának alsó határát 3 715,17 Ft/m2/év + ÁFA (100 OOO Ft/hó) 
mértékben határozza meg. 
3. A Bizottság a helyiségben folytatható tevékenységek körét az alábbi tevékenységekre 
engedélyezi: 
a) raktározás, 
b) nem engedélyköteles ipari tevékenység (műhely) . 
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4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az 1. melléklet szerinti pályázati hirdetmény 
közzétételével a pályázati eljárást folytassa le. 
Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A pályázati felhívás közzétételre került. A pályázatra három jelentkező volt, a 
pályázat nyertese Kiss József egyéni vállalkozó lett. 

61/2018. (III. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 15. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 15. szám alatt lévő, 
29 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39052/A/33) a Kutas és Ollári Végrehajtói Iroda 
(székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 37-39., cégjegyzékszáma: 01-18-000047, adószáma: 
26195577-1-41, képviseli : dr. Kutas Péter, dr. Ollári Zoltán önálló bírósági végrehajtók) részére 
raktározás céljára, 2018. április l-jétől határozatlan időre 3 hónapos felmondási idő kikötésével 
bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 20 300 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, aki annak ismeretében a 
bérleti szerződést nem kötötte meg. 

62/2018. (III. 20.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Harmat utca 142. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti jogának átruházásához való hozzájárulásról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Táborosi Magdolna az általa bérelt, 
Budapest X. kerület, Harmat utca 142. szám alatti, 13 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogát 
- a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel - 2018. április 1. napjától kezdődően átruházza 
a Clear Konstrukt Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Gergely utca 104/A 2. emelet 3., 
cégjegyzékszáma: 01-09-936988, adószáma: 22639446-2-42, képviseli: Farkas Nimród 
ügyvezető) részére üzlethelyiség (szépségápolással kapcsolatos szolgáltatási tevékenység) 
céljára. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
április 10-én megkötöttük. 
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64/2018. (III. 28.) GPB határozat 
„A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak 
felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak 
felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak 
felújítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 

100/2018. (V. 22.) GPB határozat 
,,A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak és lépcsőházainak felújítása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóinak 
és lépcsőházainak felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az eljárás 
eredménytelen a Kbt. 75 . § (2) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy a beérkezett 
egyetlen ajánlat 60 169 587 Ft+ áfa összeggel meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló 
fedezet összegét. 
Határidő : 

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

Intézkedés: A határozatban foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás megindítása és 
lefolytatása megtörtént. A Bizottság a 100/2018. (V. 22.) GPB határozatával 
a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, 
hogy a beérkezett egyetlen ajánlat 60 169 587 Ft + áfa összeggel meghaladta 
az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét. 

89/2018. (IV. 17.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti díjának elengedéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a FINANCIAL ZONE Kft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Október 23 . tér 8. fszt. , adószáma: 23783555-1-07, cégjegyzékszáma: 07-09-
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027175, képviseli: Furják Zoltán ügyvezető) által bérelt Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. 
szám alatt található, 45 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 2017. november 1. 
és 2018. január 15. közötti időszakra vonatkozó bérleti díjának (140 625 Ft összegnek) a 
megfizetését elengedi tekintettel arra, hogy a helyiség műszaki okok miatt nem volt 
rendeltetésszerű használatra alkalmas. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Bizottság döntéséről. 
3. A Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlő részére előírt és 
kiszámlázott, 1. pontban meghatározott összeg előirányzatból történő törlését végezze el. 

Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a határozatban megjelölt 
összegű bérleti díj a bérlő részére jóváírásra került. 

90/2018. (IV. 17.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Márga utca 16. fszt. 14. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Márga utca 16. fszt. 14. szám alatt 
lévő, 7 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41896/ A/13) Maurer Andrea (lakcíme: 1103 
Budapest, Márga utca 16. fszt. 10) részére tárolás céljára 2018. május 1. napjától határozatlan 
időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 

2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 2 757 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
május 7-én megkötöttük. 

91/2018. (IV. 17.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 31. épületben lévő 33. 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 31 . 
épületben lévő 33. számú, 100 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Gál Miklós 
Levente ( okmányazonosító száma: 104260 AK) részére műhely céljára 2018. május 1. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 

2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 113 100 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
május 15-én megkötöttük. 

92/2018. (IV. 17.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatt lévő, 44 m2 alapterületű nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti , 44 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39016/9/A/331) Márkus Botond (okmányazonosító 
száma: 998072 CE) részére üzlethelyiség (szépségápolás és alakformálás szolgáltatás) céljára 
2018. július 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 81 965 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

93/2018. (IV. 17.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatt lévő, 37 m2 alapterületű nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti , 37 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39016/9/A/329) Tóth-Bodzásy Noémi Anikó 
(okmányazonosító száma: 222710 PA) részére üzlethelyiség (gyermekruha-kereskedés) céljára 
2018. május 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 68 925 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőket tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, akik annak ismeretében 
a bérleti szerződést nem kötötték meg. 

99/2018. (V. 22.) GPB határozat 
az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2019. 01. 01. 00:00 CET - 2019. 12. 31. 
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2019.01.01. 
00:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia 
kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását 
az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
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2. A Bizottság az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2019.01.01. 00:00 CET- 2019. 12. 
31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
3. A Bizottság az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2019.01.01. 00:00 CET- 2019. 12. 
31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
keretében" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII. törvény 113. §-a szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 
terveztesse be az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2019.01.01. 00:00 CET - 2019. 12. 
31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 2019. évre biztosítandó fedezetének összegét. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

101/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a „ Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, 
Alkotás utca 50.) ajánlata érvényes, mert megfelel az eljárást megindító 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 „Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhelye: 1091 Budapest, 
Üllői út 1.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
az ajánlattevő nem adta meg az ajánlatkérő által kért indokolást, így nem állapítható meg, hogy 
a kárkifizetések határideje értékelési részszempontra tett egy naptári napos vállalása 
teljesíthető-e. 

3. A Bizottság a „Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
4. A Bizottság a „Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy az eljárás nyertese a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. mint a legjobb árérték 
arányú és egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 

17 



.•. 

5. A Bizottság a „Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-vel 
megkösse. 
6. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a „Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges, 2019-2021. évekre 
vonatkozó, évi 18 862 710 Ft összegű fedezetet az Önkormányzat 2019-2021 . évi költségvetési 
rendeleteibe terveztesse be. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-vel a biztosítási szerződés 2018. június 20-
án megkötésre került. 

121/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. 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, Szárnyas utca 12. szám alatti „B" 
lépcsőházban található, 48 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/61/A/50) az ENI 
Bt. (székhelye: 1111 Budapest, Irinyi János utca 47. 3. emelet 20., cégjegyzékszáma: 01-06-
738480, adószáma: 20920852-2-43, képviseli: Gorácz Árpádné ügyvezető) részére raktározás 
céljára 2018. június 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe 
adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 14 OOO Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
május 11-én megkötöttük. 

122/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 22. 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 22. szám alatti „C" 
lépcsőházban található, 48 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/55/ A/51) Kerezsi 
László (okmányazonosító száma: 620705 AE) részére raktározás céljára 2018. június 1. 
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. május 31. 
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Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
június 18-án megkötöttük. 

123/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti díjának elengedéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Gyoza King Kft. (székhelye: 1162 Budapest, Csömöri 
út 302., adószáma: 25899395-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-295187, képviseli: Zhang Yu 
ügyvezető) által bérelt Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti, 114 m2 alapterületű 
nem lakás céljára szolgáló helyiség 2017. július 1. és 2017. augusztus 31. napja közötti 
időszakra vonatkozó bérleti díjának - 334 400 Ft összegnek - a megfizetését elengedi 
tekintettel arra, hogy a helyiség műszaki okok miatt nem volt rendeltetésszerű használatra 
alkalmas. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Bizottság döntéséről. 
3. A Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlő részére előírt és 
kiszámlázott, 1. pontban meghatározott összeg előirányzatból történő törlését végezze el. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti díj jóváírása 
megtörtént. 

124/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti ingatlan egy részének bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti 
épületben lévő 1. emelet 4. számú, 52,5 m2 alapterületű termet (helyrajzi száma: 41411) a 
Táncművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület [székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György 
utca 48., levelezési címe: 1103 Budapest, Noszlopy utca 60., nyilvántartási száma: 13-02-
0004470, adószáma: 18710498-1-13, képviseli: Betegh Miklós elnök, (a továbbiakban: 
Egyesület)] részére bejárós nappali tábor céljára a 2018. június 18. és június 22., 2018. június 
25. és június 29. , valamint 2018. augusztus 13. és augusztus 17. napja közötti időszakokban 7 
órától 18 óráig bérbe adj a. 
2. A Bizottság engedélyezi, hogy az Egyesület a bérleti időszak alatt az épület 3. emeletén 
található tornatermet és az ingatlan udvarát használja. 
3. A Bizottság a helyiségek és az udvar használatának bérleti díját táboronként 50 OOO Ft 
összegben határozza meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. május 31. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: Az Egyesülettel 2018. június 18-22. napja közötti időszakra a bérleti 
szerződést 2018. június 18-án megkötöttük, a többi időpontra nem kötötte 
meg a szerződést. 

125/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Csilla utca 2. szám alatti „A" lépcsőházban található nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Csilla utca 2. szám alatti „A" 
lépcsőházban található, 69 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38911/33/A/1) Rácz 
Miklós (okmányazonosító száma: 156814 MA) részére raktározás céljára 2018. június 1. 
napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 17 250 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő : 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
június 11-én megkötöttük. 

127/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 1. emelet 9. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiség ismételt bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. 
épületben lévő 1. emelet 9. számú, 17 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Sárdy 
Gábor (okmányazonosító száma: 078638 PA) részére próbaterem céljára 2018. június 1. 
napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 19 227 Ft/hó + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
június 22-én megkötöttük. 

128/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 3. épületben lévő 8. 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 3. 
épületben lévő 8. számú, 155 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a VELOX-Vill 
Kft. (székhelye: 1101 Budapest, Pongrác utca 9/B, cégjegyzékszáma: 01-09-937404, 
adószáma: 22649665-2-42, képviseli: Schoeck Ádám ügyvezető igazgató) részére raktározás 
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céljára 2018. június 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe 
adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 175 305 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

129/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 21. 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 21. számú, 70 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a BAi LIAN 
Kft. (székhelye: 1108 Budapest, Szövőszék utca 18. 4. emelet 18., cégjegyzékszáma: 01-09-
369454, adószáma: 12033887-2-42, képviseli: Li Xuefan ügyvezető) részére raktározás céljára 
2018. június 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 79 170 Ft//hó +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőket tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 
2018. június 28-án megkötöttük. 

130/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 7. épületben lévő 42/a-b számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbevételére vonatkozó kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Véró Ferenc (okmányazonosító száma: 998125 MA) 
kérelmét - a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 7. épületben lévő 42/a (154 m2 

alapterületű) és 42/b (194 m2 alapterületű) számú helyiségek (helyrajzi szám: 41446) 
bérbevételére - elutasítja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, aki a döntést tudomásul 
vette. 
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131/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbevételére vonatkozó kérelemről 
(8 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Galyas Mónika Éva (okmányazonosító száma: 739992 
RA) kérelmét- a Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatti, 66 m2 alapterületű helyiség 
(helyrajzi szám: 41540/116/A/38) bérbevételére - elutasítja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, aki a döntést tudomásul 
vette. 

135/2018. (IV. 08.) GPB határozat 
„A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és cementlapburkolatok 
rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás 
és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin 
terrazzo- és cementlapburkolatok rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és 
cementlapburkolatok rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
dokumentumait a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és 
cementlapburkolatok rekonstrukciója" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII. 
törvény 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 

158/2018. (VII. 05.) GPB határozat 
„A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin terrazzo- és cementlapburkolatok 
rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal közlekedőfolyosóin 
terrazzo- és cementlapburkolatok rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy az eljárás eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő 
lejártáig ajánlatot nem nyújtottak be. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A nyílt közbeszerzési eljárás megindítását követően a Bizottság a 158/2018. 
(VII. 05.) GPB határozatával döntött az eljárás eredménytelenségéről 

tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatot nem 
nyújtottak be. 

136/2018. (IV. 08.) GPB határozat 
,,A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás, nyílászáró csere" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, 
festés, mázolás és nyílászárócsere" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás és 
nyílászárócsere" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás és 
nyílászárócsere" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115 . § (1) 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 

159/2018. (VII. 05.) GPB határozat 
„A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, festés, mázolás és 
nyílászárócsere" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság „A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban villanyszerelés, 
festés, mázolás és nyílászárócsere" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az 
eljárás eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatot nem nyújtottak 
be. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A nyílt közbeszerzési eljárás megindítását és lefolytatását követően a 
Bizottság a 159/2018. (VII. 05.) GPB határozatával döntött az eljárás 
eredménytelenségéről tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 
ajánlatot nem nyújtottak be. 

23 



140/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
dr. Mészáros Éva Adrienn részére közterület-használati díj megállapításáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a dr. Mészáros Éva Adrienn (lakcíme: 1146 Budapest, 
Abonyi u. 19. III. 7.) által a Budapest X. kerület, (40694/17) helyrajzi számú közterületi 
besorolású ingatlan saját tulajdonában álló ingatlanon üzemelő kempinghez kapcsolódó 
kertrész fenntartása céljából történő használatára tekintettel fizetendő közterület-használati 
díjat 2018 . január 1. napjától 130 Ft/m2/év összegben állapítja meg azzal, hogy a közterület
használati díj mértéke az összehasonlítás alapjául szolgáló, a „Lakóházhoz, intézményhez 
tartozó kert, előkert" célú használatra vonatkozó díjtétel változása esetén felülvizsgálatra kerül. 
Határidő: 2018.június 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Intézkedés: A K/24594/1/2018/HFO számú, 2018. július 4-én kelt határozat kiadása 
megtörtént, amelyben a határozatban szereplő díjtétel alapján került 
megállapításra a dr. Mészáros Éva Adrienn által fizetendő közterület
használati díj. 

148/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 7 /b számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség ismételt bérbeadására vonatkozó kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a STEVMART Kft. (székhelye: 1163 Budapest, 
Sashalmi sétány 7., cégjegyzékszáma: 01-09-068366, adószáma: 10403703-2-42, képviseli: 
Szécsényiné Gres Márta ügyvezető) kérelmét - a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám 
alatti 42. épületben lévő 7/b számú, 414 m2 alapterületű helyiség (helyrajzi szám: 41446) 
bérbevételére - elutasítja. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2018.június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, aki a döntést tudomásul 
vette. 

150/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szegély utca 11. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szegély utca 11. szám alatti, 38 
m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 42428/5/A/1) Mosoni Antal egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1102 Budapest, Liget utca 30. fszt. 7. , nyilvántartási száma: 51797641 , adószáma: 
68474249-1-42) műhely (lakossági asztalosmunkák: bútorjavítás, nyílászárók javítása stb.) 
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céljára 2018. július 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe 
adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 24 998 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett építészeti és gépészeti felújítás 
költségeit - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - 319 901 Ft összeg 
erejéig beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj 
legfeljebb 50%-a lehet. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 
2018 . június 30. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
június 29-én megkötöttük. 

151/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Pongrác út 17. szám alatti MN jelű épületben lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Pongrác út 17. szám alatti MN 
jelű épületben lévő, 52 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38924/69/ A/5) a FÉ-Der. Ker 
Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 17. C. épület I. emelet, cégjegyzékszáma: 01-10-
041043, adószáma: 13518291-2-42, képviseli: Derzsényiné Fécsik Edina ügyvezető) részére 
iroda és raktározás céljára, 2018 . július 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási 
idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 4 7 532 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

152/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 3. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 3. szám 
alatti, 32 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41464/9/ A/702) Labancz Adrienn 
(okmányazonosító száma: 873808 MA) részére üzlethelyiség (szépségápolás és alakformálás 
szolgáltatás) céljára 2018. július 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 29 251 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő : 2018 . június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
július 2-án megkötöttük. 

153/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B szám alatt lévő, 

22 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 3 8431/26/ A/1) és a 80 m2 alapterületű helyiséget 
(helyrajzi szám: 38431/26/ A/2) Kecskés Szandra ( okmányazonosító száma: 781923 MA) 
részére raktározás céljára, 2018. július 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a 22 m2 alapterületű helyiség bérleti díját havi 6 536 Ft + ÁFA, míg a 80 m2 

alapterületű helyiség bérleti díját havi 23 766 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
június 27-én megkötöttük. 

154/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 30. épületben lévő 29. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 30. 
épületben lévő 29. számú, 58 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Hajzer Judit 
egyéni vállalkozó (székhelye: 1205 Budapest, Albert utca 41., nyilvántartási száma: 51919274, 
adószáma: 68558400-1-43) részére raktározás céljára 2018. július 1. napjától határozatlan 
időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 65 598 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő : 2018. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a bérleti szerződést 2018. 
július 13-án megkötöttük. 

155/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Ónodi utca 5. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre 
fennálló bérletidíj-tartozás részletekben történő megfizetéséről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Danó Gyula (okmányazonosító száma: 797147 AE) 
részére, a Budapest X. kerület, Ónodi utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre 
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fennálló 265 490 Ft (245 455 Ft tőke és 20 035 Ft késedelmi kamat) bérletidíj-tartozás havi 
5 540 Ft összegű részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
2. Egy havi részletfizetés elmulasztása esetén a hátralévő tartozás egyösszegben esedékessé 
válik. 
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Bizottság döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt, 

és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2018. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, aki a részletfizetési 
szerződést nem kötötte meg. 

156/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a polgármester természetbeni juttatásáról 
(6 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi átruházott hatáskörében D. Kovács Róbert polgármester részére 
természetbeni juttatásként 150 OOO Ft összegű ajándékutalványt biztosít. 
2. A Bizottság felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az ajándékutalvány kifizetésre került. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ, LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

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 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a REWO-PRO 
Kft. (székhelye: 2484 Gárdony, Székely Bertalan utca 31., cégjegyzékszáma: 07-09-027042, 
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 
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Intézkedés: A kérelmezőt értesítettük a Bizottság határozatáról, aki a megadott 
határidőig nem kötötte meg a bérleti szerződést, felszólító levelet küldtünk ki 
neki. 

98/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú 
földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai 

Önkormányzat és intézményei részére a 2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET 
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Bizottság a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 
terveztesse be a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás alapján 
megkötendő szerződés 2019. évre biztosítandó fedezetét. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 

162/2018. (VII. 05.) GPB határozat 
a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 
2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú 
földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai 

Önkormányzat és intézményei részére a 2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET 
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy 

a) a CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.), 
b) a E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), 
e) az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.), 
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d) az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.), 
e) az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) és 
j) az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 

ajánlattevő ajánlata érvényes, mert megfelel az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei előírásainak, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, és nem állnak 
kizáró ok hatálya alatt. 
2. A Bizottság a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
3. A Bizottság a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy az eljárás nyertese a CYEB Energiakereskedő Kft., mint az értékelési 
szempontra (legalacsonyabb ár) tekintettel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 
4. A Bizottság a „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei 
részére a 2018.10.01. 06:00 CET-2019.10.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás 
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön földgázenergia-kereskedelmi szerződést a CYEB 
Energiakereskedő Szolgáltató Kft.-vel. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az eredményesen zárult közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a 
CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft.-vel a szerződés megkötése 
folyamatban van. 

119/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Herczeg-Kő Kft. (Budapest X., Kozma utca) bérleti jogviszonyának rendezésére 
irányuló kérelemről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Schmid Béla egyéni vállalkozónak (székhelye: 2200 
Vecsés, Tarnóczai utca 31.; nyilvántartási száma: 6516203) a Budapest X., Kozma utca 
42518/47 hrsz.-ú, 1879 m2 alapterületű telekingatlan 614 m2-nyi részének bérbevételére 
irányuló kérelmét elutasítja. 
2. A Bizottság a Herczeg-Kő Kft.-vel (székhelye: 1108 Budapest, Kozma utca 7., adószáma: 
22535177-2-42; cégjegyzékszáma: 01-06-778951, képviseli: Herczeg László ügyvezető) a 
Budapest X., Kozma utca 42518/47 hrsz.-ú, 1879 m2 alapterületű telekingatlan 957 m2 

nagyságú részére megkötött bérleti szerződés 2018. június 1. napjával közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez hozzájárul, és a Budapest X., Kozma utca 42518/47 hrsz.-ú, 1879 
m2 alapterületű telekingatlan 1671 m2 nagyságú részét sírkőfaragó tevékenység végzése 
érdekében a Herczeg-Kő Kft. részére 2018. június 1. napjától határozatlan időre az alábbi 
feltételekkel bérbeadja: 

a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól három hónap felmondási idő kikötésével, 
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b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve 
(sír)kőmegmunkálással kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (1052 Budapest, 
Városház utca 9-11.) által készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban 
foglalt területfelhasználási koncepció alapján, minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez 
a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges, 
e) a bérlő a területet köteles rendben tartani, azon rendezett bemutató, gyártó és árusító 
területet létrehozni; a bérlő hulladékot és alapanyagot közterületről láthatóan nem tárolhat 
és raktározhat, 
d) a bérleti díj összege 1100 Ft/m2/év azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj emelésének 
jogát fenntartja, 
e) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 
f) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására. és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 
g) a felépítmény tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
h) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
érvényben tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 
i) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő felel, 
J) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további használatba 
adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, sem ingyenesen, 
sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül; a bérbeadó 
az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha az albérlő, további 
használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az engedély nélküli 
albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felmondásra jogosítja fel a 
bérbeadót, 
k) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, 
átengedése, engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával lehetséges, 
l) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja: 

la) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy jogszabályban meghatározott lényeges 
kötelezettségének nem tesz eleget, 
lb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 
megjelölt határidőben, 
le) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
ld) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói hozzájárulás 
nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
le) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 
nélkül módosítja, 
lj) a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményen átalakítást vagy bármilyen 
egyéb építkezést végez, 
lg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a 
bérlővel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
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lh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát, illetve kötelezettségét 
harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A Bizottság határozatáról értesítettük a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, a 
Herczeg-Kő Kft.-vel kötendő szerződés előkészítése zajlik. 

120/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségben folytatandó tevékenység módosításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Bódi Imre ( okrnányazonosító 
száma: 971333 JA) az általa üzlethelyiség (zöldség- és gyümölcskereskedés) céljára bérelt 
Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatti, 28 m2 alapterületű helyiséget 2018. június 1. 
napjától üzlethelyiség [vendéglátás (melegkonyhás büféüzemeltetés)] céljára bérelje 
változatlan feltételek mellett. 
Határidő : 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőnél közben jogutódlás történt, jelenleg a szerződéskötés 

előkészítése történik. 

126/2018. (V. 22.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 1. emelet 11. és 12. 
számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom u. 42. szám alatti 2. épület 
1. emeletén lévő 11. (alapterülete 17 m2

) és 12. (alapterülete 15 m2
) számú helyiségeket 

(helyrajzi szám: 41446) az IT 4 Style Kft. (székhelye: 1102 Budapest, Bánya út 6. 1. emelet 
12., cégjegyzékszáma: 01-09-197488, adószáma: 25061710-2-42, képviseli : Márton Gábor 
ügyvezető) részére iroda és zenekari próbaterem céljára, 2018. június 1. napjától 2019. május 
31. napjáig tartó határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiségek bérleti díját havi 36 192 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, aki a bérleti szerződést 
nem kötötte meg, ezért felszólító levél ment ki a szerződéskötésre. 
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149/2018. (VI. 19.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti, 
piac iroda elnevezésű, 28 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 42309/27) a MÁTRA
FUV AR-SPED Kft. (székhelye: 3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D, cégjegyzékszáma: 10-09-
031726, adószáma: 23280739-2-10, képviseli: Molnár Attila ügyvezető) részére iroda céljára 
2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 28 OOO Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő : 2018.június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Bizottság döntéséről, a szerződéskötés 

előkészítése megkezdődött. 

160/2018. (VII. 05.) GPB határozat 
az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2019. 01. 01. 00:00 CET - 2019. 12. 31. 
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2019. 01.01. 
00:00 CET- 2019. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia 
kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az 
eljárás eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján tekintettel arra, hogy a beérkezett összes ajánlat meghaladja az Önkormányzat 
rendelkezésére álló fedezetet és eléri az uniós közbeszerzési értékhatárt. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

és 

161/2018. (VII. 05.) GPB határozat 
az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
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2. A Bizottság az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény II. része szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás 
megindítását jóváhagyja. 
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 
terveztesse be az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 2019. 
évre biztosítandó fedezetének összegét. 
Határidő: 

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

Intézkedés: Az új közbeszerzési eljárás lebonyolítása jelenleg is zajlik, lezárása 2018 
szeptemberében várható. 
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