Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Gazdasági Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 9-én
17.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
Budapest IX. ker. Bakáts tér 14.

Jelen vannak:
Mezey István elnök,
Fröhlich Péter,
Mészáros László,
dr. Nagy Attiláné,
Ferenczy Lászlóné,
Kalcsó Tünde tagok.
Hivatal részéről: dr. Bácskai János polgármester, dr. Szabó József Zoltán jegyző, dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző, dr. Bánfi Réka irodavezető, Madár Éva mb. irodavezető, dr. Mezey Adrienn irodavezető-helyettes,
Janitz Gergő csoportvezető, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Mezey István: Tisztelettel köszöntöm Polgármester urat, a bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelenteket.
Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Ferenczy Lászlóné: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Mezey István: Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
GB 183/2015. (IX.09.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Péterfai Anikó felülvizsgálati kérelme a GB 135/2015. (VI.17.) sz. határozata
170/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest, IX. Könyves Kálmán körút 24. szám alatti ingatlan hasznosításának ügye
Sz-426/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-427/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest IX. Kerület Üllői út 19. szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-406/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő
megkötése
Sz-407/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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6./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-408/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-409/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-410/2015., Sz-417/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ A Gazdasági Bizottság GB 301/2014. (XII.17.) számú határozatának módosítása
Sz-411/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ A Gazdasági Bizottság GB 275/2013. (XI.06.) számú határozatának visszavonása
Sz-412/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
11./ A Gazdasági Bizottság GB 175/2015. (VII.15.) számú határozatának visszavonása
Sz-413/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
12./ A Budapest IX. Kerület Thaly Kálmán utca 8. szám alatti lakásra létesített szolgálati jelleg megszüntetése
Sz-414/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Ferenczy Lászlóné: Jó néhány hónappal ezelőtt tárgyaltuk az Erkel utca 18. szám alatti ingatlan
pályáztatásának kérdését. Történt ebben az ügyben előrelépés? Kiírásra került a pályázat? Sikeres volt a
pályázat? Megkötöttük a szerződést?
Szeretném megtudni, hogy bár 2 évvel ezelőtt eladta az Önkormányzat, van e lehetőség arra, hogy a Telepy utca
2. szám alatti ingatlan szerződésébe betekintsünk?
Mezey István: Az adásvételi szerződésre gondol?
Ferenczy Lászlóné: Igen.
dr. Bácskai János: Nagy általánosságban el tudom mondani, hogy Üvegzseb törvény ide vagy oda, ha volna, ha
nem, akkor is meg lehetne nézni a szerződést. Természetesen meg lehet nézni a szerződéseket. Azt nem
mondom, hogy most azonnal, az a kollégáktól függ, de rendelkezésre áll.
Az Erkel utca 18. szám esetén „teljesedésbe” ment át az ügy. Ha jól tudom, ki is fizették az ingatlant.
Madár Éva: A Képviselő-testület tárgyalta a beérkezett pályázatot, jóváhagyta a vevő személyét és elfogadta az
általa ajánlott vételárat. Ezt követően megkötésre került az adásvételi szerződés, majd a Magyar Állam és a
Fővárosi Önkormányzat elővásárlási jognyilatkozatát követően a vevő befizette a megajánlott teljes vételárat, és
július végén birtokba adtuk részére a területet.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Péterfai Anikó felülvizsgálati kérelme a GB 135/2015. (VI.17.) sz. határozata
170/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: Korábban tárgyaltuk a kérelmező ügyét a Határ úti pavilonok kapcsán. Az indokolja az
újratárgyalást, hogy a vele kötendő esetleges megállapodásban Polgármester úr számára egyfajta mozgásteret
adjunk azáltal, hogy ennek a tartozásnak a további részét elengedve, ő olyan megállapodást köthessen a
hölggyel, ami az Önkormányzat számára indokolt és értelmes. Kérem, szavazzunk a 170/2015. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 184/2015. (IX.09.) sz.

Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 170/2015. sz. – ” Péterfai Anikó
felülvizsgálati kérelme a GB 135/2015. (VI.17.) sz. határozata” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Mezey István elnök
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ A Budapest, IX. Könyves Kálmán körút 24. szám alatti ingatlan hasznosításának ügye
Sz-426/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: Az előterjesztésben népszerűbb nevén a Goldball’04 Sportvállalkozás Kft. telepéről, focipályájáról
van szó. Bérleti szerződés kötésére hatalmazzuk fel a Polgármestert.
Ferenczy Lászlóné: Felvetődik bennem a kérdés, hogy nem lenne e célszerű ajánlással élni azok felé, akik majd
a pályázatot kiírják, hogy egy limit árat, limit bérleti díjat határozzunk meg. Eddig ezek a sportvállalkozások a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től bérelték az ingatlant? Van arról információnk, hogy mennyiért bérelték?
Felhatalmazzuk a Polgármestert különböző feladatokra. Ki fogja elbírálni ezt a pályázatot?
Madár Éva: A Magyar Államtól bérelte a Goldball’04 Sportvállalkozás Kft. a 250 m2 alapterületű öltözőt. Arra
fizetett 1 évre 1.200.000 forintot. A focipálya területére a Magyar Állammal nem kötött bérleti szerződést, azt
jogcím nélkül használta, így nem rendelkezünk pontos információkkal arról, hogy fizetett e utána. A határozati
javaslatban nem csak a kiírásra, lebonyolításra, hanem az elbírálásra is Polgármester urat kértük fel, illetve
tettünk javaslatot. Az előterjesztésben az utolsó bekezdésben javaslatot tettünk arra is, hogy milyen szempontok
figyelembe vételével kerülne elbírálásra a pályázat. Ilyen például a megajánlott bérleti díj összege, az, hogy az
ingatlant a pályázó milyen időtartamra vállalja térítésmentesen az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani,
illetve milyen célra, milyen konstrukcióban és milyen összegért hasznosítja majd a területet.
Ferenczy Lászlóné: Elnézést, de egy kicsit megmosolyogtam, hiszen nem feltételezhetjük, hogy ha valaki
pályázik és elnyeri a pályázatot, akkor majd megmondja nekünk, hogy milyen összegért fogja hasznosítani a
területet. Ez az ő üzleti titka lesz. Nekünk azt kell mérlegelni, hogy mennyiért éri meg nekünk azt az ingatlant
bérbe adni. Ezt figyelembe vesszük feltételként? Ne várjuk, hogy ő majd megmondja, hogy milyen összegért
fogja hasznosítani. Változatlanul célszerűnek tartom, hogy meghatározzunk egy limit bérleti díjat. A
Polgármesteren pedig egyébként is rendkívül sok felelősség van. Itt egy személyben ennek a felelősségét is
rátestáljuk.
dr. Bácskai János: Mindig örülök az ilyen felszólalásoknak, mert a felelősségvállalásból valóban származhatnak
olyan konzekvenciák is, aminek nem örül a felelős. Ha van olyan javaslat és a bizottság ezt megszavazza, akkor
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boldogan lemondok erről a felelősségről, akár a Képviselő-testület is dönthet róla. Azt azonban jól gondolják
végig, hogy szeretnének e ebben dönteni. Boldog leszek, ha ezt átveszik tőlem.
Ha mutatnak nekem még egy ilyen konstrukciót a világon, amihez lehetne hasonlítani, ha lenne referencia, akkor
könnyebb lenne a döntés. Azt, hogy mennyibe kerül egy lakás, egy albérlet, vagy egy autó, azt könnyebb
megmondani, mert bárki el tudja mondani adás-vétel után a rokonainak, ismerőseinek, hogy „milyen jó üzletet
kötöttem, mert 300.000 forinttal többért adtam el, mint itt-ott-amott a haver, a szomszéd”, de erre az esetre nem
nagyon lesz „mihez képest”. Ez egy nagyon nehéz döntés lesz. Pontosan erre való a pályázat, hogy egyáltalán
tudjunk valamit, hiszen ajánlatot fogunk kapni, talán többet is, sőt, jó lenne, ha akár tízet is kapnánk, mert akkor
több viszonyítási alapunk lenne. Ez a szokásos kérdés, hogy mennyibe kerül? Általában annyiba kerül, amennyit
kínálnak érte, de leginkább annyiba, amennyiért eladjuk. Sajnos ez a realitása ennek az előterjesztésnek, és
ennek a pályázatnak is. Köszönettel veszem, ha átveszik a döntés felelősségét.
Mészáros László: Nem egészen értem ezt az előterjesztést. A Goldball’04 Sportvállalkozás Kft. itt már nagyon
régóta működik, és végzi az utánpótlás-nevelést. Előfordulhat, hogy el kell menniük onnan, vagy itt
tulajdonképpen csak arról van szó, hogy valaki ezt a területet hasznosítja, és utána tőlük bérli majd az
Egyesület? Ezt kicsit furcsának tartom.
Mezey István: Nekem is az lett volna a személyes hozzászólásom, hogy nagyon remélem, hogy ők is pályáznak,
hiszen a sportcélú felhasználás „adná magát” egy sporttelep esetében. Természetesen lehet egy üzletközpontot
is építeni oda, ami viszont az ott sportoló gyerekek, és a nagyon sok ferencvárosi gyereket itt sportoltató
Goldball’04 Sportvállalkozás Kft. számára egyenlő lenne a véggel. Nem tudom pontosan a szándékaikat, de
nagyon remélem, hogy lesz pályázatuk, és nem csak gazdasági vonatkozásai lesznek ennek a bérbeadásnak,
hanem lesznek egyéb, sportcélú és kerületi célú megfontolások is. Lehet, hogy nem is csak a Gazdasági
Bizottságot kellene megkérni, hogy ebben a pályázatban döntsön Polgármester úr helyett, hanem ennél
szélesebb körben, a Képviselő-testületet kellene bevonni, hiszen ott minden szempont egyszerre jelenik meg.
Ezzel javaslom a határozati javaslat kiegészítését.
Madár Éva: A 2011. évi CXCVI. törvény – A nemzeti vagyonról szerint 25.000.000 forint fölötti értékű ingatlanok
hasznosítása, eladása kizárólag nyilvános pályázat útján történhet, ezért kötelező kiírni a pályázatot az ingatlan
hasznosításával kapcsolatban.
Mészáros László: Ha jól tudom, akkor nemrég lett felújítva a telep, a kis és nagy műfüves focipálya és az öltözők
is. Nem tudom, hogy ezt az Állam, vagy még a Goldball’04 Sportvállalkozás Kft. végezte e, de remélem, hogy
maradnak a sportpályák és a Goldball’04 Sportvállalkozás Kft. is.
dr. Bácskai János: Igen, ez a Gazdasági Bizottság. Lehetne más bizottságok elé is vinni ezt az ügyet, ha éppen
úgy hozza a sors. Sport, humán és egyéb szempontokat is figyelembe vehetünk. Reménykedem benne, hogy
minél több döntéshozó érintett lesz akár úgy, hogy a gyereke, unokája is oda jár sportolni, annak érdekében,
hogy még inkább átérezze ennek a döntésnek a különlegességét. Itt kialakult egy rendszer, sok éve járnak ide
gyerekek, és ha az új tulajdonos úgy dönt, hogy neki egyetlenegy szempontja van, a minél magasabb ár, akkor
adott esetben „szegény” gyerekeink, - illetve azok a gyerekek, akik mindig oda jártak, és ez volt az egyetlen
lehetőségüktől rendszeres futballedzésben részesülni- fogják elszenvedni a kárát. Pontosan itt van a döntéshozó
felelőssége abban, hogy van e más szempont is, mint a puszta mohóság és az ár. Ezért is lesz érdekes a döntés,
feltéve, hogy lesz komoly ajánlat. Reméljük, hogy lesz, akár több is.
Mezey István: Igen, ha a Képviselő-testület tárgyalja, akkor előtte fogja a bizottság is tárgyalni, természetesen a
Gazdasági Bizottság elsősorban a gazdasági szempontok alapján. Azt azért nem hiszem, hogy teljesen
érzéketlenek leszünk az esetleges felhasználási szempontoknál.
Ferenczy Lászlóné: Szeretném figyelmeztetni az előterjesztőket, hogy ha jól olvasom, van egy képviselőtestületi döntés, a 282/2014. (XI.21.) számú, amiben megfogalmazódott, hogy 15 évig elsődlegesen sport célra
használható a terület. Ez esetben célszerű ezt is megfogalmazni a feltételek között.
Mezey István: Az előterjesztés nem zárja ki, hogy sport célú szolgáltatásra próbáljuk meg bérbe adni a telepet.
Ez a szándék már valószínűleg a kiírásban is markánsan benne lesz. Azt viszont nem tudjuk előre, hogy a
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Goldball’04 Sportvállalkozás Kft., vagy akár bármelyik sportegyesület pályázik e. Erről biztos információnk
nincsen. A nyílt pályázat kapcsán nem csak az összeg, de a pályázók ismeretének hiányában is indokolt, és
bizonyára lesz is mód az eset újratárgyalására. Kérem, szavazzunk az Sz-426/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgármester helyett a Képviselő-testület bírálja el a pályázatot.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 185/2015. (IX.09.) sz.

Határozat
A Gazdasági Bizottság
1./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest IX. Kerület, 38269 hrsz-ú, 1530 m2 alapterületű, a
Budapest IX. Kerület 38256 hrsz-ú, 233 m2 alapterületű, valamint a Budapest IX. Kerület 38265 hrsz-ú, 15986 m2
alapterületű, természetben 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 24. sz. alatti található, összesen 17749 m2
alapterületű ingatlan 2 évre szóló hasznosítására irányuló pályázat kiírásáról, lebonyolításáról.
2./ felkéri a Képviselő-testületet, hogy gondoskodjon a pályázat elbírálásáról. A pályázat nyertese az, aki a
pályázatban rögzített feltételek teljesítése mellett összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi.
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a bérleti szerződést megkösse és aláírja.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-427/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: Összesen négy helyiségről döntünk ebben az esetben, ebből három helyiség a Balázs Béla utca
7/B. szám alatt található, a negyedik esetben pedig a Ferenc körút 7. szám elidegenítésére vonatkozóan van
javaslatunk. A VATTOBIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lenne az esetleges vevő.
Ferenczy Lászlóné: Ebből a négy helyiségből hármat a közelmúltban nyert el a pályázó. Amikor ez a pályázat
kiírásra került, akkor az eladás is megfogalmazódott a kiírásban, vagy csak a bérbe adás?
Janitz Gergő: Elnézést, kicsit elbizonytalanodtam, hogy amikor 2015. márciusában elnyerte pályázaton a
VATTOBIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a helyiség bérleti jogát, akkor már társasház volt e a Balázs Béla
utca 7. szám alatti épület. Úgy emlékszem, hogy igen. Ebben az esetben a tulajdonjog és a bérleti jog
megszerzésére is írtunk ki pályázatot. Mivel tulajdonjogra nem érkezett jelentkező, ezért nyerhették el bérleti
jogra a helyiséget.
Mezey István: Ebben az esetben van lehetőség egyéb vételár meghatározására, mint ami az előterjesztésben
szerepel. Kérdezem a bizottságot, hogy kíván e ezzel élni? Elég nagy különbség van, ha m2 árra visszaosztjuk,
akkor talán kétszerese is a Ferenc körúti ingatlan eladási ára a többihez képest. Ezt szomorúan konstatálom.
Nem csak az elmaradó bevétel miatt, hanem azért is, mert ha ekkora a különbség a Balázs Béla utca 7/B. és a
Ferenc körút 7. szám között, akkor az önmagában sem kellemes. Ismerve a kerület adottságait, sajnos nem
biztos, hogy ez túlzó. Hozzá kell tennünk, hogy itt egyben vásárolja meg a négy ingatlant a VATTOBIA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nem látok bejelentkező Képviselőt új javaslat tételére, ezért a kipontozott részre
mind a négy esetben az előterjesztésben meghatározott összeget kérem beírásra. Kérem, szavazzunk az Sz427/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Budapest IX. Kerület Balázs Béla u. 7/B. földszint I. sz. alatti,
54 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan, 12.200.000 forint vételár megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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GB 186/2015. (IX.09.) sz.
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Balázs Béla u. 7/B. földszint I. sz. alatti, 54 m2
alapterületű helyiség VATTOBIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez
hozzájárul, a vételárat 12.200.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egy összegben köteles
megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adás-vételi szerződések megkötéséről és
aláírásáról.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-427/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Budapest IX.
Kerület Balázs Béla u. 7/B. földszint III. sz. alatti, 39 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan, 8.800.000 forint
vételár megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 187/2015. (IX.09.) sz.

Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Balázs Béla u. 7/B. földszint III. sz. alatti, 39 m2
alapterületű helyiség VATTOBIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez
hozzájárul, a vételárat 8.800.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egy összegben köteles megfizetni,
egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adás-vételi szerződések megkötéséről és aláírásáról.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-427/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Budapest IX.
Kerület Balázs Béla u. 7/B. földszint IV. sz. alatti, 34 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan, 7.660.000 forint
vételár megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 188/2015. (IX.09.) sz.
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Balázs Béla u. 7/B. földszint IV. sz. alatti, 34 m2
alapterületű helyiség VATTOBIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez
hozzájárul, a vételárat 7.660.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egy összegben köteles megfizetni,
egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adás-vételi szerződések megkötéséről és aláírásáról.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-427/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Budapest IX.
Kerület Ferenc körút 7. földszint III. sz. alatti, 36 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan, 15.700.000 forint vételár
megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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GB 189/2015. (IX.09.) sz.
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Ferenc körút 7. földszint III. sz. alatti, 36 m2
alapterületű helyiség MŰSZAKI ZÁLOG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez
hozzájárul, a vételárat 15.700.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egy összegben köteles
megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adás-vételi szerződések megkötéséről és
aláírásáról.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Budapest IX. kerület Üllői út 19. III.lh. fsz. 1/A. (hrsz: 36835/0/A/33) szám alatti lakásra vonatkozó
elővásárlási jog
Sz-406/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: Sajnos a piaci árhoz közeli a meghatározott vételár, ezért magam is az „A” határozati javaslatot
javaslom elfogadásra, mely szerint nem élnénk a lehetőséggel. Ez gyakorlatilag ki is merítené a költségvetésben
erre felhasználható pénzösszeget, ezért nem javasolom. Kérem, szavazzunk az Sz-406/2015. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 190/2015. (IX.09.) sz.

Határozat
A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási
jogával a Budapest IX. Kerület Üllői út 19. III.lh. fsz. 1/A. (hrsz: 36835/0/A/33) szám alatti 68 m² alapterületű
öröklakás 1/1 részére vonatkozóan – a 2015. július 17. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján,
melyben tárgyi ingatlan vételára 20.700.000,-Ft, – azaz húszmillió-hétszázezer forint – nem él.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
5./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő
megkötése
Sz-407/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
6./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő
megkötése
Sz-408/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
7./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-409/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
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8./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-410/2015., Sz-417/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
9./ A Gazdasági Bizottság GB 301/2014. (XII.17.) számú határozatának módosítása
Sz-411/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
10./ A Gazdasági Bizottság GB 275/2013. (XI.06.) számú határozatának visszavonása
Sz-412/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
Mezey István: Gy. V. kérelméről szól az előterjesztés. Nem tudtuk elérni, se postai, se más úton a hölgyet, ezért
a határozatot, amit még az előző Gazdasági Bizottság hozott, visszavonjuk. Jó lenne tudni a miértre a választ,
talán az előterjesztés is tartalmazná, ha fel tudtuk volna venni a kapcsolatot Gy. V-val. Kérem, szavazzunk az Sz412/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 213/2015. (IX.09.) sz.

Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Ernő utca 19. II. 19. szám alatti lakás egy év
határozott időre történő bérbe adására vonatkozó, GB 275/2013. (XI.06.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
11./ A Gazdasági Bizottság GB 175/2015. (VII.15.) számú határozatának visszavonása
Sz-413/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
Mezey István: Az általunk meghatározott pénzbeli térítés mértékét nem fogadta el a Gyáli út 21-23. szám alatti
épületben lakó. Kérem, szavazzunk az Sz-413/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 214/2015. (IX.09.)

Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Gyáli út 21-23. VIII. ép. fszt. 1. szám alatti lakásra
vonatkozó, a bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyó, GB 175/2015. (VII.15.) számú
határozatát visszavonja.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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12./ A Bp. IX. Thaly K. u. 8. fszt. 2. szám alatti lakásra létesített házfelügyelői szolgálati jelleg törlése
Sz-414/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: A házmester elhunyt, ennek értelmében a FEV IX. Zrt. visszaadja a lakást az Önkormányzat
számára.
Mészáros László: Kicsit szűkszavúnak találtam az előterjesztést, de nyilván a bizottságnak csak annyi a
feladata, hogy ezt a szolgálati jelleget megszüntesse. Az lenne a kérdésem, hogy ez tulajdonképpen a legutóbbi
rendeletmódosítással van összefüggésben? Tehát egy másik, már társasházzá alakult ház házfelügyelője fogja
ezt a házat takarítani? Úgy gondolom, erről van szó, hiszen ha jól tudom, ez a ház még nem alakult társasházzá.
Jól tudom? Ez egy 10-12 lakásos kicsi ház, nyilván nem lenne gazdaságos házfelügyelőt fenntartani. Korábban
kerestek már a lakók - hiszen én vagyok a terület képviselője-, ezért azt szeretném kérni, hogy valamilyen
formában értesítsük a lakókat arról, hogy milyen változás történt, ki lesz a felelős a ház takarításáért, illetve a ház
műszaki állapotával és egyebekkel kapcsolatban hol tudnak tájékoztatást kérni, bejelenteni a hibákat.
A másik ilyen ház a Balázs Béla utca 5. szám alatti. Hogyan alakul ott a házfelügyelő helyzete, illetve a
helyettesítés?
Madár Éva: Elsődlegesen a gazdasági szempontok miatt nem fog ide kerülni házfelügyelő, hiszen tényleg egy
kis lakásszámú épületről van szó. Helyettesítéssel, illetve olyan módon fogják megoldani, hogy ezt a 10 lakásos
házat egy már működő és meglévő házfelügyelőhöz csatolják. A takarítással, műszaki hibákkal, egyebekkel
kapcsolatos bejelentéseikkel, kérdéseikkel, mint ahogyan eddig is, a FEV IX. Zrt-hez fordulhatnak, hiszen ők az
önkormányzati lakóépület üzemeltetői.
A Balázs Béla 5. szám alatti házzal kapcsolatban nem fogok tudni válaszolni, ezt meg fogjuk kérdezni a
következő ülésre a FEV IX. Zrt-től.
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-414/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 215/2015. (IX.09.)

Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Thaly Kálmán utca 8. fszt. 2. szám alatti lakásra
létesített házfelügyelői szolgálati jelleget törli.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István: Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.
Mezey István
elnök
Mészáros László
bizottsági tag

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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