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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági Bizottság  

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági Bizottság 2012. június 6-án 

12.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme  

Budapest IX. ker. Bakáts tér 14.  
 
Jelen vannak:  
Kandolka László elnök,  
Hidasi Gábor, 
dr. Nagy Attiláné, 
Bencsik György, 
Martos Dániel, 
Ferenczy Lászlóné, 
Sajó Ákos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, dr. Paksi Ilona aljegyző, dr. Enyedi Mária jogi munkatárs, dr. Ódor Éva 
polgármesteri jogi tanácsadó, Janitz Gergő csoportvezető, Madár Éva mb. irodavezető, Várkonyi Imréné 
csoportvezető, Török Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
 
Csonka Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szabó Zoltán Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja. 
Tornai István képviselő. 
 
Kandolka László: Köszöntök mindenkit. A bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirendhez 
kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Hidasi Gábor: Szeretném megkérdezni, hogy a ”Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására” című előterjesztés miért nem 
szerepel a Gazdasági Bizottság napirendjén? 
 
Kandolka László: A képviselőtestületi ülésen majd megvitatjuk. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 228/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 
01.) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló) 
 132/2012. sz., 132/2/2012. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI.08.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 153/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
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3./ Lakásrendelet módosítása (II. forduló) 
 137/2012. sz., 137/2/2012. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására 
 154/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
5./ A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról 
és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) rendeletének módosításáról 
 151/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére 
 162/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ A Képviselő-testület 51/2011. (III.02.) számú határozat 11. pontjának módosítása 
 166/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve 
 147/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
 164/2012. sz. előterjesztés   
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
10./ Bp., IX. kerület Ferenc tér 4. fszt. II., 37638/0/A/3 helyrajzi számú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiség 
pályázat útján történő bérbeadása vagy elidegenítése 
 Sz-367/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester  
 
11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése  
 Sz-366/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester  
 
12./ Bp., IX. Üllői u. 23/B I. emelet 13. (hrsz. 36837/B/14) alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 
 Sz-368/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
13./ Minőségi lakáscsere kérelmek 
 Sz-375/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
14./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése 
 Sz-364/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 
 Sz-365/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
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16./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében 
 Sz-369/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
6/1997. (IV. 01.) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló) 
 132/2012. sz., 132/2/2012. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 229/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 132/2012. 132/2/2012. sz. – ”Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 01.) 
önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI.08.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 153/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 230/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 153/2012.– ”Az önkormányzat 
versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI.08.) önkormányzati rendelet módosítása” című – 
előterjesztés egy fordulós tárgyalását. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
GB 231/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 153/2012.– ”Az önkormányzat 
versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI.08.) önkormányzati rendelet módosítása” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Lakásrendelet módosítása (II. forduló) 
 137/2012. sz., 137/2/2012. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Ferenczy Lászlóné: Mi a célja az előterjesztésnek? Az érthető, hogy csökkenteni akarjuk a bérleti díjakat. 
Indokolt ez? A csökkentést ki kapja? Ismert, hogy a kerületben lévő bérlemények 70%-a tovább van adva 
albérletbe. 
 
dr. Bácskai János: Reméltem, hogy az előterjesztésből ez kiderült. Visszamenőleges hatállyal nem tudunk 
rendeletet módosítani, erre is érvényes az, hogy az ezt követő bérbe adható helyiségekre vonatkozik. Tavaly kb. 
200 db helyiség volt meghirdetve, ebből 14 db talált gazdára. Idén sem sokkal jobb a helyzet. 
 
Kandolka László: Az a helyzet, hogy nem veszik a helyiségeket ilyen áron, és így talán nagyobb sikerrel tudjuk 
kiadni. 
 
Ferenczy Lászlóné: Miért van külön előterjesztés? Fel vannak sorolva azok a bérlemények, amelyekben bérlők 
vannak, illetve kibérelték a helyiséget. Van egy olyan előterjesztés, amiben a csökkentési javaslatról van szó. 
 
Madár Éva: Valóban két előterjesztés van. Egy későbbi napirendi pontban szereplő előterjesztésben van leírva, 
hogy a Képviselőtestület meghatározta a minimál ajánlati bérleti díjakat, azt csökkenteni kívánjuk. A 
lakásrendelet módosításával kapcsolatban, több kerületnél megnéztük a bérleti díjakat. A lakásrendelet 
módosításáról szóló előterjesztésben szerepelnek különböző táblázatok, melyek alátámasztó elemzések, hogy a 
bérleti díjak mennyivel magasabbak, mint a jelenlegi testületi határozatban meghatározott minimál bérleti díj. 
Azoknak a bérlőknek, akik a jövőben, tehát a rendelet hatályba lépését követően fogják megkötni a bérleti 
szerződést, illetve jelenleg is olyan bérleti szerződésük van, hogy nincs tartozásuk, és nincs albérletbe adva, ott 1 
év időtartamra szeretnénk csökkenteni a bérleti díjat. Ezzel is elősegítve a vállalkozások megfelelő folytatását. A 
mellékelt táblázatban látszik, hogy sokan vannak, akik 1,5-szeresét, 2-szeresét fizetik annak, mint ami egyébként 
a képviselőtestületi határozatban minimál ajánlati bérként meg van határozva. 
 
Ferenczy Lászlóné: Az én értelmezésem szerint ez az előterjesztés lehetőséget ad arra, hogy akik már bérbe 
vették a helyiséget és működtetik bérleti díj csökkentésre kérvényt nyújthatnak be, melyről az Alpolgármester úr 
dönt. Ha élnek ezzel a lehetőséggel, akkor ez azt jelenti, hogy havi szinten kb. 10 millió Ft, éves szinten 128 
millió Ft-os bérleti díjtól esne el az önkormányzat. 
 
Madár Éva: A bérleti díj csökkentés, ami csak 1 év időtartamra szólna, nem mindenkit érint, mert ez abban az 
esetben kérelmezhető, ha havi díja nem azonos vagy nem alacsonyabb, mint amit a Képviselőtestület egyébként 
ajánlati bérleti díjként meghatározott. Ez látszik a mellékelt táblázatban is. Sok bérlőnek nem lehet engedni, mert 
nem éri el a Képviselőtestület által megajánlott minimál bérleti díjat. 
 
Kandolka László: Hozzávetőlegesen van ilyen szám, hogy ez mennyi? Hányan kérhetik, akik nem érik el az 
említett összeget? 
 
Madár Éva: Nem készült ilyen összesítés, de természetesen a Képviselőtestület ülésére elkészítjük. 
 
Ferenczy Lászlóné: Elnézést nem kívánok akadékoskodni, de javaslom, hogy gondoljuk át ezt az előterjesztést. 
Nincs olyan helyzetben az önkormányzat, hogy csak úgy lemondjon összegekről. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, a Hivatal, hogy egy előzetes számítás készüljön arról, hogy ha minden kérést 
teljesítünk, akkor az mekkora bevételkiesést okoz? 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az elhangzottak figyelembevételével az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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GB 232/2012. (VI.06.) sz.  
Határozat 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 137/2012., 137/2/2012. sz. – 
”Lakásrendelet módosítása (II. forduló)” című – előterjesztéseket az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
megalkotására 
 154/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Hidasi Gábor: A kitüntetések átadási nem egy időpontban lesznek, ez okozhat kavarodást a jelölések 
leadásánál. Kérem, hogy minden frakció kapjon tájékoztatást, e-mailt a leadási határidő előtt legalább 30 nappal 
a jelölési lehetőségről. 
 
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén elmondtam a 
módosítási javaslataimat. Ez egy két fordulós rendelet alkotás, és a holnapi képviselőtestületi ülésen kiosztásra 
kerül majd a javaslat. Van benne egy-két olyan szerkesztési hiba, ami szintén javításra kerül majd. 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 233/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 154/2012. sz. – ”Javaslat a ferencvárosi 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) rendeletének módosításáról 
 151/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kandolka László: Javaslom, hogy az előterjesztést vegyük le a napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 234/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a 151/2012. sz. – ”A képviselőtestület Ferencváros közterületein a 
járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. 
(XII. 12.) rendeletének módosításáról” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(7 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére 
 162/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Hidasi Gábor: Tudom, hogy a Lenhossék utca 24-28. sz. alatti épület elég nagy. A nemzetiségeknek adandó 
helyiségeket az előző ütemben már felújítottuk vagy most kerül sor a felújításra, és ha igen, akkor ez milyen 
költséget jelent? 
 
Madár Éva: Terveink szerint a nemzetiségi önkormányzatok arra a területre fognak kerülni, ahol jelenleg még a 
Dominó Iskola működik. Először az iskolát helyezzük ki, és utána kerülnek majd oda az önkormányzatok. 
 
Hidasi Gábor: Akkor ezek szerint ennek még lesznek költségei. Ezt mikor láthatjuk majd? 
 
Madár Éva: Akkor tudjuk felmérni a felújítási költségigényeket, amikor az iskola átköltözik a Mester utca 67. sz. 
alá.  
 
Kandolka László: Valószínű, hogy majd újra bekerül a bizottság elé. Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 235/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 162/2012. sz. – ”Helyiség biztosítása a 
nemzetiségi önkormányzatok részére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ A Képviselő-testület 51/2011. (III.02.) számú határozat 11. pontjának módosítása 
 166/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 236/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 166/2012. sz. – ”A Képviselő-testület 
51/2011. (III.02.) számú határozat 11. pontjának módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi 
munkaterve 
 147/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 237/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 147/2012. sz. – ”Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 
 164/2012. sz. előterjesztés   
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Sajó Ákos: A tényleges bérleti díj 50%-ára kapott engedélyt az alapítvány. Mivel megajánljuk mindenkinek a 
20%-ot, ezért azt javaslom, hogy csökkentsük az alapítvány díját. Így legyen a határozati javaslatban szereplő 
összeg 32.000 Ft +ÁFA.  
 
Hidasi Gábor: Van lehetőség a rendeletben arra, hogy még több segítséget nyújtsunk az alapítványnak, akár az 
ingyenesség felé is elmehetnénk vagy valamilyen jelképes összeget is fizethetne az alapítvány. Ezt megengedi a 
rendelet? 
 
Madár Éva: A Nemzeti Vagyontörvény szerint térítésmentesen kizárólag az államnak lehet átadni közfeladatra 
bármiféle ingatlant.  
 
Hidasi Gábor: Kérem, hogy a holnapi képviselőtestületi ülésen egészítsük ki a javaslatot úgy, hogy egy jelképes 
összeget – 5.000 Ft-ot – határozzunk meg bérleti díjként. 
 
Madár Éva: Tájékozatom a bizottságot, hogy az önkormányzatnak a havi közös költséget fizetnie kell ennek az 
összege 6.580 Ft. 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a javaslatról, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslatban 
szereplő összeg 6580 Ft-ra módosulna, és ezt javasoljuk a Képviselőtestületnek. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 238/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 164/2012. sz. – ”A Gyógyfoglalkoztatásért 
Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása” című – előterjesztést az ülésen elhangzott 
kiegészítéssel együtt. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Kandolka László elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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10./ Bp., IX. kerület Ferenc tér 4. fszt. II., 37638/0/A/3 helyrajzi számú, üres nem lakás céljára szolgáló 
helyiség pályázat útján történő bérbeadása vagy elidegenítése 
 Sz-367/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester  
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 239/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság 
1. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon nyilvános, egyfordulós pályázat kiírásáról a Budapest IX. 
kerület Ferenc tér 4. fszt. II. sz. alatti, 37638/0/A/3 helyrajzi számú, 137 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, 
üres nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére, illetve bérbeadására vonatkozóan, 
2. a legkisebb elidegenítési árat nettó 36.600.000 Ft-ban határozza meg, 
3. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, elbírálásáról valamint a 
pályázati nyertessel a bérleti vagy adás-vételi szerződés megkötéséről. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése  
 Sz-366/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester  
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 240/2012. (VI.06.) sz.  

Határozat 
A Gazdasági Bizottság a Bp., IX., Bokréta u. 27. földszint I. sz. alatti (hrsz: 37437/0/A/1) 82,58 m2 alapterületű 
helyiség Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez 
hozzájárul, a vételárat 17.500.000 Ft forgalmi értékben határozza meg, mely vételárat a bérlő egy összegben 
köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az adás-vételi szerződés 
megkötéséről és aláírásáról. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Bp., IX. Üllői u. 23/B I. emelet 13. (hrsz. 36837/B/14) alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 
 Sz-368/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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GB 241/2012. (VI.06.) sz.  
Határozat 

A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási 
jogával a Bp IX. ker. Üllői út 23/B I. 13. szám (hrsz: 36837/0/B/14) alatti 50 m² alapterületű öröklakás 1/1 részére 
vonatkozóan – a 2012. május 09-én kelt adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 
13.700.000,-Ft, azaz tizenháromillió-hétszázezer - forint – nem él. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
13./ Minőségi lakáscsere kérelmek 
 Sz-375/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.  

 
 
14./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése 
 Sz-364/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.  

 
 
15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 
 Sz-365/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.  

 
16./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében 
 Sz-369/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.  

 
Kandolka László: Mindenkinek köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom.  
 
A 17. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 264-267/2012. (VI.06.) sz. határozatok a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatók. 

 
k.m.f. 

 
 

Kandolka László 
elnök 


