
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv
készült a Gazdasági Bizottság 2014. november 5-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
Görgényi Máté
Mészáros László
Dr. Nagy Attiláné
Ferenczy Lászlóné tagok.

Hivatal részéről:
dr.  Bácskai  János polgármester,  dr.  Szabó József  Zoltán aljegyző,  dr.  Ruzsits  Ákos aljegyző,  Berner  József
irodavezető, dr. Bánfi Réka irodavezető, Madár Éva mb. irodavezető, Kosik Gáborné irodavezető-helyettes, dr.
Enyedi  Mária  irodavezető-helyettes,  dr.  Gálné  Tóth  Zsuzsanna  irodavezető-helyettes,  Koór  Henrietta
csoportvezető, Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető.

Mezey  István: Köszöntöm  a  Gazdasági  Bizottság  első  ülésén  a  bizottság  tagjait,  a  Hivatal  részéről
megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Tájékoztatom Kalcsó
Tünde bizottsági tagot, hogy az eskütétel hiánya miatt, a mai napon csupán tanácskozási joggal vehet részt az
ülésen, szavaznia még nem lehet. A kiküldött napirendet javaslom módosítani, az Sz-437/2014. sz. - „Gazdasági
Bizottság ügyrendjének módosítása” című - előterjesztést első napirendi pontként tárgyalja a bizottság. Kérem,
szavazzunk a módosított napirendről.

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

GB 237/2014. (XI.05.)
Határozat

Napirend:
1./ Gazdasági Bizottság ügyrendjének módosítása

Sz-437/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mezey István elnök

2./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló)
178/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (I. forduló)
179/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselőtestületének döntése a helyi építmény-, telek,- és 
idegenforgalmi adó 2015. évben történő működéséről

180/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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5./  Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  felügyelő  bizottsági  és  igazgatósági  tagjainak
megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.)

170/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6./ Budapest IX. Ferenc krt. 39. fszt. II. szám alatti (hrsz.37532/0/A/2) ingatlan elidegenítési ügye
169/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-431/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

8./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-432/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

9./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-433-436/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:

dr.  Bácskai  János:  Tisztelettel  köszöntök  mindenkit  a  bizottság  alakuló  ülésén.  A  legtöbb  előterjesztés
előterjesztőjeként  én  szerepelek,  ez  a  jövőben  természetesen  változik  majd.  Arra  bíztatom Önöket,  hogy  a
felkészülés,  és  a  bizottsági  munka  során  bátran  támaszkodjanak  a  hivatal  munkatársaira.  Bemutatom
aljegyzőinket  dr.  Szabó József  Zoltánt,  aki  már  régi  kollegánk,  és  dr.  Ruzsits  Ákos  Jenőt,  aki  néhány hete
dolgozik velünk. A mai napirendi pontok többségével kapcsolatban Berner József, az Adóiroda vezetője tud majd
információkkal  szolgálni.  Természetesen a többi  megjelent munkatársunk is szakértője az előterjesztéseknek,
közülük kiemelném Madár Évát, aki a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vezetője, és szintén
régóta a kötelékeink között van. 
Kérdezzenek bátran,  remélhetőleg  minél  több  esetben  kapnak  azonnal  választ.  Mezey István elnök  úr  is  a
harmadik  ciklusát  kezdte  meg,  sok  tapasztalattal  rendelkezik,  forduljanak  hozzá is  bizalommal.  Amennyiben
bizottsági  ülésen  nem  kapnak  választ  a  kérdésükre,  akkor  a  válaszadás  záros  határidőn  belül  írásban
megtörténik. 
A Gazdasági Bizottság egy fajsúlyos, komoly - nem mintha a többi nem lenne komoly -, és izgalmas bizottságnak
számít, hiszen az önkormányzat vagyonáról szóló fejezeteket kezeli. A vagyongazdálkodás másik bizottsághoz is
tartozik még, és ez a kettő nem választható el egymástól. Izgalmas kérdésekkel találkoznak majd Ferencváros
jelenével  és  jövőjével  kapcsolatban,  hiszen  minden  gazdálkodással,  fejlesztéssel  összefüggő  ügy,
nagyvalószínűséggel a bizottság elé kerül majd. 
Közreműködhetnek továbbá előterjesztőként  is a bizottság munkájában,  hiszen nem csak én, vagy a hivatal
munkatársai lehetnek előterjesztők, hanem szinte bárki, aki a megfelelő utakat és szakmai szűröket megjárja,
illetve a szakmai és tartalmi követelményeknek megfelelően szerkesztett anyaggal készül. 
Jó munkát kívánok a bizottság minden tagjának, és kedvet ahhoz, hogy 5 év múlva, egy új  választás után,
szintén ebbe a bizottságba kérjék magukat.

2



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 

1./ Gazdasági Bizottság ügyrendjének módosítása
Sz-437/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mezey István elnök

Mezey István: Az ügyrenddel kapcsolatban javaslom, hogy a bizottság havonta egyszer a képviselő-testületi
ülést  megelőző napon 17:00 órakor  üljön össze,  ha ez mindenkinek megfelel.  Ha nem alkalmas,  akkor  egy
reggeli időpontban is találkozhatunk, de ezt természetesen a hivatal munkatársaival is egyeztetni kell, mert több
bizottság is ülésezik a képviselő-testületi ülés előtti napon, és kerülnünk kell az ütközést a többi ülés időpontjával.
Van  lehetőség  arra,  hogy  párhuzamosan  két  bizottság  ülésezzen,  de  ennél  többet  nem  tudnak  a  hivatal
munkatársai megoldani, és ez sem biztos. Kérem, jelezze, akinek az 17:00 órás időpont nem felel meg.

Fröhlich  Péter: Nekem  ez  az  időpont  nem  felel  meg,  most  is  kivételesen  tudtam  eljönni.  Megpróbálom
átszervezni a beosztásom, de egy órával hamarabbi kezdés jobb lenne. 

Mezey István: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülése 16:00 órakor kezdődik, ez az időpont nekem is jobban
megfelelne, de éppen Ön az érintett, aki mindkét bizottság tagja. 

Görgényi Máté: Korábban 12:00 órakor kezdődött a Gazdasági Bizottság ülése, esetleg előrehozhatnánk erre az
időpontra, vagy délelőttre?

Mezey István: Jeleztem, hogy reggeli órákban szívesen összehívom a bizottságot, de a napot kettéválasztó déli
időpont már késő nekem. Javaslom, hogy maradjon az 17:00 óra az ülések időpontjaként, és ha érkezik egy
megfelelőbb időpontra javaslat, akkor következő ülésen újratárgyaljuk az ügyrendet. 
Térjünk  vissza  a  bizottsági  ügyrend  módosításának  további  kérdéseihez.  Az  elnöki  feladataim  ellátásának
akadályoztatása esetén helyettesemnek Dr. Nagy Attiláné bizottsági tagot szeretném felkérni, azért, mert Ő már
az előző ciklusban is a Gazdasági Bizottság tagja volt, és megfelelő rálátással és szakmaisággal tudná vezetni a
bizottságot.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Mészáros  László  képviselőt  kérem  fel,  akit  akadályoztatása  esetén
Ferenczy Lászlóné bizottsági  tag helyettesít.  Kérdés, észrevétel  a felsoroltakkal  kapcsolatban, nincs.  Kérem,
szavazzunk az Sz-437/2014 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta

GB 238/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2014. november 5-től az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Ügyrend I. (2) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést,  a testületi ülést megelőző napon. Az ülések
kezdési időpontja 17:00 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet. Rendes
ülések munkanapokon ugyanerre a kezdési időpontra hívhatók össze.”

2.  Az Ügyrend III. (1) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A bizottság üléseit az elnök hívja össze. A bizottság elnökét –annak akadályoztatása esetén- Dr. Nagy
Attiláné képviselő helyettesíti, aki a helyettesítés idejére az elnököt megillető hatáskört gyakorolja.”

3. Az Ügyrend IX. (8) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A jegyzőkönyvet  Mezey István elnök és Mészáros László bizottsági  tag írja   alá.  Mészáros László
akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Mészáros László helyett Ferenczy Lászlóné bizottsági
tag jogosult. A bizottsági jegyzőkönyvből az elnök és az aláírásra jogosult másik bizottsági tag aláírását
megelőzően kivonatot kiadni csak „nem hivatalos” jelzéssel, belső használatra lehet.”

Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Mezey István elnök
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(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

2./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása 
178/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Mezey István: Az életvitelszerű fogalom tisztázása teszi indokolttá a rendelet módosítását. Kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatban?

Ferenczy Lászlóné: Kikerültek ebből a rendeletből a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok,
mint fogalom, amelybe a közkereseti társaságok és a betéti társaságok tartoznak. Miért kerültek ki, nincsenek
ilyenek a kerületben?

Mezey István: Ha jól tudom, akkor túl szigorúnak bizonyultunk a rendeletben, emiatt szükséges ez a módosítás.

Berner  József:  Egy  jogtechnikai  módosításról  van  szó,  amelyet  a  helyi  adókról  szóló  törvény  szövegének
változása tett indokolttá. Hatályon kívül helyezték a gazdasági társaságokról szóló törvényt, és a jelenlegi polgári
törvénykönyvbe épült bele. Ott is kikerült ez a fogalom, hogy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, ez a
jogi személyiséggel rendelkező társaság fogalmába került be. A betéti társaságok ugyanúgy adóalanyai maradtak
a helyi rendeletnek, illetve a helyi adókról szóló törvénynek is. 

Mezey István: Kérem, szavazzunk a 178/2014 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

GB 239/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 178/2014 sz. - ” A helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Mezey István elnök 

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

3./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása 
179/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Mezey István: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban, nincs. Kérem, szavazzunk a 179/2014 sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

GB 240/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 179/2014 sz. - ”Az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Mezey István elnök 

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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4./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselőtestületének döntése a helyi építmény-, telek,-
és idegenforgalmi adó 2015. évben történő működéséről

180/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Mezey István: Preventíven kérjük a Fővárost, hogy ne hozzon ilyen típusú adók bevezetéséről döntést, és ezt ne
szorgalmazza  Ferencváros  területén,  erről  a  kérdésről  minden  évben  határozatot  kell  hoznunk.  Kérdés,
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 180/2014 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 

GB 241/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2014 sz. – „Budapest Főváros IX.
Kerület Önkormányzata Képviselőtestületének döntése a helyi építmény-, telek,- és idegenforgalmi adó 2015.
évben történő működéséről” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Mezey István elnök 

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági és igazgatósági tagjainak
megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.)

170/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Mezey István: Felolvasom azt a listát, amelyben a Polgári Szövetség, illetve az ellenzék megtette javaslatait a
felügyelő bizottsági tagok személyére. Jelen javaslat szerint a FESZOFE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába
Zólyomi Mátyás és Váli Miklós urakat, valamint Nagy Anikó asszonyt javasoljuk elfogadásra. 
A FESZ Nonprofit  Kft. Felügyelő Bizottságába Dr. Kornya László és Szenkovits István urakat, és itt  még egy
harmadik személyt a tisztelt ellenzék javasolhat küldöttnek a holnapi képviselő-testületi ülésen. 
A Ferencvárosi  Parkolási  Kft.  Felügyelő Bizottságába Kővári  Ákos és Cseri  Balázs urakat javasoljuk,  szintén
kérem az ellenzéket, hogy egy harmadik delegáltat a holnapi képviselő-testületi ülésen nevezzenek meg. 
A FEV IX. Zrt. esetében igazgatósági tagokat is választunk, a felügyelőbizottsági  tagok mellett,  Igazgatósági
tagoknak javaslom: Vörös Attilát, Buzgóné Horváth Esztert, Kovács Gergelyt, Martos Dánielt és Hidasi Gábort. A
Felügyelő  Bizottságba  pedig  dr.  Sáska  Zoltánt,  Pethő  Saroltát,  Rátkai  Balázst,  Sajóné  Fabók  Évát,  Homa
Barbarát javaslom. Itt  is van lehetősége egy személy küldöttként való megnevezésére az ellenzéki  oldalnak,
kérem, a képviselő-testületi ülésen ide is javasoljanak majd valakit. 
Az  előterjesztés  ezt  a  négy  gazdasági  társaságot  tartalmazza,  de  még  két  gazdasági  társaságban  van
érdekeltsége az önkormányzatnak, ezekkel szeretném kiegészíteni az előterjesztést.
Ferencvárosi  Bérleményüzemeltető Kft.  Felügyelő Bizottságával kezdem, ahova javaslom Boldizsár László és
Verthmüller Attila urak, és Dr. Darányi Árpádné asszony delegálását.
Részben  önkormányzati  tulajdonú,  a  három  önkormányzat  által  közösen  birtokolt  Budapesti  Önkormányzati
Parkolási  Kft.,  ahova  értelemszerűen  a  három  felügyelőbizottsági  helyre  önkormányzatonként  egy  személy
megnevezésére van lehetőség. Javaslom, hogy Sipos Kálmán urat delegáljuk a Felügyelő Bizottságba.

Ferenczy Lászlóné: Jelenleg a megmaradt helyekre személyeket megnevezni nem tudunk, amelyről előzetesen
tudtunk és volt lehetőségünk megtettük a javaslatainkat. Az előterjesztés szöveges részében olvasható, hogy a
felügyelőbizottsági  és  igazgatósági  tagok  változatlan  díjazás  mellett  kerülnek  megválasztásra.  Ez  mit  jelent
pontosan?

Mezey István: A Felügyelő Bizottságok lehetősége, hogy tiszteletdíjat állapítson meg a saját működése során a
tagjai számára. Erre vonatkozóan kialakult egy szokás Felügyelő Bizottságonként, és természetesen törvényileg
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is  behatárolt  a tiszteletdíj  maximális összege.  Ettől  a Felügyelő Bizottság lefelé eltérhet,  itt  a mi javaslatunk
szerepel, hogy a korábban megszavazott díjakat vigyék tovább.

dr.  Szabó  József  Zoltán: Minden  egyes  gazdasági  társaságunkban,  a  FEV IX.  Zrt.  kivételével,  azonos  a
felügyelőbizottsági tagok díjazása. Ennek a nagy felelősségű feladatnak a havi díjazása a tagok esetében 80.000
forint, az elnökök esetében pedig 120.000 forint volt. A FEV IX. Zrt. esetében a feladatkör, és a vagyon is jóval
nagyobb,  ezért  magasabb összeg került  megállapításra, amely a tagok esetében 100.000 forint  és az elnök
esetében pedig 145.000 forint volt. Az igazgatósági tagok 130.000 forint értékben, az elnök pedig 185.000 forint
értékben kapott díjazást, és ezekben a felsorolt összegekben nem történne változás, sem lefelé, sem felfelé. Ezt
tartalmazza ez a javaslat, és a holnapi előterjesztésbe az összegek is bekerülnek majd.

dr. Bácskai János: Ezektől a díjaktól, azért sem tudunk most eltérni, mert a jelenlegi költségvetésben a fedezet
ezekre az összegekre áll rendelkezésre. Minden tagnak van javaslattételi lehetősége felfelé vagy lefelé eltérni
ezektől  az összegektől,  és  majd  a  Gazdasági  Bizottság,  illetve  a Képviselő-testület  eldönti,  hogy  a  javaslat
megállja-e a helyét.

Mezey  István:  Kérem,  szavazzunk  az  170/2014  sz.  előterjesztés  határozati  javaslatáról,  a  jegyzőkönyvben
felsorolt személyekkel kiegészítve. 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 

GB 242/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 170/2014. sz. – „Javaslat önkormányzati
tulajdonú  gazdasági  társaságok  felügyelő  bizottsági  és  igazgatósági  tagjainak  megválasztására  (FESZ  Kft.,
FESZOFE  Kft.,  Parkolási  Kft.,  FEV  IX.  Zrt.)”  című  –  előterjesztést,  a  felsorolt  felügyelőbizottsági  tagok  és
igazgatósági tagok személyével kiegészítve.
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Mezey István elnök 

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

6./ Budapest IX. Ferenc krt. 39. fszt. II. szám alatti (hrsz.37532/0/A/2) ingatlan elidegenítési ügye
169/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Mezey István: Az előterjesztés egyértelmű abban, hogy a megtett ajánlatot annak számszerűsége miatt nem
javasolja  elfogadásra.  A  közeljövőben  újra  pályáztatni  fogjuk  a  helyiséget,  reméljük,  hogy  egy  magasabb
ajánlattal kerül legközelebb a bizottság elé az elidegenítés ügye.

dr. Bácskai János: Egy ingatlan eladása mindig izgalmas kérdés egy önkormányzat életében. 50 évig bérelte a
posta  ezt  a  helyiséget,  amely  10.000.000  forint  körüli  bevételt  jelentett  az  önkormányzat  számára.  Nagy
„érvágás” volt számunkra a postának az a nem túl kellemes döntése, hogy nem bérli tovább a helyiséget. Emiatt
várunk minden jelentkezőt, aki meg szeretné vásárolni ezt a kitűnő üres helyiséget.

Mezey István:  További kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 169/2014 sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 

GB 243/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 169/2014 sz. – „Budapest IX. Ferenc krt.
39. fszt. II. szám alatti (hrsz.37532/0/A/2) ingatlan elidegenítési ügye” című – előterjesztést.
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Határidő: 2014. november 6 
Felelős: Mezey István elnök 

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

7./  Szociális  alapon  bérbe  adott  lakásra  vonatkozó  lakásbérleti  szerződés  határozatlan  időre  történő
megkötése

Sz-431/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.

8./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-432/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.

9./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-433-436/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-433/2014 sz. előterjesztés

Mezey  István: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-433/2014  sz.  előterjesztés  határozati
javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta

GB 251/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Tűzoltó u. 32/B. földszint IV. sz. alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiség pályázaton kívüli bérbeadására vonatkozó GB 61/2014. (IV.23.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Sz-434/2014 sz. előterjesztés

Mezey  István: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-434/2014  sz.  előterjesztés  határozati
javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta

GB 252/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX., Gát u. 36. III. em. 29. szám alatti lakásra vonatkozó, a
bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyó, GB 215/2014. (X.03.) számú határozatát
visszavonja.
Határidő: 30 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Sz-435/2014 sz. előterjesztés

Mezey  István: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-435/2014  sz.  előterjesztés  határozati
javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta

GB 253/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX., Gubacsi út 21. I. em. 36. szám alatti lakásra vonatkozó, a
bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyó, GB 216/2014. (X.03.) számú határozatát
visszavonja.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Sz-436/2014 sz. előterjesztés

Mezey  István: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-436/2014  sz.  előterjesztés  határozati
javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta

GB 254/2014. (XI.05.)
Határozat

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX., Kén u. 3. IV. ép. III. em. 47. szám alatti lakásra vonatkozó,
a bérleti jog közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyó, GB 221/2014. (X.03.) számú határozatát
visszavonja.
Határidő: 30 nap
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

Gólya Orsolya
jegyzőkönyvvezető
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