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Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági Bizottság 

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági Bizottság 2014. június 27-én 

9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
  Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: 

Kandolka László elnök, 
Csárdi Antal, 
Hidasi Gábor, 
dr. Nagy Attiláné, 
Bencsik György, 
Sajó Ákos tagok. 

 
Hivatal részéről: 
dr. Szabó József aljegyző, Madár Éva mb. irodavezető, dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Janitz Gergő 
csoportvezető, dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívott: Görgényi Máté képviselő. 
 
Kandolka László: Köszöntöm a Gazdasági Bizottság ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelenteket, 
meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A napirendi 
javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 171/2014. (VI.27.) 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye 

151/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ Piaci alapú méltányossági kérelmek 
Sz-317/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

3./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében  
Sz-314/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

4./ Csatolási kérelem (Viola u. 37/a II. 55. üres lakás) 
Sz-312/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Lakásbérlet megszűntetése közös megegyezése cserelakás bérbeadása és pénzbeli térítés fizetése mellett 

Sz-313/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ A Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye 

151/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
GB 172/2014. (VI.27.) 

Határozat 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 151/2014. sz. - ”A Budapest II. 011341/11. 
helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Kandolka László elnök  

(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Piaci alapú méltányossági kérelmek 

Sz-317/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
3./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében  

Sz-314/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
4./ Csatolási kérelem (Viola u. 37/a II. 55. üres lakás) 

Sz-312/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
5./ Lakásbérlet megszűntetése közös megegyezése cserelakás bérbeadása és pénzbeli térítés fizetése 
mellett 

Sz-313/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
Kandolka László: Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

 
k.m.f. 

 
          Kandolka László 
                elnök 
 
Csárdi Antal 
bizottsági tag 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 


