
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros

V. kerület Önkormányzat
Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság

Határozati kivonat
       mely készült a 2008. február 12-i ülésről, melyen az 1. napirendi pontot 

közösen tárgyalta a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottsággal.

Helyszín: Bp., V. ker. Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Bizottság elnöke: Tóth Lajos

Jegyzőkönyv vezető: Lénárt Péterné

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének tárgyalása. T-32/2008. sz. 
előterjesztés.

2.) a.)  Döntés  az  Aranytíz  Művelődési  Központ  megszüntető  okiratának 
elfogadásáról. 
b.) Az Önkormányzat és az Aranytíz Kft. közötti közművelődési szerződés 
megkötése. T-36/2008. sz. előterjesztés. 

3.) A  Pénzügyi  osztály  tájékoztatója  a  likviditási  helyzetről.  (Helyszíni 
kiosztás!)

4.) Az  Önkormányzat  vagyonkimutatásának  felülvizsgálata.  T-38/2008.  sz. 
előterjesztés. 

5.) Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról. T-49/2008. sz. előterjesztés. 

6.) Döntés a Bástya u. 1-11. sz. alatti üres telek hasznosítására kiírt pályázat 
elbírálásáról. T-47/2008. sz. előterjesztés. 
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11/2008. (02. 12.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a napirendi pontokat 
5 igen szavazattal elfogadta.

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

T- 32/2008-hoz

12/2008. (02. 12.) PK.B. sz. határozat

A  Pénzügyi  és  Közbeszerzési  Bizottság  3  igen,  1  nem 
szavazattal,  1  tartózkodással  az  Önkormányzat  2008.  évi 
költségvetés-tervezetét  tárgyalásra  javasolja  a  Képviselő-
testület számára. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

T- 36/2008-hoz

13/2008. (02. 12.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja  a  Képviselő-testület  számára,  hogy  az  Aranytíz 
Művelődési Központot 2008. március 31-vel megszüntesse, 
s  egyben  hatalmazza  fel  a  Polgármestert  a  megszüntető 
okirat aláírására és az 1992. évi XXXIII. Tv. (Kjt.), valamint az 
1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) szerinti szükséges intézkedések 
megtételére. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
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T-38/2008-hoz

14/2008. (02. 12.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a 14/2007. (IV. 
19.) sz. önkormányzati rendelet 5. § (9)bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján  a  határozati  javaslatban  szereplő 
ingatlanok törzsvagyoni jellegét szüntesse meg és helyezze 
a hivatkozott rendelet 6. §-ának hatálya alá, vagyis minősítse 
forgalomképes ingatlannak. 

Ezen  döntés  alapján  a  vagyonnyilvántartás  kerüljön 
módosításra. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

T-49/2008-hoz

15/2008. (02. 12.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi  és Közbeszerzési  Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja  a  Képviselő-testület  számára,  hogy  a  következő 
ingatlanok esetében ne éljen elővásárlási jogával:

Bp., V. Dorottya u. 6.:

2M6 sz. lakás, 5M7 sz. lakás, 3M8 sz. lakás, 4M16 sz. lakás, 
4M5 sz. lakás.

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

T-47/2008-hoz

16/2008. (02. 12.) PK.B. sz. határozat

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 3 igen szavazattal, 2 
tartózkodással  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testület 
számára  a  Bástya  u.  1-11.  sz.  alatti  telkek  nemzetközi, 
nyilvános, többfordulós pályázat 2. fordulójának értékelését. 

A Bizottság javasolja továbbá, hogy a határozati javaslatnak 
megfelelően a pályázat nyertesének az Enterpresitor-Hidro-
Geodrilling Wipark konzorciumot hirdesse ki. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
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k.m.f.

Tóth Lajos
   Elnök

Készítette: Lénárt Péterné
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