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~~ -~ KŐBÁNYA 
.izélO va ros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i önkormányzat 
Képviselö-testü lete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. december 11-én 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, Mácsik András, 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: 
Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
RadványiGábor 
Dr. Szüts Korinna 
Rappi Gabriella 
Fodor János 
Fonyódi Ágnes 
Deézsi Tibor 
Kovács József 
D. Mózer Éva 

Meghívottak: 
Máté Nándorné 
Dr. Szabados Ottó 
Novák Andrea 
Ventzl József 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 
a Belső Ellenőrzési Osztály képviseletében 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Főépítészi Osztály képviseletében 
a Hatósági Főosztály vezetője 

a Belső Ellenőrzési Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 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. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [247 /2018. (XII. 11.)] : 

1. A „Kőbányai játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (629. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 
módosítása (643. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása (644. számú előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. A térfelügyeleti rendszer 2019. évi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás 
biztosítása (645. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozása (642. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

6. Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (646. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2018. évi alakulásáról (602. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan követelések 
kivezetése (630. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapítása (598. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés (622. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

11. A Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására 
kötött vállalkozási szerződés módosítása (625. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 
2018. évi ellenőrzési tervének módosítása és 2019. évi ellenőrzési terve (618. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző 

2 



13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 
munkaterve (621. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának 2019. évi munkaterve (628. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati 

képviselő, bizottsági elnök 

15. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről 
(605. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

16. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-XII. havi várható, 
az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről (616. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A polgármester természetbeni juttatása (603. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati 

képviselő, bizottsági elnök 

18. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 1. X. emelet 40. szám alatti lakás 
elidegenítésére vonatkozó kérelemről (631. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 34. alagsori szinten lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelölése (632. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló 
értékesítése (633. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest X., Újhegyi út 13. szám alatti, 42450/2 hrsz.-ú ingatlanon új uszoda építéséről és 
a meglévő uszoda komplex felújításáról szóló 123/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 
visszavonása (624. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

22. A Budapest X., Üllői út 120-122. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség ismételt 
bérbeadása (634. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Budapest X., Kada utca 98/B szám alatti ingatlan elidegenítése (635. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 1. számú raktárhelyiség ismételt 
bérbeadása (636. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetése (637. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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26. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 6. épületben lévő 39. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházásához történő hozzájárulás (638. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

27. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 2. számú nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogának átruházásához történő hozzájárulás (639. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. A BudapestX. kerület, Hungária körút 1-3. 57. épület fszt. 4. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre fennálló bérletidíj-tartozás részletekben történő megfizetése ( 640. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

29. A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyben benyújtott részletfizetés iránti 
méltányossági kérelme (620. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

30. Dr. Pálfi Tamás közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme (619. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

31. A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület közterület-használati ügyben 
benyújtott fellebbezése ( 623. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

32. Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren 
található pavilon fennmaradása iránti kérelme (595. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

1. napirendi pont: 
A „Kőbányai játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 
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 a 629. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

Utólagos jegyzői törvényességi észrevétel: az SZMSZ 61. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
alapján eljárási szabálysértést követett el a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Kőbányai 
játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, amikor nem név szerinti szavazással döntött. 
[248/2018. (XII. 11.) - érvénytelen szavazás] 
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2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 643. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról" szóló 643. számú 
előterjesztésttámogatja [249/2018. (XII. 11.)]. 

3. napirendi pont: 
Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Az előterjesztés nincs az anyagai között, akkor ez nem került beterjesztésre. 

Dr. Szabó Krisztián: Sajnos még nem került beterjesztésre, elnézést kér a Bizottságtól. Elöljáróban 
elmondja, hogy ma késő délután fogja tudni előterjeszteni a rendeletmódosítást. Szívesen külön is 
tud róla információt adni, hogy a Képviselő-testület tudja tárgyalni majd az ülésén. Elsősorban az 
elektronikus közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos technikai módosításokat tartalmaz a rendelet. 

Elnök: Azt gondolja, emiatt nem fognak összehívni rendkívüli bizottsági ülést. A képviselő-testületi 
anyagok között mindenkinek lehetősége lesz a módosítást megismerni, és elmondani az ülésen a 
véleményét. 

4. napirendi pont: 
A térfelügyeleti rendszer 2019. évi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás 

biztosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 645. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „A térfelügyeleti rendszer 2019. 
évi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás biztosításáról" szóló 645. számú 
előterjesztésttámogatja [250/2018. (XII.11.)]. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

s 



Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Minden 
évben megalkotják ezt a rendeletet, hogy a gazdálkodás gördülékenyen menjen. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 642. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság S igen szavazattal, 3 tartózkodással „A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. ev1 költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról" szóló 642. számú előterjesztést támogatja [251/2018. (XII. 11.)]. 

6. napirendi pont: 
Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: A Hivatal épületének felújítása során elkészült az üvegtetővel lefedett Átrium 
az épületben. Néhány próba megmutatta, hogy házasságkötésre ez alkalmas tud lenni. Régen is volt 
itt, a Városházán házasságkötő terem. Külön erre irányuló kérés esetén, vagy amikor kivételesen a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban nem ideálisak a házasságkötés feltételei, 
akkor lehetővé teszik itt is a házasságkötést. A házasságkötő terem megmarad a Kulturális 
Központban, de itt is lehetőség lesz szombati napokon egyes esetekben házasságkötésre. Ezt teszi 
lehetővé a rendeletmódosítás. 

Elnök: Akkor a Hivatal épületében a II. emeleten lévő terem nem lesz egyelőre házasságkötő terem. 
Nagyon hangulatos, kellemes hely az Átrium. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a 646. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „Az egyes anyakönyvi események 
engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29 /2011. (IX. 1.) 
önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú 646. számú előterjesztést támogatja [252/2018. 
(XII. 11.)]. 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2018. évi alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Önmagában a számok magukért beszélnek az előterjesztésben. Megköszöni az 
adóztatással kapcsolatos munkát. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását 
döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „ Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2018. évi 
alakulásáról" szóló 602. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Varga István megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
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8. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan 
követelések kivezetése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Sajnálattal látta, hogy milyen komoly összegek kerülnek az előterjesztésben kivezetésre. 
Kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy nyilvántartsák a felszámolt cégek vezetőit, akik komoly 
tartozást halmoztak fel? Amikor egy ilyen ember új céget alapít, azzal utána ne kössenek 
szerződést. A jelen esetben 15 cégről van szó és komoly összegekről. Kérdezi Jegyző urat, hogy van 
arra lehetőségük, hogy ezt a helyzetet kezeljék? 

Dr. Szabó Krisztián: Nincs akadálya, hogy az Önkormányzat valamilyen módon nyilvántartsa 
azoknak a cégeknek a nevét, akik ilyen behajthatatlan tartozással érintettek voltak korábban. Nem 
beszélhetnek személyes adatokról, a cégnév tárolása lehetséges ilyen módon. Vezető tisztségviselő 
vagy tulajdonos adata nem kezelhető, ezeket jelenleg sem tartják nyilván. Cégnyilvántartásból 
lehetne visszakeresni ezt, amíg azok az adatok fennállnak. A felelősség továbbvitele nem 
lehetséges. Ha egy cég tevékenységével kapcsolatban a felszámolási vagy a végelszámolási 
eljárásban olyan információ merül fel, ami valami jogsértést vagy felelősséget vet fel, akkor azt 
abban az eljárásban kell érvényesíteni. Az Önkormányzatnak arra nincs lehetősége, hogy a tartozás 
behajtásával kapcsolatban ezt bármilyen módon figyelembe vegye. Ezek a tartozások - itt egy 
számviteli jellegű döntésről van szó - fizikailag be hajthatatlanok. Nem arról van szó, hogy nehézkes 
vagy erőn felüli intézkedéseket kellene a behajtáshoz tenni, hanem egyszerűen ez nem lehetséges, 
mert a cégek megszűntek, vagy megállapította a bíróság, hogy a tartozás behajthatatlan. Lehet, 
hogy még nem törölték a céget a nyilvántartásból, de gyakorlatilag megszűnt. A kettő dolgot külön 
javasolja kezelni. Nincs olyan rendszeresített nyilvántartás, ami a korábbi ilyen ügyeket tartaná 
nyilván, de el tudnak indítani egy ilyet. Ha nyilván kívánják tartani azoknak a cégeknek a nevét, 
akiknek behajthatatlan tartozását korábban az Önkormányzat törölte, akkor ezt megteszik. A 
tartozások ettől függetlenül behajthatatlanok, azok törlését azért javasolja elfogadni, mivel az 
Önkormányzat számviteli nyilvántartásait ezek terhelik, és ezekből már semmiféle eredmény nem 
várható. 

Elnök: Tudja, hogy ezek törölt cégek. A személyes felelősség érdekli elsősorban, hogy hogyan 
érvényesítheti az Önkormányzat az érdekeit. Úgy gondolja, szükséges ezzel foglalkozni, hogy 
hogyan tudják adott helyzetben a személyes felelősségre vonást kezdeményezni. Ki kell vezetni az 
Önkormányzat könyveléséből ezeket az ügyeket. Van egy-két cégnév az előterjesztésben, amelynek 
a vezetőjéről tudja, hogy ma már más céget vezet, él és virul. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Radványi Gábor: Úgy véli, Elnök asszony finoman fogalmazott, most igyekszik ezt mások számára 
is érthetővé tenni. A NO-MA Kft. Novák Gyula egykori MSZP-s képviselő cége, másfél millió forinttal 
maradt adós, majd ezt követően lehet, hogy önkormányzati bérleményben folytat zöldséges 
tevékenységet mind a mai napig. Az ő húga, Milászné szintén 4 millió forinttal tartozik, amit 
eltöröltek neki. Amikor ez a család ilyenekkel terheli az Önkormányzatot, illetve be nem fizetett 
köztartozásai vannak, akkor joggal vetődik fel véleménye szerint ez a kérdés. Sokkal szigorúbb 
lenne velük. Lehet, hogy van még hasonló szemléletű vállalkozó, aki ma is él és virul, és az 
Önkormányzattól akár még bérleményt is kap. Azt gondolja, hogy helyes ez a felvetés. Tudja, hogy 
most semmit sem tudnak tenni, de nagyon zavarja az igazságérzetét. Alaposabban meg kell nézni, 
kinek adnak bérbe, a bérlő cég múltját nem ártana jobban megvizsgálni véleménye szerint. 
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Elnök: Köszöni Alpolgármester úr kiegészítését, erről beszélt ő is. Egy cég nem magától válik 
fizetésképtelenné, felmerül benne a személyes felelősség kérdése. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 630. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához 
kapcsolódó és egyéb behajthatatlan követelések kivezetéséről" szóló 630. számú előterjesztést 
támogatja [253/2018. (XII. 11.)]. 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 

megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Somlyódy Csaba: Kérdezi Jegyző úrtól, hogy szociális területen változott-e a jogszabály? 
Konkrétan milyen feladatokat jelent ez az Önkormányzat számára? 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul közli, hogy nincs önmagában feladatváltozás. Az egyik érintett 
funkció a szociális étkeztetés. A feladat maga nem változik, csak a kormányrendelet szerinti 
megnevezése változott a tevékenységnek. A másik kettő szintén nem új feladattal függ össze. Az 
egyik a szenvedélybetegséggel kapcsolatos, szeretnének indítani a Hivatalban dohányzásról 
leszoktatást segítő programot, ennek lefedése ez a tevékenység. A másik pedig a fogyatékossággal 
élő iskolai diáksport-tevékenység és támogatása, ez szintén a funkciókódok megváltozását jelenti. 
Eddig is támogatott az Önkormányzat diáksport tevékenységet, és a fogyatékosok sportját is, 
ezeknek a funkcióknak a pontosítása van az előterjesztésben. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 598. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapításáról" szóló 598. számú 
előterjesztést támogatja [254/2018. (XII. 11.)]. 

10. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 622. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződésről" szóló 622. számú előterjesztést támogatja 
[255/2018. (XII. 11.)]. 
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11. napirendi pont: 
A Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására 

kötött vállalkozási szerződés módosítása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy az itt épülő uszoda tervezési munkálatainak meghirdetése, a 
kapcsolódó pályázat lebonyolítása és ennek finanszírozása a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-n 
keresztül menne-e? 

Dr. Szabó Krisztián: Ez nem változás, hiszen ez a szerződés már létezik. A Képviselő-testület már 
a támogatás megérkezésekor döntött arról, hogy a feladatot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. útján 
látja el, 2017-ben pedig az Önkormányzat megkötötte a Zrt.-vel a szerződést. Most ezt azért kell 
módosítani, mert időközben az látszott a tervezési feladatok, a projekt előrehaladása, valamint a 
Nemzeti Sportközpontokkal folytatott egyeztetések kapcsán, hogy célszerűbb lenne az eredeti 
elképzeléshez képest - amely szerint az Önkormányzat a koncepciótervet, a terület előkészítését 
és az engedélyeztetési tervet készíti el - kiegészíteni a támogatás hatáskörét a kiviteli tervek 
elkészítésével is. A rendelkezésre álló támogatás mindezen feladatokat fedezni képes, de egyrészt 
nem szerepeltek a kiviteli tervek a támogatói okiratban, másrészt nem volt elengedő az idő arra, 
hogy a kiviteli tervekre is kiterjedhessen a munka. A támogatói okirat módosítása kitolta a 
támogatás felhasználásának az időtartamát, ezért a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatellátásának 
a határidejét is célszerű ezzel összhangba hozva kitolni a szerződésben. A Zrt. feladata kiterjed a 
kiviteli tervekre is azzal együtt, hogy a minisztérium módosította a támogatói okiratot, és lehetővé 
tette az Önkormányzat számára a kiviteli tervek elkészítését. A területet érintő benzinkútnak van 
egy közterületet érintő telekátalakítása, és ott egy gáztároló szerkezetnek az áthelyezésével is 
kiegészült a támogatói okirat. Ez is finanszírozható lesz az állami támogatásból, és ez a feladat is 
bekerül a vállalkozási szerződésébe. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testületnek is lesz feladata a 
MOL Nyrt.-vel a területrendezés kapcsán. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 625. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Mázsa téri multifunkcionális 
sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés 
módosításáról" szóló 625. számú előterjesztést támogatja [256/2018. (XII. 11.)]. 

12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 

2018. évi ellenőrzési tervének módosítása és 2019. évi ellenőrzési terve 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Kiegészítésül elmondja, miért kénytelenek mindig újraszámolni a belső 
ellenőrzési kapacitást, és a feladatellátás kereteit. Évek óta fennáll az a nehéz helyzet, hogy az egyik 
kolléganő fizetés nélküli szabadságon van egy kényszerű egészségügyi okból kifolyólag, ami 
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sajnálatos módon valószínűleg folytatódik. Az idei évben sem tudott visszatérni, amikor 
számítottak rá. Hosszú idő óta betöltetlen a vezetői álláshely is a Belső Ellenőrzési Osztályon, 
jelenleg is hirdetik. Tudomása szerint most van egy érvényes pályázó, később dől el, hogy sikerül
e betölteni az álláshelyet. Gyakorlatilag jelenleg 4 fő helyett 2 fő látja el a feladatokat, ezért nem 
sikerül minden tervezett ellenőrzést végrehajtani. Bízik benne, hogy javítható ez a helyzet. 
Természetesen a kötelező feladatok nem szenvedhetnek csorbát, ellenőrzést pedig korlátlan 
számban lehetne folytatni. Igyekeznek az ideális helyzetet megteremteni a rendelkezésre álló 
kapacitásokkal. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 618. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2018. évi ellenőrzési tervének 
módosítása és 2019. évi ellenőrzési terve" tárgyú 618. számú előterjesztést támogatja 
[257 /2018. (XII. 11.)]. 

13. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 621. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről" szóló 621. számú 
előterjesztést támogatja [258/2018. (XII. 11.)]. 

14. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 

Pénzügyi Bizottságának 2019. évi munkaterve 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselő, bizottsági elnök 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 628. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

259/2018. (XII.11.) GPB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának 2019. évi munkatervéről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a 2019. évi munkatervét. 
2. Ez a határozat 2019. január l-jén lép hatályba, és 2020. január l-jén hatályát veszti. 
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1. melléklet a 259/2018. {Xll.11.) GPB határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2019. évi munkaterve 

Január 15. 

1. ,,A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
a szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. ,,Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közéleti hírközléseinek előállítása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Február 19. 

1. A „Hidegélelmiszer beszerzése a 
közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 

a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2018. IV. 
negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezése 
Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke 
Szakmai felelős : a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

4. Tájékoztató a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

S. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Március 19. 

1. A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
a szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Április 16. 

1. A „Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. A „Szent László 
megindítása 
Előterjesztő: 

templom külső-belső lábazatjavítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 

a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Május 14. 

1. A „Földgázenergia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2019. I. 
negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Június 25. 

1. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Július tanácskozási szünet 

Augusztus 2 7. 

1. ,,Az általános felhasználású villamos energia értékesítése a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2019. II. negyedéves 
alakulá,sáról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Tájékoztató a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

4. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő : a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Szeptember tanácskozási szünet 

A Képviselő-testület alakuló ülése és a bizottságok megválasztása 

November 19. 

1. Tájékoztató a nem lakás 
negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: 

céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2019. III. 

a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

December 17. 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága 2020. évi munkaterve 
Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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15. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 

döntésekről 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Úgy tűnik számára, Polgármester úr nagy terhet hordoz a vállán, a 
tájékoztatóban 198 ügy szerepel. Véleménye szerint a Képviselő-testület mentesíthetné néhány 
feladattól. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul közli, hogy a hatáskör gyakorlója nem minden ügyet maga 
kiadmányoz. Polgármester úr nagy számai mellé odatehetnék a jegyzői feladatokat is, ami 
nagyjából hatszor nagyobb szám. Természetesen számos kollégája rendelkezik kiadmányozási 
jogkörrel: főosztályvezetők, osztályvezetők, továbbá bizonyos közbenső döntések tekintetében 
ügyintézők is. Példaként említi azt a több tízezer adódöntést, amelyet félévente, évente kiküldenek 
az adózóknak, és amit természetesen nem mind maga ír alá, mert az naponta többszáz döntést 
jelentene. Ugyanígy van a Polgármester úr hatáskörébe tartozó döntések esetében is, számos 
iratot nem saját kezűleg kiadmányoz Polgármester úr, hanem a kiadmányozási jogot átruházta. A 
szociális ügyek területén van a legnagyobb mennyiség, ott például a felelős szervezeti egységek 
vezetői is rendelkeznek kiadmányozással. Ez kicsit talán árnyalja a számosságot. 

Elnök: Köszöni Jegyző úr kiegészítését. Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont 
tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „ Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében 
hozott polgármesteri döntésekről" szóló 605. számú előterjesztést megtárgyalta. 

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

várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „ Tájékoztató a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2018. !-XII. havi várható, az I-X havi tényadatokkal kiegészített likviditási 
helyzetéről" szóló 616. számú előterjesztést megtárgyalta. 

17. napirendi pont: 
A polgármester természetbeni juttatása 

Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselő, bizottsági elnök 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 603. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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260/2018. (XII. 11.) GPB határozat 
a polgármester természetbeni juttatásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet 81. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörében D. Kovács Róbert 
Antal 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 

18. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 1. X. emelet 40. szám alatti 

lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „ Tájékoztató a Budapest X kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 1. 
X emelet 40. szám alatti lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről" tárgyú 631. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 34. alagsori szinten lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség elidegenítésre történő kijelölése 
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 a 632. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X. kerület, Cserkesz 
utca 34. alagsori szinten lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő 
kijelöléséről" szóló 632. számú előterjesztést támogatja [261/2018. (XII. 11.)]. 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kifejti észrevételét, hogy itt az árat alacsonynak tartja, az érdeklődő részletekben szeretne 
fizetni, és nem lakik abban a házban. Hamarosan sok új lakás fog a környéken épülni, véleménye 
szerint ezeknek a garázsoknak az értéke nagyon meg fog nőni. Úgy látja, hogy a beálló könyv 
szerinti értéke szinte megegyezik a beálló vételárának meghatározásával. Nem ért egyet a 
határozati javaslattal. 
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Dr. Szabó Krisztián: Szabad mozgása van az Önkormányzatnak, bármilyen eltérő javaslat, 
magasabb érték is megállapítható. A javasolt értéket az értékbecslés alapozza meg, a könyv szerinti 
érték pedig azért van olyan közel a becsült értékhez, mivel ezek a teremgarázsok nem régen 
kerültek az Önkormányzat tulajdonába az itteni régóta húzódó ingatlanjogi ügyletnek a 
lezárásaként, és akkor az értékbecslés alapján határozták meg a könyv szerinti értéket. Annak az 
értékcsökkenése azóta elenyésző volt. Megismétli, hogy szabadon megállapíthatja az 
Önkormányzat magasabban is a vételárat, egyéb értékesítési módot, pályázatot is, egyéb feltételek 
kikötését is meghatározhatja. Hozzáteszi, hogy - bár itt nincs közösköltség-fizetési kötelezettség -
ezeknél a házaknál alapvetően az volt a célkitűzés, hogy az Önkormányzat minél előbb el tudja adni 
a megszerzett ingatlanrészeket, mert a többi esetben ezzel közösköltség- és felújításiköltség
fizetési kötelezettségek jártak. Mindezt mérlegelve bármilyen észszerűbbnek vagy 
gazdaságosabbnak tűnő megoldás lehetséges, jogszerű . 

Radványi Gábor: Igazat ad Elnök asszonynak, az 1100 OOO Ft egy 12 mZ-es mélygarázsi beállóért 
nagyon csekély a piaci viszonyokat figyelembe véve. Ráadásul a Raiffeisen lakópark mellett, a 
közvetlen szomszédságában most épül egy másik lakópark körülbelül 130 lakással, amelyhez nem 
épül mélygarázs. Biztos benne, hogy az ottani lakók közül szívesen megvenné valaki ezt a beállót. 
Azt tartaná helyesnek, hogy licitpályázaton értékesítsék az ingatlant, és aki szomszédos házban, 
lakóparkban lakik, annak később elővásárlási joga lehessen. Javasolja, hogy várjanak egy fél évet 
az értékesítéssel. Az első ütemben tavasszal-nyáron beköltöznek majd az új házba, ahol lesz igény 
garázsra. 

Elnök: Úgy gondolja, jelen pillanatban az Önkormányzat nem szenved kárt, ha elhalasztják az 
elidegenítést. Aki szeretné megvásárolni, jelenleg bérli a beállóhelyet. Javasolja, hogy vegyék le a 
napirendről a kérdést, hogy ne értékesítsék most a beállót. 

Dr. Szabó Krisztián: Kiegészíti az Alpolgármester úr által elmondottakat. Elővásárlási jog kikötése 
nem lehetséges a pályázati feltételek között. Azt szerződésben vagy társasházi alapító okiratban 
lehet létesíteni. Hacsak itt a társasházakban nincs ilyen, akkor nem fognak tudni elővásárlási jogot 
biztosítani a házakban lakóknak. Ez mind tisztázható, és akkor erre is tekintettel lehet döntést 
hozni. 

Elnök: Javasolja, hogy arról szavazzanak, miszerint nem javasolják elidegeníteni a beállót. 

Somlyódy Csaba: Nem ért egyet, úgy véli inkább vegyék le az előterjesztést a napirendről. Az fog 
véleménye szerint kijönni, hogy jelen pillanatban, a jelenlegi információk alapján nem javasolják. 
Senki se gondolja, hogy innentől nem kívánják eladni az ingatlant, egy szélesebb piaci vizsgálat 
történjen, amikor figyelembe véve az ottani építkezéseket egy új árat határoznak meg, vagy 
vizsgálják meg, hogy el kell-e adni, és ha igen, milyen feltételekkel a beállót. 

Elnök: Köszöni Somlyódy Csabának a kiegészítést, valóban erre gondolt. 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Semmiképp nem javasolja, hogy a Bizottság külön 
határozatot hozzon - hiszen nem bizottsági hatáskörű határozatról van szó, hanem képviselő
testületiről. Ha ezen feltételek mellett a Bizottság nem tudja támogatni az értékesítést, akkor ennek 
a legegyszerűbb módja, hogy aki szeretne, az nemmel szavaz a támogatásra. Ez esetben a képviselő
testületi ülésig az előterjesztő ezt mérlegelheti, és visszavonhatja azt előterjesztést, vagy a 
képviselő-testületi ülésen is születhet az a döntés, hogy a Képviselő-testület ezt nem támogatja, és 
akkor természetesen az itt elhangzó feltételeket meg fogják vizsgálni. Külön döntést, új 
határozattervezetet a Bizottságnak nincs értelme hozni, és jelenleg nincs olyan eljárási szakasz, 
hogy tudna hozni külön döntést. 
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Radványi Gábor: Véleménye szerint a kérvényezőnek egyértelmű jelzést kell adni, különben, ha 
csak leveszik az előterjesztést a napirendről, és nem utasítják el, akkor két hét múlva megír egy 
újabb kérvényt, és újra előkerül az ügy. Javasolja, hogy utasítsák el a kérelmet, és akkor később 
még meg lehet hirdetni a beállót. 

Elnök: Egyetért Alpolgármester úrral. 

Somlyódy Csaba: Úgy véli, lehet, hogy hibát követnek el, ha azt mondják, hogy nem kívánják 
értékesíteni az ingatlant. Ha az a koncepció, hogy ezektől a vagyontárgyaktól meg akarnak 
szabadulni, akkor ne úgy értelmezzék, hogy ezekkel 3 évig nem kell foglalkozni. Pont az a cél, hogy 
valaki vizsgálja meg az árát ezeknek újra. Kérdezi, hogy lehetséges-e, hogy megkérik az 
előterjesztőt a visszavonásra az itt elhangzott információk alapján. Onnantól át tudják tekinteni 
újra az árat. 

Dr. Szabó Krisztián: Véleménye szerint nagyjából ugyanazt mondja Elnök asszony, 
Alpolgármester úr és Képviselő úr is. A lényeg az, hogy itt egy képviselő-testületi határozatról van 
szó, a Bizottság itt nem hoz határozatot. Képviselő úr arra utalt, hogy esetleg egy külön határozatot 
maga a Bizottság is hozzon. Ezt ő nem javasolta, mert a képviselő-testületi döntéshozatal körében 
ezt nem szokta megtenni a Bizottság, és nincs is rá szükség. A Bizottság véleményt formál. Azzal, 
ha nem támogatja - Elnök asszony talán itt fogalmazott erősebben, viszont a Bizottság nem tudja 
elutasítani a kérelmet - a határozattervezetet, ezzel pont azt fejezi ki, hogy jelen pillanatban ezt a 
döntést így nem javasolja meghozni a Képviselő-testületnek. Mindaz alapján, ami itt elhangzott a 
bizottsági ülésen, természetesen tudják a feladatukat és a tájékoztatást a kérelmező fél is erről 
fogja megkapni. A kérelmező nemcsak megkapja a döntést, hanem minden esetben részletes 
tájékoztatást kap arról, hogy mit tud vagy mit kell csinálnia. Itt arról fogják tájékoztatni, hogy 
tovább vizsgálja az értékesítés feltételrendszerét az Önkormányzat, nem hozott döntést az 
értékesítésről, és persze tájékoztatni fogják arról is őt, ha lesz az értékesítésnek egy új 
feltételrendszere. 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 633. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2 igen, 7 nem szavazattal nem támogatja „A Budapest X. 
kerület, Gergely utca 108/C szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló értékesítéséről" szóló 
633. számú előterjesztést [262/2018. (XII. 11.)]. 

21. napirendi pont: 
A Budapest X., Újhegyi út 13. szám alatti, 42450 /2 hrsz.-ú ingatlanon új uszoda építéséről 

és a meglévő uszoda komplex felújításáról szóló 123/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 
visszavonása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 624. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X., Újhegyi út 13. szám 
alatti, 42450/2 hrsz.-ú ingatlanon új uszoda építéséről és a meglévő uszoda komplex felújításáról 
szóló 123/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat visszavonásáról" szóló 624. számú előterjesztést 
támogatja [263/2018. (XII. 11.)]. 
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22. napirendi pont: 
A Budapest X., Üllői út 120-122. szám alatti 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 a 634. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

264/2018. (XII. 11.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
ismételt bérbeadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. szám alatti, 45 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/39 / A/1) a FINANCIAL ZONE Kft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Október 23. tér 8. fszt., adószáma: 23783555-1-07, cégjegyzékszáma: 
07-09-027175, képviseli: Furják Zoltán ügyvezető részére üzlethelyiség (autóalkatrész-szaküzlet) 
és iroda (képviselet és ügyfélszolgálat) céljára 2019. január 1. napjától határozatlan időre, 3 
hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját havi 56 250 Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2018. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23. napirendi pont: 
A Budapest X., Kada utca 98/B szám alatti ingatlan elidegenítése 

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 a 635. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

265/2018. (XII. 11.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Kada utca 98/B szám alatt lévő ingatlan elidegenítéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága árverésen értékesíti a BudapestX., Kada utca 98/B szám alatt található kivett 
,,lakóház, udvar, gazdasági épület" művelési ágú, 1339 m2 alapterületű ingatlant. 
2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az 1. pont szerinti árverési hirdetményben az alábbi 
feltételeket állapítja meg: 

a) az ingatlan kikiáltási ára 41100 OOO Ft, 
b) az ajánlati biztosíték összege 4 110 OOO Ft, 
e) a vevő a vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül 
köteles megfizetni, 
dJ az ingatlannak a vevő részére történő birtokba adására a teljes vételár beérkezését 
követő 5 munkanapon belül kerül sor, 
e) az árverési felhívásban részletes tájékoztatást kell adni az ingatlannal kapcsolatos 
jelenlegi helyzetről (szomszédos ingatlanok tulajdonosai általi lekerítések, más ingatlanra 
átnyúló épület, nem a jogi telekhatárra épített kerítés stb.), melyekkel kapcsolatban az 
Önkormányzat minden jelenlegi és jövőbeni igényérvényesítést kizár. 

3. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felkéri a polgármestert az árverés lebonyolítására. 
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4. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes árverést 
követően az adásvételi szerződést kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

24. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 1. számú raktárhelyiség 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 a 636. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

266/2018. (XII. 11.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 1. számú raktárhelyiség ismételt 
bérbeadásáról 
(9 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 2019. január 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. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

25. napirendi pont: 
Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 
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 a 637. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

267 /2018. (XII. 11.) GPB határozat 
lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 

(8 igen, egyhangú szavazattal - Varga István nem szavazott) 
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 2. emelet 8. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetésével összefüggésben 8 500 OOO Ft összegű pénzbeli térítés megfizetéséhez 
hozzájárul. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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26. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 6. épületben lévő 39. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházásához történő hozzájárulás 
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 a 638. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

268/2018. (XII. 11.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 6. épületben lévő 39. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházásához történő hozzájárulásról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület 
(székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 35. 1. emelet 5., nyilvántartási száma: 01-02-0016633, 
adószáma: 18911974-1-42, képviseli: Veress Katalin elnök) az általa bérelt, Budapest X. kerület, 
Halom utca 42. szám alatti 6. épületben lévő 39. számú, 133 m2 alapterületű helyiség bérleti jogát 
- a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel - 2019. január 1. napjától kezdődően átruházza a 
MAGÉPÍTŐ Kft. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 35. 1. emelet 5.,égjegyzékszáma: 01-09-
296312, adószáma: 23512351-2-42, képviseli: Csertán Gábor Attila ügyvezető) részére műhely és 
raktár céljára.Határidő: 2018. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

27. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 2. számú nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti jogának átruházásához történő hozzájárulás 
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 a 639. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

269/2018. (XII.11.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 2. számú nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogának átruházásához történő hozzájárulásról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Varga Zsuzsanna egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1106 Budapest, Bojtocska utca 24., nyilvántartási száma: 18183951, adószáma: 
60090492-1-42) az általa bérelt, Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti 2. számú, 37 
mz alapterületű üzlethelyiség bérleti jogát - a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel - 2019. 
január 1. napjától kezdődően átruházza a ROZI-TABAK Bt. (székhelye: 1181 Budapest, Bókay 
Árpád utca 18.,égjegyzékszáma: 01-06-787124, adószáma: 26852371-2-43, képviseli: Pham Ngoc 
Lan ügyvezető) részére üzlethelyiség (ruházati-, lábbeli-, játék- és iparcikk jellegű vegyes 
kiskereskedelem) céljára.Határidő: 2018. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hungária körút 1-3. 57. épület fszt. 4. szám alatt lévő nem lakás 

céljára szolgáló helyiségre fennálló bérletidíj-tartozás részletekben történő megfizetése 
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 a 640. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

270/2018. (XII. 11.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Hungária körút 1-3. 57. épület fszt. 4. szám alatt lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiségre fennálló bérletidíj-tartozás részletekben történő megfizetéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szili Orsolya részére a Budapest X. kerület, Hungária körút 1-
3. 57. épület fszt. 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre fennálló 1 075 489 Ft 
bérletidíj-tartozás havi 37 OOO 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 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2018. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Kéri az újbóli szavazást az első napirendi pontként 
tárgyalt 629. számú előterjesztés esetében, mivel Közbeszerzési szakértő asszony állásfoglalása 
szerint név szerinti szavazást kellett volna erről a közbeszerzési eljárást megindító előterjesztésről 
is tartani. A törvény szerint ez nem egyértelmű, de a közbeszerzési hatóságnak egy korábbi 
állásfoglalására hivatkozva bizonyos eljárásoknál ez irányadó. Általánossá fogják tenni, hogy 
minden közbeszerzésről szóló előterjesztésnél név szerinti szavazás legyen. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy az SZMSZ szerint, ha eljárási szabálysértés történt, akkor az Elnök elrendeli az 
ismételt tárgyalást és szavazást. Ha új, érdemi körülmény merül fel, akkor a Bizottságnak szavaznia 
kell. Ebben az esetben Elnök asszonynak van hatásköre. Kéri az újbóli, név szerinti szavazás 
elrendelését. 

1. napirendi pont: 
A „Kőbányai játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Elrendeli az első napirendi pont újratárgyalását és a név szerinti szavazást „A „Kőbányai 
játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadása" tárgyú, 629. számú előterjesztés tekintetében. Felkéri 
Jegyző urat a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a Bizottság 
tagjainak névsorát, akik „igen", ,,nem" vagy „tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 629. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. {A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

271/2018. (XII. 11.) GPB határozat 
a „Kőbányai játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a „Kőbányai játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság a „Kőbányai játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
dokumentumait a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Bizottság a „Kőbányai játszóterek megújítása" 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 

A határozat 1-2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 29., 30., 31. és 32. napirendi pontot. 

29. napirendi pont: 
A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyben benyújtott részletfizetés 

iránti méltányossági kérelme 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § {2) bekezdés a) pontja alapján „A Ngan Tserenkhuu 
Kft. közterület-használati ügyben benyújtott részletfizetés iránti méltányossági kérelméről" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

30. napirendi pont: 
Dr. Pálfi Tamás közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § {2) bekezdés a) pontja alapján a „Dr. Pálfi Tamás 
közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

31. napirendi pont: 
A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület közterület-használati 

ügyben benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján „A Közkincs Művészeti 
és Kulturális Közhasznú Egyesület közterület-használati ügyben benyújtott fel/ebbezéséről" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

32. napirendi pont: 
Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget 

téren található pavilon fennmaradása iránti kérelme 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a „Moldovainé 
Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X kerület, liget téren található pavilon 
fennmaradása iránti kérelme" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 15.00 órakor bezárja. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

./ név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a „Kőbányai játszóterek megújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
dokumentumainak elfogadásáról, 

amely a 2018. december 11-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzfgyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt X 
2./ Gerstenbrein György , )( 
3./ Marksteinné Molnár Julianna X 
4./ Mácsik András X 
5./ Mustó Géza X 
6./ Pluzsik Gábor X 
7./ Somlyódy Csaba x 
8./ Tamás László 

9./ Tubák István x· 
10./ Varga István X 

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

..... !?&l .. :f..r;!. ..... . 
Marksteinné Molná;~ nna 

bizottsági elnök 
Dr. S a ó Krisztián 

Jegyző 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AJ ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2018. december 11-én 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 joggal: (aláírás) 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Dr. Pap Sándor 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Meghívottak jelenléti íve 

2018. december 11-én 14 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléséről. 
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