
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYIBIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. december ~-a- .es,tE_ő_Yáros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében l (B~~~~~~! 1 ;v ~~j:j~{~/~1,~~.ET 
29. I. em. 115.) megtartott ülésén. ~----.E:::g6~!5-!::.i_;::::~':.~~? -----~--

i lktatószám:.Jf/~.;(?/19f.!.!!5.fX..: 
Az ülés kezdetének időpontj a: 14 óra l · ·· .. ··· 

l o.~· 2015 DEC -~ J, : 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: l 
Ma~ksteinné Molnár, Julianna bizottsági el~ök, . , , . fo/,/fts~if;?7(:rforqg·:~- ~~;---"~;~~dó·--- : 
Agocs Zsolt, Somlyody Csaba, Varga Istvan, a Btzottsag kepviSflO tagJai, rnelléklet . 

Gerstenbrein György, Pluzsik Gábor, Tábi Attila, a Bizottság nem_l<-:;é~~!~~!~-~~~-~~·- .... ,:t'c;~r:1-.L 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a Bizottság képviselő tagja 
Tubák István, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
a bizottsági elnökkel egyeztetve, 
igazoltan távol 

Tamás László, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Radványi Gábor 
Dr. Nagy Jolán 
Rappi Gabriella 
Dr. Mózer Éva 
Pándiné Csemák Margit 
Fodor János 
Kálmánné Szabó Judit 
Kovács József 
Szabó László 
JoósTamás 

Meghívottak: 
Dr. Egervári Éva 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Kürtös Réka Anna 
Ventzi József 

Deézsi Tibor 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 
a Főépítészi Osztály képviseletében 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Számviteli Osztály 
részéről 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. részéről 
közbeszerzésitanácsadó 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 



Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban ötös sorszámmal jelölt "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30) önkormányzati rendelet 
módosításáról" szóló előterjesztés nem került benyújtásra. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri 
a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [273/2015. (XII. 15.)]: 

l. A "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és 
a szerződéstervezet elfogadása (589. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadása (618. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozása, az Önkormányzat által fenntartott óvodák 
vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározása, valamint előirányzat 
visszarendezése (620. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (630. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. 
módosítása (. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
(617. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A térfigyelő rendszer 2016. január, február és március havi működtetésével összefüggő 
rendőrségi támogatás biztosítása(. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2015. évi hérmaradvány fedezetének biztosítása (623. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 
2016-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a 2016. évi ellenőrzési terve 
(612. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjármű vásárlása céljából 
támogatás nyújtása (577. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ll. A X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás (621. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítása (. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

13. Tájékoztató a helyi adóztatás i tevékenység 2015. évi alakulásáról (61 O. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére 
irodahelyiség biztosítása (625. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
aulájának a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Szociális és Karitatív Szervezete részére 
történő térítésmentes használatba adása (587. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

16. A Hárslevelű utcai műfüves futballpálya térítésmentes használatba adása (602. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről 
(597. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. Tájékoztató a Kőbánya név használata tárgyában 2015. évben benyújtott kérelmek 
elbírálásáról (611. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

19. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
határozatokról (629. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XII. havi várható, az 1-X. 
havi tényadatokkal kiegészített likviditás i helyzete (616. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 
munkaterve (60 l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkaterve (613. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

23. A Budapest X., Kis MÁV-telep 38916/7-38916-12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba történő átvétele (626. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A Budapest X. kerület, Gergely utca 112/a-b szám alatt lévő ingatlan egy részének 
megvásárlása (599. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. A Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti lakás elidegenítése (598. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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26. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 
elidegenítésre történő kijelölése (615. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

27. A Guttmann-tó (Újhegyi-tó) haszonbérbe adása (584. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

28. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós úti felüljáró mellett lévő, benzinkút céljára bérbe adott 
terület bérleti szerződésének meghosszabbítása (619. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X., Halas utca 40693/6 hrsz.-ú ingatlan 2090/17903 tulajdoni hányadának 
elidegenítése (585. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A Budapest X. kerület, Maglódi út 5. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (593. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő L ernelet ll O. és lll. 
számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása (586. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. szárnú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (573. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. A Budapest X. kerület, Körösi Csorna sétány 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása (574. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

34. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétányon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérlőinek bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelrnei (592. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

35. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 30. épületben lévő 29. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (575. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

36. A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyében benyújtott rnéltányossági kérelme 
(594. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

37. A Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelern (596. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

38. Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, 
( 40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme (595. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

39. A Kojot Film Kft. közterület-használati ügyében benyújtott rnéltányossági kérelme (590. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

40. A Termelői.Hu Kft. kérelme alapján termelői piac közterület-használati díjának a 
megállapítása (591. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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l. napirendi pont: 
A "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 

működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú. 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció 

és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, aldnek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a 
"Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet 
elfogadása" tárgyú 589. számú előterjesztés tekintetében. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az 589. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

274/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú. 
közbeszerzési eljárás meginditásáról, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés 
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet, ajánlattételi 
dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály 
vezetője 

(Az l. mellékletben szereplő ajánlattételi felhívás, valamint a 2. mellékletben szereplő 
ajánlattételi dokumentáció és szerződéstervezet mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

2. napirendi pont: 
A "Keresztú.ri ú.t menti KSZT elkészítése" tárgyú. közbeszerzési eljárás megindítása, az 

ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről 
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szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a 
"Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadása" tárgyú 618. 
számú előterjesztés tekintetében. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Bizottság tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 618. számú előterjesztést 
elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

275/2015. (XH. 15.) GPB határozat 
a "Keresztúri útmenti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet, ajánlattételi dokumentációját és 
szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyj a. 
3. A Bizottság a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítását j óváhagyj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 

(Az l. mellékletben szereplő ajánlattételi felhívás, valamint a 2. mellékletben szereplő 
ajánlattételi dokumentáció és szerződéstervezet mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozása, az Önkormányzat által fenntartott óvodák 
vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározása, valamint előirányzat 

visszarendezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 620. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozása, az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka 
mértékének meghatározása, valamint előirányzat visszarendezéséről" szóló 620. számú 
előterjesztést támogatja [276/2015. (XII. 15.)]. 
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4. napirendi 
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 630. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 630. számú előterjesztést támogatja [277/2015. 
(XII. 15.)]. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 617. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. módosításáról" szóló 630. számú 
előterjesztést támogatja [278/2015. (XII. 15.)]. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 617. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről" szóló 617. számú előterjesztést 
támogatja [279/2015. (XII. 15.)]. 

7. napirendi pont: 
A térfigyelő rendszer 2016. január, február és március havi miíködtetésével összefüggő 

rendőrségi támogatás biztositása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Térfigyelő rendszer 2016. 
január, február és március havi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás biztosításáról" 
szóló 633. számú előterjesztést támogatja [280/2015. (XII. 15.)]. 
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8. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2015. évi hérmaradvány fedezetének biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 623. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi hérmaradvány 
fedezetének biztosításáról" szóló 623. számú előterjesztést támogatja [281/2015. (XII. 15.)]. 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 

2016-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a 2016. évi ellenőrzési terve 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 612. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2016-2020. évekre vonatkozó 
stratégiai ellenőrzési terve és a 2016. évi ellenőrzési tervéről" szóló 612. számú előterjesztést 
támogatja [282/2015. (XII. 15.)]. 

10. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjármű vásárlása céljából 

támogatás nyújtása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 577. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány részére személygépjármű vásárlása céljából támogatás nyújtásról" szóló 577. 
számú előterjesztést támogatja [283/2015. (XII. 15.)]. 

ll. napirendi pont: 
A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális 
Mentők- Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötend ő együttműködési 

megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: A beszámolók elkészítésére vonatkozó - korábban problémaként felvetett -
követelmények tisztázásával kapcsolatban kér tájékoztatást. 

Dr. Szabó Krisztián: A beszámolóval kapcsolatos problémák az Alfa Polgárőrség reven 
merültek fel. Tekintettel arra, hogy az Alfa Polgárőrség részére az Önkormányzat nem biztosít 
támogatást, a beszámoló készítésének kötelezően alkalmazandó előírásai nincsenek. A "WOLF" 
Polgárőrség esetén a szerződés korábban is és most is részletesen tartalmazza az elszámolás 
feltételrendszerét. 

Radványi Gábor: A Somlyódy Csaba képviselő úr által felvetett kérdéssel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy korábban valóban hiányzott a beszámolóból a szöveges rész, de ezzel az 
utóbbi időben nem volt probléma. Beszámol arról, hogy ez a szerződés jóval több feladatot ró a 
Polgárőrségre a korábbiakhoz képest. A feladatokat a Polgárőrséggel előzetesen egyeztették. 
Nagyon sok lakossági panasz érkezett arról, hogy a Dohányboltok környékén sokszor okoz 
gondot a szeszes ital fogyasztás, valamint a köztisztasági szabálysértés, ezért ezeket a 
területeket napi szinten fogja ellenőrizni a Polgárőrség. Vannak olyan állandó illegális 
szemétlerakó helyek, mint a Bánya utca és a Kolozsvári utca sarka, amelyekre felhívták a 
Polgárőrség figyelmét, és a megállapodás ezeket a helyszíneket is tartalmazni fogja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 621. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "X. Kerület - Kőbányai 
"WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális Mentők- Polgári Védelmi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról" szóló 621. számú előterjesztést 
támogatja [284/2015. (XII. 15.)]. 

12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 634. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról" szóló 634. számú 
előterjesztést támogatja [285/2015. (XII. 15.)]. 

13. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2015. évi alakulásá:rt)l 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Az adatok vélhetően most nem jelentenek meglepetést az előző 

időszakhoz képest, hiszen az adójogszabályok felülvizsgálata kapcsán bemutatásra kerültek az 
adóztatási tevékenység eddig elért eredményei. Látható, hogy az előző években megkezdett 
tendenciák folytatódnak mind a fizetési hajlandóság, mind a méltányossági kérelmek benyújtása 
kapcsán. A végrehajtási eljárás tekintetében látszik az is, hogy annak eredményessége még 
mindig javítható, de l 00%-os eredményességet elérni soha nem lehet. Ennek ellenére bízik 
benne, hogy sikerül elérni egy folyamatos javulást és a kintlévőségek növekedési ütemét 
fokozatosan csökkenteni tudják. 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Helyi adóztatási tevékenység 2015. évi alakulásáról" 
szóló 61 O. számú előterjesztést megtárgyalta. 

14. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete tagjai részére 

irodahelyiség biztosítása 
Elöterjesztö: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Bizonyos kérdések még nyitottak számára azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
kell értelmezni ezeket a helyiségeket. Egyetért azzal, hogy az 5. számú választókerület területén 
nincs olyan közösségi ház, vagy terület, amely alkalmas lenne bármilyen jellegű csoportos 
megbeszélésre. Egyedül az iskolában lehet kibérelni helyiséget ilyen célra, de ez nem a legjobb 
megoldás. 

Radványi Gábor: A tegnapi nap folyamán - a kérelemről történő tudomásszerzéssel egy 
időben - áttekintette a képviselők részére biztosított helyiségeket és azok alapterületét Ennek 
alapján azt tapasztalta, hogy átlagosan 28,1 m2 terület kerül biztosításra. A kérelem teljesítése 
esetén ez az érték33m2-re emelkedik. 

Somlyódy Csaba: Az alpolgármester úr megállapítása mennyiségi szempontból megközelítve 
igaz, azonban minőségi mutatókat is vizsgálva mást eredményezhet. Beszámol arról, hogy 
képviselőként bérleti díjat fizet az általa használt helyiségért, ezért kérdésként merül fel, hogy ez 
más esetben is így működik -e. 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére irodahelyiség biztosításáról" szóló 
625. számú előterjesztést támogatja [286/2015. (XII. 15.)]. 
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15. napirendi pont: 
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyeivű Általános Iskola 

aulájának a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Szociális és Karitativ Szervezete részére 
történő téritésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 587. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola aulájának a Hit Gyülekezete 
Szeretetszolgálata Szociális és Karitatív Szervezete részére történő térítésmentes használatba 
adásáról" szóló 587. számú előterjesztést támogatja [287/2015. (XII. 15.)]. 

16. napirendi pont: 
A Hárslevelű utcai műfü.ves futbaUpálya téritésmentes használatba adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 602. számú 
előterjesztés támogatásáróL 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Hárslevelű utcai műfúves 
futballpálya térítésmentes használatba adásáról" szóló 602. számú előterjesztést támogatja 
[288/2015. (XII. 15.)]. 

17. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 

döntésekről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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 "Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott 
polgármesteri döntésekről" szóló 597. számú előterjesztést megtárgyalta. 

18. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbánya név használata tárgyában 2015. évben benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Kőbánya név használata tárgyában 2015. évben 
benyújtott kérelmek elbírálásáról" szóló 611. számú előterjesztést megtárgyalta. 

19. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést 
igénylő határozatokról" szóló 629. számú előterjesztést megtárgyalta. 

20. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XII. havi várható, az 1-X. 

havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzete 
Eiőterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
2015. I-XII havi várható, az I-X havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről" szóló 
616. számú előterjesztést megtárgyalta. 

21. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 601. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről" szóló 601. 
számú előterjesztést támogatja [289/2015. (XII. 15.)]. 

22. napirendi pont: 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkaterve 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 613. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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290/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkatervéről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az l. melléklet szerintjóváhagyja a 2016. évi munkatervét. 

(Az l. mellékletben szereplt5 munkaterv mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

23. napirendi pont: 
A Budapest X., KisMÁV-telep 38916/7-38916-12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy a MÁV -telepen lakók az átvétel után milyen tájékoztatást 
fognak kapni a tulajdonosváltással kapcsolatban? Sikerült-e teljes körűen feltárni az összes 
kötelezettséget, amelyet az átvétellel vállal az Önkormányzat? 

Dr. Szabó Krisztián: A szerződés aláírását követően az átadás-átvételi folyamat reálrészét a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. fogja lebonyolítani. Ennek bizonyos előzményei megtörténtek 
már, hiszen az ingatlanokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felmérte, minden egyes 
lakástulajdonost felkeresett adategyeztetés céljából, ezzel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
től kapott adatok felülvizsgálata megtörtént Az itt élők azt az alapvető tájékoztatást, hogy a 
tulajdonosváltással kapcsolatban milyen változások következnek be, megkapták, de 
természetesen egy teljeskörű írásos összefoglalást is fognak kapni 2016. év elején. Az átadást 
követően megkezdődik a fennálló bérleti szerződések felülvizsgálata a lakásokról és a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján, valamint 
a szerződéssel nem rendelkezők jogviszonyának a rendezése is. Ha az önkormányzati 
rendeletből fakadó követelményeket az itt élők elfogadják, akkor a rendelet szerinti bérleti 
szerződés megkötésére lesz lehetőség. Ha lesz olyan lakó, aki ezeket a követelményeket nem 
fogadja el, akkor a jogcím nélküli használatnak az egyéb jogkövetkezményeit kell az 
Önkormányzatnak érvényesíteni. Az így beáramló kérelmekről a Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottsága fog dönteni. Az ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségek 
számbavételével kapcsolatban elmondja, hogy azokat teljes mértékben felmémi nem volt 
lehetőségük sem fizikailag, sem jogilag . A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től kapott jogi 
és ténybeli műszaki információk felülvizsgálata megtörtént. A Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
megállapította, hogy az ingatlanok állapota nem mondható rossznak az Önkormányzat egyéb 
ingatlanjaihoz képest. Az ingatlannyilvántartási állapotnak a rendbetételére nincs lehetőség sem 
a szerződéskötéskör, sem a közel jövőben, mint ahogy a közművel kapcsolatos szolgáltatások 
rendbetételére sem. A jelenlegi telekállapot, a felépítmények és a közműrendszer nem felel meg 
a jogszabálynak, tehát ez egy jogszabálysértő állapot, amelyet az Önkormányzat tudomásul vesz 
és az évek során, amikor az ingatlannal gazdálkodik, akkor olyan lépéseket fog tenni, amely 
elsősorban az ingatlanok folyamatos kiürítését szolgálja, így ezt a helyzetet fel tudja majd 
oldani. 

Somlyódy Csaba: Rengeteg szakmai munkára fog sor kerülni. Érdeklődik, hogy az 
Önkormányzat ezekre a feladatokra kíván-e bevonni külső cégeket, jogi irodákat, mémököket? 
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Dr. Szabó Krisztián: Minden bizonnyal a munkateher átmeneti időre ugrásszerűen meg fog 
növekedni, majd ezt követően belesimul a fennálló feladatok közé. A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-nél az ingatlankezelés tekintetében többletforrásra lesz szükség, ezért ezt a többletforrást a 
Vagyonkezelő a következő évi költségvetésébe betervezte. Az átmeneti költségvetésben is 
szerepel a MÁV-teleppel kapcsolatos feladatok megoldására forrás. A többletforráson kívül 
személyi bővítést is kell tervezni a Vagyonkezelőnél, mivel mintegy 10-12%-kal nő meg a 
kezelt ingatlanok száma. A Polgármesteri Hivatalban nem tervez létszámbővítést, mivel a 
kezdeti feladatok ellátása után a teljes állomány kezelhető lesz. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 626. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X., Kis MÁV
telep 38916/7-38916-12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő 
átvételéről" szóló 626. számú előterjesztést támogatja [291/2015. (XII. 15.)]. 

24. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 112/a-b szám alatt lévő ingatlan egy részének 

megvásárlása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 599. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, 
Gergely utca 112/a-b szám alatt lévő ingatlan egy részének megvásárlásáról" szóló 599. számú 
előterjesztést támogatja [292/2015. (XII. 15.)]. 

25. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti lakás elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 598. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X. kerület, 
Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti lakás elidegenítéséről" szóló 598. számú előterjesztést 
támogatja [293/2015. (XII. 15.)]. 

26. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 

elidegenitésre történő kijelölése 
Előterjeszt{): dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 615. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésre történő 
kijelöléséről" szóló 615. számú előterjesztést támogatja [294/2015. (XII. 15.)]. 

27. napirendi pont: 
A Guttmann-tó (Újhegyi-tó) haszonbérbe adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gerstenbrein György: Érdeklődik, hogy a Guttmann-tóban lévő levegőztetésre szolgáló 
szivattyú működtetését ki fogja végezni a szerződéskötés után? 

Radványi Gábor: A Képviselő-testület üléséig tisztázni fogják ezt a kérdést. 

Elnök: Iránymutatást adhat a kérdésben, hogy az előterjesztés szerint az Egyesület vállalta a téli 
időszakban a halak megfelelő levegőhöz juttatását lékeléses technológiával, valamint az 
algásodás és iszaposodás megakadályozását. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a 
Bizottságot, hozza meg döntését az 584. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Guttmann-tó (Újhegyi-tó) 
haszonbérbe adásáról" szóló 584. számú előterjesztést támogatja [295/2015. (XII. 15.)]. 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós úti felüljáró meHett lévő, benzinkút céljára bérbe 

adott terület bérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 619. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

296/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós úti felüljáró meUett lévő, benzinkút céljára bérbe 
adott terület bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a FORT-IMPEX Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Dánosi 
dűlő 8. 016/20 hrsz., cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-167202, adószáma: 11038717-2-13) által a 
Budapest X. kerület, Sibrik Miklós úton lévő, 42278 hrsz.-ú ingatlanból bérelt 3 608 m2 

nagyságú területre vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel módosítja. 
2. A Bizottság felhatalmazza a polgánnestert, hogy az l. melléklet szerinti tartalommal a 
bérletiszerződés-módosítást írja alá. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. január 31. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

15 



29. napirendi pont: 
A Budapest X., Halas utca 40693/6 hrsz.-ú ingatlan 2090/17903 tulajdoni hányadának 

eUdegenitése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 585. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

297/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Budapest X., Halas utca 40693/6 hrsz.-ú ingatlan 2090/17903 tulajdoni hányadának 
elidegenítéséről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elidegeníti a Budapest X., Halas utca 40693/6 hrsz.-ú, 17 
903 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 2090/17903 tulajdoni 
hányadát az ELMŰ Nyrt. részére 19 650 OOO Ft+ áfa vételáron. 
2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út 5. 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 a Bizottságot, hozza meg döntését az 593. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

298/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Budapest X., Maglódi út 5. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Maglódi út 5. szám alatti, 18 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41021) a SONKAHÁZ Kft. (székhelye: 1183 Budapest, 
Felsőcsatári út 19., cégjegyzékszáma: 01-09-187972, adószáma: 24893183-2-43, képviseli: 
Enisz Lászlóné ügyvezető igazgató) részére raktározás céljára, 2015. december l. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 8 498 Ft/m2/év +ÁFA összegben határozza meg. 
3. A Bizottság engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett helyiség-felújítás költségeit - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett - 240 OOO Ft összeg erejéig 
beszámíthassa a bérleti díj ba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj 50%-a lehet. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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31. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő I. emelet 110. és 111. 

számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 586. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

299/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Budapest X., Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő I. emelet 110. és 111. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. 
épületben lévő l. emelet 110. számú (41 m2) és a lll. számú (53 m2), összesen 94 m2 

alapterületű helyiségeket (helyrajzi szám: 41446) a Centrum Televízió Kft. (székhelye: 1192 
Budapest, Nádasdy utca 2., cégjegyzékszáma: 01-09-872291, adószáma: 13770442-2-43) 
részére iroda és televízióstúdió céljára 2016. január l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 566 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

32. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 573. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

300/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Budapest X., Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. 
épületben lévő 42. számú, 96 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a VIHUN 
IMPEX Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Práter utca 63. fszt. 9., cégjegyzékszáma: 01-09-
921998, adószáma: 14830240-2-42) részére raktározás céljára, 2016. január L napjától 2016. 
június 30. napjáig tartó határozott időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 131 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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33. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Körösi Csoma sétány 4. 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 a Bizottságot, hozza meg döntését az 574. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

30112015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Budapest X., Körösi Csoma sétány 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X., Kőrösi Csoma sétány 4. szám alatti, 34 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 39027/1/A/2) Mátyás Lívia egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1171 Budapest, Ököl utca 4. A/1., levelezési címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma 
Sándor út 6/e, nyilvántartási száma: 10810287, adószáma: 64615994-1-42, okmányazonosító 
száma: 181781 HA) részére szépségszalon (fodrászüzlet) céljára 2016. január l. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2, A Bizottság a helyiség bérleti díját 21 140 Ft/m2/év + ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

34. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétányon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérlőinek bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelmei 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 592. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

302/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Mini Vendéglátó Kft. bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a. szám alatti, 
39 m2 alapterületű - a Mini Vendéglátó Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 1/b, 
cégjegyzékszáma: 01-09-069572, adószáma: 10402135-2-42) által bérelt- helyiség (helyrajzi 
szám: 42309/34) bérleti díját 6 032 Ft/m2/év + ÁFA összegre módosítja 2015. november L 
napjától az Újhegyi sétány felújításának idejére, de legfeljebb 2016. január 31. napjáig. Ezt 
követően a helyiség bérleti díja 12 064 Ft/m2/év +ÁFA összegre változik. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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303/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a WIND Sü.temények Kft. bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a. szám alatti, 
42m2 alapterületű- a WIND Sütemények Kft. (székhelye: 1108 Budapest, Lenfonó utca 14. 5. 
emelet 24., cégjegyzékszáma: 01-09-195366, adószáma: 25024418-2-42) által bérelt- helyiség 
(helyrajzi szám: 42309/34) bérleti díját 10 582 Ft/m2/év + ÁFA összegre módosítja 2015. 
november l. napjától az Újhegyi sétány felújításának idejére, de legfeljebb 2016. január 31. 
napjáig. Ezt követően a helyiség bérleti díja 21 164 Ft/m2/év + ÁFA összegre változik. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

304/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a 3 NOSI Bt. bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a. szám alatti, 
50m2 alapterületű- a 3 NOSI Bt. (székhelye: 1108 Budapest, Lenfonó utca 4. 8. emelet 34., 
cégjegyzékszáma: 01-06-724355, adószáma: 20337021-2-42) által bérelt- helyiség (helyrajzi 
szám: 42309/34) bérleti díját 12 080 Ft/m2/év + ÁFA összegre módosítja 2015. november l. 
napjától az Újhegyi sétány felújításának idejére, de legfeljebb 2016. január 31. napjáig. Ezt 
követően a helyiség bérleti díja 24 159 Ft/m2/év +ÁFA összegre változik. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

305/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Két Róka Bt. bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a. szám alatti, 
39 m2 alapterületű - Két Róka Bt. (székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 14., 
cégjegyzékszáma: 01-06-719409, adószáma: 20208523-2-42) által bérelt- helyiség (helyrajzi 
szám: 42309/34) bérleti díját 8 892 Ft/m2/év + ÁFA összegre módosítja 2015. november l. 
napjától az Újhegyi sétány felújításának idejére, de legfeljebb 2016. január 3 L napjáig. Ezt 
követően a helyiség bérleti díja 17 784 Ft/m2/év +ÁFA összegre változik. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

306/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
az LB OPTIKAI Bt. bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelméről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti, 51 
m2 alapterületű - az LB OPTIKAI Bt. (székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16., 
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cégjegyzékszáma: 01-06-752464, adószáma: 21445114-1-42) által bérelt- helyiség (helyrajzi 
szám: 42309/27) bérleti díját 2015. október 16. napjától a helyiség fűtésének beindításáig 286 
Ft/m2/év + ÁFA összegre, ezt követően az Újhegyi sétány felújításának idejére, de legfeljebb 
2016. január 31. napjáig 7 138 Ft/m2/év +ÁFA összegre módosítja. Ezt követően a helyiség 
bérleti díja 14 276 Ftlm2/év +ÁFA összegre változik. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bizottság döntéséről a kérelmezőt. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

35. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 30. épületben lévő 29. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 575. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

307/2015. (XII. 15.) GPB határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 30. épületben lévő 29. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 30. 
épületben lévő, 29. számú, 58m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a Local Market 
Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Kápolna utca 3. 5. emelet 19., cégjegyzékszáma: 01-09-
271127, adószáma: 25368835-2-42) részére raktározás céljára, 2016. január l. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját l 131 Ft/m2/hó +ÁFA összegben határozza meg. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a 36-40. számú napirendi pontokat. 

36. napirendi pont: 
A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méUányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46 § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Ngan 
Tserenkhuu Kft. közterület-használatí ügyében benyújtott méltányossági kérelméről" szál ó 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

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

fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján a "Havalda 
József által a Budapest X kerület, Népligetben található pavilon fennmaradásával kapcsolatban 
benyújtott kérelemről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

38. napirendi pont: 
Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, 

( 40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján "Fekete 
Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X kerület, Maglódi út 8-1 O. szám alatti, (40996) hrsz.
ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

39. napirendi pont: 
A Kojot Film Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a "Kojot Film 
Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről" sz ó ló napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

40. napirendi pont: 
A Termelői.Hu Kft. kérelme alapján termelői piac közterület-használati díjának a 

megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Termelői. Hu 
Kft. kérelme alapján termelői piac közterület-használati dijának a megállapításáról" szóló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 15.20 órakor bezárja. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

./ a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

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

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2015. december 15. 14.00 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Tanácskozási joggal: (aláh·ás) 
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A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Keresztú.ri útmenti KSZT elkészítése" tárgyú. közbeszerzési eljárás meginditásáról, 
az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról 

amely a 2015. december 15-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1./ Agócs Zsolt x 
2.1 Gerstenbrein György x· 

r--· ---··------.. --.. -----
3 .l Marksteinné Molnár Julianna x· 
4./ Mácsik András 

"'-~ ...... -» '"--~ .... _" ____ ~-.. -~--
··-

5./ P luzsik Gábor t_ l 
6.1 Somlyódy Csaba x ----- - --
7./ Tamás László ···~---~---·"""'-~- ·--~---- -~~---· r-·-·-·-----------
8./ Tábi Attila x· 
9./ Tubák István .. --~--·--·--· .. --..... -~-··· ----····-- r-·--·-·--···--··----·---

10./ Varga István l x· l l l --

A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
alapján van szükség. 



A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv 

a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról 

amely a 2015. december 15-én megtartott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS -x - ···---
1./ Agócs Zsolt l 

l 

2.1 Gerstenbrein György x· 
3./ Marksteinné Molnár Julianna x· l 

4./ Mácsik András ,,, .. h~""'"-'"'·-~~~----

··- -··-·-- ---·-- ·-----··-
5./ P luzsik Gábor -x:-
6.1 Somlyódy Csaba x 
7.1 Tamás László - -·~·"··~····""'~--···---~--~·,.·-~~~-"·~~ ··-~----

8./ Tábi Attila ___ _X 
-·----- ·---

9./ Tubák István ·····-·-·· "~ ... ·-··~~,--... 
·-~--... 

l O./ Varga István x 
A név szerinti szavazásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
alapján van szükség. 


