
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

MEGHÍVÓ 

a Gazdasági Bizottság 2011. július 7-én (csütörtök) 830 órai kezdettel tartandó rendkívüli 
ülésére 

a Polgármesteri Hivatal I. emelet 100. számú üléstermébe 

TERVEZETT NAPIREND: 
Az előterjesztések letölthetők a www.kobanya.hu hon/apró!, a Önkormányzat/Testületi és 
bizottsági ülések fül alatt, az adott dátumnál, a Meghívó/előterjesztések !inkre kattintva, a 
képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 

l. Javaslat a "Könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására (Meghívott: dr. Molnár Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
(Bizalmas: a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 12. §4. bekezdés b) pontja értelmében) 

2. Javaslat a "Méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására (Meghívott: dr. Pete Judit 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó) (Bizalmas: a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 12. § 4. bekezdés b) pontja 
értelmében) 
Előterjesztő: Weeber Tibor 

A Pénzügyi Bizottsággal együttes ülés keretében: 

3. Termálvízkút kutatófúrásának elvégzése a Sportligetben 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Gazdasági Bizottság önálló ülése keretében: 

4. Közszolgáltatási Szerződés megkötése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. Darnó Éva közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése, 
és pénzügyi fedezet biztosítása ~'~ a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII 17.) 
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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6. Tájékoztatás a Halom u. 33. szám alatt épülő bölcsőde beruházásáról (Bizalmas: A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 12. §(4) bekezdés b. pont alapján) 

7. 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

(Bizalmas: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 12. §(4) bekezdés b. 
pont alapj án) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. Megállapodás megkötése a BVOP Maglódi úti Öri Szállójának elbontásával kapcsolatos 
bérlőkihelyezésre, és a bontáshoz szükséges költségek biztosítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. Előterjesztés a Budapest X. Román utca 12. szám alatti helyiség bérbeadásáról (Bizalmas: 
az 1992. évi LXIII. törvény 3. §(l) bekezdése értelmében) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. KMOP-3.3.3-11 
pályázaton való részvételéhez 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 48/2009. (XII. 18.) rendeletének 
a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési dijak igénybevételének módjáról és a 
térítési díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet l. számú mellékletének módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. J\ KÉSZ HÁZ Befektetési és Szolgáltató Kft. jogi képviselője által küldött fizetési felszólítás 
Y!,lf!fiJJJI!;; a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdése b) pontja 
alapján 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. Egyebek 

Egyben jelzem, hogy az Értékelő Bizottság ülését 2011. július 7-én (csütörtökön) 8°0 órai 
kezdettel hívom össze, a Polgármesteri Hivatal I. emelet 100. számú üléstermébe, a 
Meghívóban l. szám alatt feltüntetett közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
tekintetében. 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
azt legkésőbb 2011. július 6-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Gazdasági és 
Pénzügyi Iroda 4338-234-es telefonszámán. 

Budapest, 2011. július 4. 

Üdvözlettel: 

Agócs Zsolt s. k. 
bizottsági elnök 


