
Határozati javaslat 
a. 

…./GB/2017.( ) Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a MAC Ingatlanhasznosító és –forgalmazó           
Kft-vel 2002. december 16-án megkötött – amely jogutódlás útján jelenleg az ESSEX            
Tókezelő Kft-vel van hatályban – a Budapest XI.ker. 282/11, 308/15, 314/22, 314/125,            
314/131, 308/12 és 536/5 hrsz-ú ingatlanok bérbevételére vonatkozó bérleti szerződést a           
bérlő szerződésszegő magatartása miatt azonnali hatállyal felmondja. 
Felkéri a Polgármestert a felmondás aláírására. 
  
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Csernus László elnök 
  

Határozati javaslat 
b. 

…./GB/2017.( ) Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a MAC Ingatlanhasznosító és –forgalmazó           
Kft-vel 2002. december 16-án megkötött – amely jogutódlás útján jelenleg az ESSEX            
Tókezelő Kft-vel van hatályban – a Budapest XI.ker. 282/11, 308/15, 314/22, 314/125,            
314/131, 308/12 és 536/5 hrsz-ú ingatlanok bérbevételére vonatkozó bérleti szerződést          
jelenleg nem kívánja felmondani. 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Csernus László elnök 
  

Határozati javaslat 
  
…./GB/2017.( ) Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Budapest XI.ker. Kőérberek-Tóváros 308/15,           
314/125, 314/131 és 536/5 hrsz-ú ingatlanok használatát biztosítja az S+H Portfolio Zrt. és a              
Fotoip Kft részére 2017. július 1. – 2019. június 30. napjáig innovatív tórehabilitációs eljárás              
kifejlesztése érdekében kutatási tevékenység céljára, majd az azt követő 2022. június 30.            
napjáig terjedő fenntartási időszakra. 
Az ingatlanok – melyek a Kőérberki tavat foglalják magukban – használatáért használati díjat             
nem állapít meg. 
A használók feladata: 

1. A tó vízminőségét befolyásoló paraméterek on-line monitoring rendszerének         
létrehozása és optimalizálása; 

2.   A tó vízminőségváltozásának előrejelzése 
3. Egy adaptív módon működő vízelosztó mű létrehozása, amely a vízminőséget           

befolyásoló paraméterek folyamatos mérése, illetve a tó vízminőségének előrejelzése         
alapján egy öntanuló algoritmus segítségével az elérhető legjobb vízminőséget         
biztosítja. 

Az Önkormányzat kutatási tevékenységgel kapcsolatosan semmilyen költséget nem visel.         
Felkéri a Polgármestert a használati megállapodás megkötésére. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Csernus László elnök 



  
  
  
  

Határozati javaslat 
  
…./GB/2017.( ) Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy az S+H Portfolio Zrt. és a Fotoip Kft részére               
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapest XI.ker. Kőérberek-Tóváros 308/15,          
314/125, 314/131 és 536/5 hrsz-ú ingatlanokon innovatív tórehabilitációs eljárás kifejlesztése          
érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiírt           
VÁLLALATI KFI_16 kódszámú pályázati felhívásra kutatás-fejlesztési pályázatot nyújtson        
be. 
A pályázati önrész költségeit az S+H Portfolio Zrt. és a Fotoip Kft fizeti meg. 
Felkéri a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Csernus László elnök 
  
  

Határozati javaslat 
  
…./GB/2017.( ) Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a            
Budapest XI.ker. Kőérberek-Tóváros 308/15, 314/125, 314/131 és 536/5 hrsz-ú ingatlanokat          
az S+H Portfolio Zrt. telephelyként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse 2017. július 1.           
napjától kezdődően 2022. június 30. napja közötti időszakban. 
Jelen hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt egyéb jogszabályokban meghatározott más         
hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
Felkéri a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Csernus László elnök 
  
  

Határozati javaslat 
  
…./GB/2017.( ) Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a            
Budapest XI.ker. Kőérberek-Tóváros 308/15, 314/125, 314/131 és 536/5 hrsz-ú ingatlanokat          
a Fotoip Kft fióktelephelyként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse 2017. július 1. napjától           
kezdődően 2022. június 30. napja közötti időszakban. 
Jelen hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt egyéb jogszabályokban meghatározott más         
hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
Felkéri a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Csernus László elnök 



 


