
1 

 

 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2021. december 8-án 

16.00 órakor tartott rendes zárt üléséről 
 
 
Ülés helye:       Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
             Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Takács Krisztián elnök,  
   Takács Zoltán, 
   Jancsó Andrea, 
   Torzsa Sándor, 
   Gyurákovics Andrea, 
   Ferenczy Lászlóné, 
   Mathauser Tünde, 
   dr. Mészáros Szilárd, 
   Tompos Márton tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Szabolcs Mária aljegyző, Janitz Gergő irodavezető, Koór Henrietta csoportvezető, Rapay-
Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
 
21./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-163/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

GKB 173/2021. (XII.8.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy L. I.-né Budapest IX. kerület, …… szám alatti 1 szobás, 
28,09 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú bérleményéhez a Budapest IX. kerület, …… szám alatti 1 szobás, 
28,18 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki 
csatolásához nem járul hozzá. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
GKB 174/2021. (XII.8.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy B. N. Budapest IX. kerület, …. szám alatti 1 szobás, 29,08 
m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú bérleményéhez a Budapest IX. kerület, …. szám alatti 1 szobás, 
28,18 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki 
csatolásához nem járul hozzá. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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GKB 175/2021. (XII.8.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy K. K. IX. kerület, …. szám alatti, 1 szobás, 29,09 m2 
alapterületű félkomfortos komfortfokozatú bérleményéhez a Budapest IX. kerület, …. szám alatti 1 szobás, 28,09 
m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki 
csatolásához nem járul hozzá. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
GKB 176/2021. (XII.8.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy H. D. Budapest IX. kerület, …. szám alatti 3,5 szobás, 
60,67 m2 alapterületű félkomfortos bérleményéhez a Budapest IX. kerület, …. szám alatti 1 szobás, 24,20 m2 
alapterületű, komfortos lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához nem járul hozzá. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
22./ Szolgálati lakás juttatása kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző 

személyek részére 
Sz-170/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

GKB 177/2021. (XII.8.) sz. 
Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy D. I. részére határozott feltétellel, a kerületi köznevelési 
intézményben fennálló foglalkoztatási jogviszonya idejére a Budapest IX. kerület, ….. szám alatti 2,5 szobás, 
komfortos, 69,67 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

         Gyurákovics Andrea 
             bizottsági tag 
 
 
 
 

                                       Takács Krisztián 
                                        elnök 

   Rapay-Kósa Eszter 
   jegyzőkönyvvezető 


