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KŐBÁNYA 

az élO va·os 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. október 16-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: 14.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Somlyódy Csaba, Tubák István, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai, 
Mustó Géza Zoltán, Pluzsik Gábor, Gerstenbrein György, a Bizottság nem képviselő tagja. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Pap Sándor 
Rappi Gabriella 
Dr. Szüts Korinna 
Patay-Papp Judit Vivien 

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Szabados Ottó 
Habináné Musicz Erika 
Ventzl József 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyző 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztályvezetője 
képviselő 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Fő osztály 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 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss 
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [195/2018. (X. 16.)]: 

1. Az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása (526. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó 
bizottságainak létrehozásáról szóló 487 /2014. (X. 30.) KÖKT határozat módosítása (524. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére 
irodahelyiség biztosítása, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal alapító okirata módosítása (527. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. !-Xl. havi várható 
likviditási helyzetéről (508. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi 
határozatokról (516. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő gépjárműbeállók és udvarrész 
időszakos bérbeadására, valamint a pincerendszer és a Dreher Villa rendezvény céljából 
történő használatára vonatkozó 2019. évi díjszabás (528. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (510. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Pongrácz út 17. szám alatti MN jelű épületben lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó kérelemről (509. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítése (507. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. A Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 22. szám alatti lakás megvásárlása (529. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. A BudapestX. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiségnek az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba adása (517. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A BudapestX. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 4. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása (511. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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13. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 32. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség ismételt bérbeadása (513. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti „A" lépcsőházban található nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (514. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (515. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbevételére vonatkozó kérelem (512. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Lakásbérleti jogviszonyok pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése (525. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztása (518. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

19. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 
megválasztása (519. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

1. napirendi pont: 
Az „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 526. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „Az „Általános felhasználású 
villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló 526. számú 
előterjesztésttámogatja [196/2018. (X. 16.)]. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó 
bizottságainak létrehozásáról szóló 487 /2014. (X. 30.) KÖKT határozat módosítása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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Elnök: Elmondja, hogy a megüresedett képviselői posztot betöltő Szilágyi-Sándor András 
bizottsági helyéről szól az előterjesztés. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele van, jelezze. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy Szilágyi-Sándor András református lelkipásztori vagy 
megválasztott képviselői minőségben kerül ebbe a pozícióba? Úgy látja, hogy az előterjesztés 
szerint nem mint képviselő, hanem mint református lelkipásztor kapja ezt a posztot. Véleménye 
szerint egy képviselő munkáját fölösleges megemlíteni az előterjesztésben. 

Elnök: Az előterjesztés értelmezésénél egy szó valószínűleg kimaradt, hogy „mint" lelkipásztor. 
Vélelmezhetően a Humánszolgáltatási Bizottságban jobb helye van Szilágyi-Sándor Andrásnak, 
mint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban, ahol létrejön a helycsere. 

Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztés egyértelmű a tekintetben, hogy képviselői és nem nem 
képviselő bizottsági tagság betöltéséről van szó. A Humánszolgáltatási bizottságbeli tagság indoka 
az, hogy a Képviselő egyébként lelkipásztor, mivel az SzMSz úgy rendelkezik, hogy a bizottság 
összetételét a szakértelemre tekintettel kell kialakítani. Lelkipásztorként Szilágyi-Sándor András a 
humánellátás, szociális szolgáltatás területén jártas személy, ezért javasolja Polgármester úr a 
Képviselő urat a Humánszolgáltatási Bizottságba, tehát a javaslat alapjaként értelmezendő a „mint 
lelkipásztor" kitétel. Egyébként a törvényi rendelkezésből is, és a tartalmi összefoglalónak az 
SzMSz szabályára utalásból is az tűnik ki, hogy képviselőként tölti be a megüresedett helyet. 

Somlyódy Csaba: Köszöni a választ. Úgy értelmezi ezt, hogy ha egy másik alkalommal újra 
bekerülne a Képviselő-testületbe, és bizottsági tagságra lenne érdemes, akkor a neve mellett neki 
is megjelenne a közgazda megjelölés. 

Elnök: Aki az előterjesztést írja, az dönti el a szövegezést. Annak idején, amikor bizottsági tagságot 
kaptak egyikük neve mögött sem volt ott az iskolai végzettség, viszont mindannyiuk szórólapján 
ott szerepelt. Általánosan ismert, hogy ki milyen végzettséggel rendelkezik. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 524. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak létrehozásáról szóló 
487 /2014. (X. 30.) KÖKT határozat módosításáról" szóló 524. számú előterjesztést támogatja 
[197 /2018. (X.16.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére 
irodahelyiség biztosítása, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 

Hivatal alapító okirata módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Patay-Papp Judit Vivien képviselő asszonyt. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Dr. Pap Sándor: A Képviselő asszony részére biztosított iroda az elmúlt egy évben sokszor beázott. 
A képviselői munkát ilyen feltételek mellett nehezítetten tudta volna csak folytatni, ezért kerestek 
neki egy másik irodát, és természetesen vele leegyeztették, hogy megfelelőnek találja-e. 
Valamennyi képviselőnek garantálja az Önkormányzat a munkavégzés lehetőségeit, ezért javasolja 
támogatni az előterjesztést. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 527. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére irodahelyiség biztosítása, valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosításáról" szóló 
527. számú előterjesztésttámogatja [198/2018. (X.16.)]. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 1-XI. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Somlyódy Csaba: Az előterjesztésben látta, hogy az államháztartásnak visszautalásra kerülő 
pénzösszeg arányaiban tekintve viszonylag magas volt, 190% körül teljesült. A hírek szerint az 
Önkormányzatok levelet kaptak arról, hogy a szeptember 30-áig fel nem használt uniós forrásokat 
fizessék vissza. Kereste ezt a tételt ebben az előterjesztésben, de ilyen összeg nem, vagy csak 
minimálisan volt. Kérdezi, hogy kapott-e az Önkormányzat ilyen levelet, és ha igen mennyiben 
érinti ez a kerület likviditását? 

Dr. Szabó Krisztián: Válaszul kifejti, hogy kapott az Önkormányzat ilyen tartalmú levelet. Ennek 
az alapja egy jogszabályváltozás, amely előírja, hogy a meghatározott őszi dátum előtt kiutalásra 
került támogatások fel nem használt részéhez kötelesek az önkormányzatok a Magyar 
Államkincstárnál számlát nyitni. Tehát nem visszautalásról van szó. A likviditást nem érintené 
akkor sem, ha lenne ilyen támogatása a Kőbányai Önkormányzatnak, mert ugyanúgy az 
Önkormányzat rendelkezése alatt álló támogatási összeg lenne, csak éppen az Államkincstárnál 
vezetett számlán kell ezt tartani. Nem volt az Önkormányzatnak olyan fel nem használt 
támogatása, amely ezt érintené, tehát nem kellett ilyen átutalást végrehajtani. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „ Tájékoztató a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2018. !-Xl. havi várható likviditási helyzetéről" szóló 508. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

5. napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő

testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Elmondja, hogy az előterjesztésben egy határidő módosítása szerepel. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 516. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Jelentés a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról" szóló 516. 
számú előterjesztésttámogatja [199/2018. (X.16.)]. 

6. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő gépjárműbeállók és udvarrész 

időszakos bérbeadására, valamint a pincerendszer és a Dreher Villa rendezvény céljából 
történő használatára vonatkozó 2019. évi díjszabás 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 528. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X. kerület, 41446 
hrsz.-ú, Sl területen lévő gépjárműbeállók és udvarrész időszakos bérbeadására, valamint a 
pincerendszer és a Dreher Villa rendezvény céljából történő használatára vonatkozó 2019. évi 
díjszabásról" szóló 528. számú előterjesztést támogatja [200/2018. (X.16.)]. 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
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 „ Tájékoztató a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről" szóló 510. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X. kerület, Pongrácz út 17. szám alatti MN jelű épületben lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség 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 „ Tájékoztató a Budapest X kerület, Pongrácz út 17. szám alatti 
MN jelű épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó kérelemről" 
szóló 509. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 507. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről" 
szóló 507. számú előterjesztést támogatja [201/2018. (X. 16.)]. 

10. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 22. szám alatti lakás megvásárlása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 529. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X. kerület, Gergely 
utca 68. fszt. 22. szám alatti lakás megvásárlásáról" szóló 529. számú előterjesztést támogatja 
[202/2018. (X. 16.)]. 

11. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiségnek az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba adása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 517. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X. kerület, Bánya utca 
35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségnek az Utcafront 
Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő 
térítésmentes használatba adásáról" szóló 517. számú előterjesztést támogatja [203/2018. (X. 
16.)]. 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 4. 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, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 511. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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204/2018. (X. 16.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 4. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben 
lévő 4. számú, 350 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B, nyilvántartási száma: 
00013/2012-001, adószáma: 18264825-1-43, képviseli: Hári Tibor ügyvezető főigazgató) részére 
raktározás céljára 2018. november 1. napjától 2020. január 31. napjáig tartó határozott időre bérbe 
adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 129 850 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 32. számú 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, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 513. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

205/2018. (X. 16.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 32. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség ismételt bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a BudapestX. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben 
lévő 32. számú, 42 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a P.S.A. CAR TRADE Kft. 
(székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 91. B. épület, cégjegyzékszáma: 01-09-206833, 
adószáma: 25296424-1-42, képviseli: Hepp Szilárd ügyvezető) részére üzlethelyiség 
(autóalkatrész-kereskedés) és raktározás céljára, 2018. november 1. napjától határozatlan időre, 
3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiségek bérleti díját havi 47 502 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti „A" 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, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 514. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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206/2018. (X. 16.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti „A" lépcsőházban található nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti „A" 
lépcsőházban található, 48 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/62/ A/49) a NOVI
GÁL Kft. (székhelye: 1183 Budapest, Ákos mester utca 1. cégjegyzékszáma: 01-09-866963, 
adószáma: 13666820-2-43, képviseli: Novák József ügyvezető) részére raktározás céljára 2018. 
november 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatt lévő 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, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 515. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

207 /2018. (X. 16.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatti, 4 7 m2 
alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39162/2/A/1) az 56-os Szövetség (székhelye: 1051 
Budapest, Nádor utca 36., nyilvántartási száma: 01-02-0002101, adószáma: 19637729-1-41, 
képviseli: Égi Pál országos elnök) részére iroda céljára 2018. október 17. napjától határozatlan 
időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 862 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatt 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, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 512. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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208/2018. (X. 16.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbevételére vonatkozó kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Fehér Gyöngyi (okmányazonosító száma: 835115 TA) 
kérelmét- a BudapestX. 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

17. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszonyok pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy amennyiben egyetértés van, a Bizottság egyben hozza meg döntését az az 
előterjesztés 1., 3., 5. és 7. mellékletében szereplő határozattervezetről azzal, hogy azok a 
jegyzőkönyvben külön határozatként szerepelnek. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele a kérelmekkel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 525. számú előterjesztés előbb felsorolt határozattervezeteinek 
elfogadásáról. 

209/2018. (X. 16.) GPB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 
(8 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 58. fszt. 1. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetésével összefüggésben 5 OOO OOO Ft összegű pénzbeli térítés megfizetéséhez 
hozzájárul. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

210/2018. (X. 16.) GPB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

(8 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, Gyömrői út 
88. A épület fszt. 3. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetésével összefüggésben 10 OOO OOO Ft összegű pénzbeli térítés megfizetéséhez 
hozzájárul. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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211/2018. (X. 16.) GPB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

(8 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, Gyömrői út 
88. A épület 1. emelet 7. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetésével összefüggésben 7 OOO OOO Ft összegű pénzbeli térítés megfizetéséhez 
hozzájárul. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

212/2018. (X.16.) GPB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 
(8 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, Gyömrői út 
88. B épület 1. emelet 11. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetésével összefüggésben 10 OOO OOO Ft összegű pénzbeli térítés megfizetéséhez 
hozzájárul. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy az előterjesztéshez és az ezt követő, a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról szóló előterjesztéshez is 
írásbeli módosító javaslatot nyújtott be. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkozó módosító 
javaslat már megtalálható, a KŐKERT-re vonatkozó pedig bármelyik pillanatban megjelenhet a 
szerveren. Elkövettek egy hibát az előterjesztés előkészítése kapcsán, ugyanis a legutóbbi 
felügyelőbizottság-választás óta megváltozott a jogszabályi feltételrendszere a felügyelőbizottság 
választásának, és bár az időtartam tekintetében ezt megfelelően figyelembe vették, az elnök és a 
tagok megválasztása tekintetében nem. Az új Polgári Törvénykönyv szerint a felügyelőbizottság 
elnökét nem a tulajdonos jelöli ki, hanem a felügyelőbizottság tagjai maguk közül választják. Ezt a 
hatáskört nem vonhatja el a Képviselő-testület a felügyelőbizottságtól, ezért a benyújtott módosító 
javaslat ennek megfelelően pontosítja a szöveget. Egyrészt a címben a felügyelőbizottság tagjainak 
a megválasztásáról rendelkezik, másrészt a határozattervezet első pontja úgy módosul, hogy a 
Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága tagjának választja meg a 
felsorolt személyeket. Azt is elmondja, hogy Almádi Krisztina a mai napon jelezte, hogy ugyan eddig 
Almádi Krisztinaként használta a nevét, de a jövőben a második utónevét, amely Éva is kéri, hogy 
használják a hivatalos megjelölések során. Így a módosító javaslatban már az Ő második utóneve 
is megjelent. Kéri a módosító javaslat támogatását a Bizottságtól. 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző írásbeli módosító javaslata: 
1. Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozattervezet (a továbbiakban: határozattervezet) 
címe a következők szerint módosul: 
,,a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága [ elnökének és] tagjainak megválasztásáról". 
2. A határozattervezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága tagjának Marksteinné Molnár Juliannát, Almádi Krisztina 
Évát. Agócs Zsoltot, dr. Pénzes Károlyt és Tubák Istvánt megválasztja." 

Indokolás: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § ( 4) bekezdése szerint a 
felügyelőbizottság tagjait a döntéshozó szerv választja, a felügyelőbizottság elnökének kijelölését 
ugyanakkor a 3:122. § (1) bekezdése a felügyelőbizottság tagjainak hatáskörébe utalja, vagyis az 
elnököt a bizottság a saját tagjai közül választja. 

(518/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 518/1. módosító javaslat támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal támogatja az 518/1. módosító 
javaslatot [213/2018. (X. 16.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 518. 
számú előterjesztés támogatásáról az 518/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról" szóló 518. számú előterjesztést az 
518/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [214/2018. (X. 16.)]. 

19. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága elnökének és 

tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy még nem érhető el az írásbeli módosító javaslat a szerveren. 
Szóban ismerteti a módosító javaslatot, mely szerint itt is pontosítani szükséges a 
határozattervezet címét, az csak a tagok megválasztására vonatkozik. Az első pontban szintén a 
felügyelőbizottság tagjává választja a Képviselő-testület a felsorolt személyeket. 

Elnök: Kérdezi, hogy a felügyelőbizottság tagjait október 31-ig választották? Valamilyen köztes 
időszakra emlékszik. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem. A határozat meghatározta a hatálybalépés és a hatályvesztés napját, 
és az akkori törvény szerinti 4 évben tette ezt meg. Ahogy szerepel is az előterjesztésben a 
hatályvesztés napja, október 31. A másik két gazdasági társaság esetében eltérő, de ennél a két 
társaságnál egyező napok voltak. Az évben itt sem tudnak eltérni, az 5 év kötelező, nem tudja 
csökkenteni vagy növelni bármely észszerű más időponthoz igazítva a Képviselő-testület az 
időtartamot, a lejárat miatt pedig szükséges a november l-jétől történő megválasztás. 

Elnök: Köszöni a választ, nem emlékezett a 4 évvel ezelőtti határozatra. 
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Dr. Szabó Krisztián: Lehet, hogy egy korábbi határozatra emlékszik Elnök asszony, mert október 
30-ai volt a Képviselő-testület határozata, amely 2014. október 31-én lépett hatályba, és 2018. 
október 31-én veszti hatályát a 468/2014. (X. 30.) KÖKT határozat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
esetében. A KŐKERT esetében ugyanúgy október 30-án született a 469 /2014. (X. 30.) KÖKT 
határozat, és 2014. október 31-étől 2018. október 31-éig hatályos. 

Elnök: Köszöni szépen a pontosítást. 

Dr. Szabó Krisztián jegyző írásbeli módosító javaslata: 
1. Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozattervezet (a továbbiakban: határozattervezet) 
címe a következők szerint módosul: 
„a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága [elnökének és] tagjainak 
megválasztásáról". 
2. A határozattervezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága tagjának Melega Kálmánt, Gerstenbrein Györgyöt 
és Pintér Tibort megválasztja." 

Indokolás: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § ( 4) bekezdése szerint a 
felügyelőbizottság tagjait a döntéshozó szerv választja, a felügyelőbizottság elnökének kijelölését 
ugyanakkor a 3:122. § (1) bekezdése a felügyelőbizottság tagjainak hatáskörébe utalja, vagyis az 
elnököt a bizottság a saját tagjai közül választja. 

(519/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 519 /1. módosító javaslat támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal támogatja az 519 /1. módosító 
javaslatot [215/2018. (X. 16.)]. 

Gerstenbrein György: a napirendi pont támogatásával kapcsolatban jelzi, hogy érintettség révén 
nem vesz részt a szavazásban. 

Elnök: Elmondja, hogy mivel a felügyelőbizottság minden tagjaira csoportosan szavaznak, ő az 
előző döntéshozatalkor szavazott. 

Dr. Szabó Krisztián: Jelen esetben a támogatásról szavaz a Bizottság, tehát itt még nincs 
joghatása a döntésnek. De tudomásul tudja venni a Bizottság, hogy Gerstenbrein úr a nyilatkozata 
szerint nem adja le szavazatát. 

Elnök: Úgy értelmezte, hogy csomagban szavaznak, tehát a többieket támogatja. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 519. számú előterjesztés 
támogatásáról az 519 /1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (1 fő nem szavazott) ,,A KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 
megválasztásáról" szóló 519. számú előterjesztést az 519 /1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja [216/2018. (X. 16.)]. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 14.30 órakor bezárja. 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 14.30 órakor bezárja. 

bizottsági tag 

Törvényességi szempontból-ellenjegyzem: 
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., 
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1 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

../ írásban benyújtott módosító javaslat 

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. október 16-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 

Mustó Géza Zoltán 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tanácskozási ioggal: (aláírás) 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Dr. Pap Sándor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AJ ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Meghívottak i elenléti íve 

2018. október 16-án 14 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
.Jegyzője 

Módosító javaslat 

518/1. módosító javaslat 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 
megválasztásáról szóló 518. számú előter,jesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága elnökének 
és tagjainak megválasztásáról szóló előte1jesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 

l. Az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet (a továbbiakban: 
határozattervezet) címe a következők szerint módosul: 

„a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága (elnökének és ]tagjainak 
megválasztásáról". 

2. A határozattervezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„l. Budapest Főváros X. ke1iilet Kőbányai Önko1111á11yzat Képviselő-testillete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrl. felügyelőbizottsága tagjának Marksteinné Molnár Juliannát, . Almádi 
Krisztina Évát, Agócs Zsoltot, dr. Pénzes Károlyt és Tubák Istvánt megválasztja." 

Indokolás 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) bekezdése szerint a 
felügyelőbizottság tagjait a döntéshozó szerv választja, a felügyelőbizottság elnökének 
kijelölését ugyanakkor a 3:122. § (l) bekezdése a felügyelőbizottság tagjainak hatáskörébe 
utalja, vagyis az elnököt a bizottság a saját tagjai közül választja. 

Budapest, 2018. október 16. 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Módosító javaslat 

519/1. módosító javaslat 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága elnökének és 
tagjainak megválasztásáról tárgyú előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról tárgyú előterjesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

te1jesztem elő . 

1. Az előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozattervezet (a továbbiakban: 
határozattervezet) címe a következők szerint módosul: 

,,a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága [elnökének és] 
tagjainak megválasztásáról". 

2. A határozattervezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága tagjának Melega Kálmánt, 
Gerstenbrein Györgyöt és Pintér Tibort megválasztja." 

Indokolás 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) bekezdése szerint a 
felügyelőbizottság tagjait a döntéshozó szerv választja, a felügyelőbizottság elnökének 
kijelölését ugyanakkor a 3: 122. § (1) bekezdése a felügyelőbizottság tagjainak hatáskörébe 
utalja, vagyis az elnököt a bizottság a saját tagjai közül választja. 

Budapest, 2018. október 16. 

17 




