
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

MEGHÍVÓ 

a Gazdasági Bizottság 2011. július 21-én (csütörtök) 14°0 órai kezdettel tartandó 
rendkívüli ülésére 

a Polgármesteri Hivatal I. emelet 115. 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. "Építészeti terv készítése - Újköztemető virágpiac építési engedélyezési terve" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása. (Meghívott: Szuhonyik Zoltán 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó) helyszínen kerül kiosztásra 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
(Bizalmas: a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 12. §4. bekezdés b) pontja értelmében) 

2. A "Hangszerek és hangszertartozékok beszerzése 2011-ben" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása (Meghívott: Murvai László hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó) helyszínen kerül kiosztásra 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpol~ármester 
(Bizalmas: a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Onkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 12. §4. bekezdés b) pontja értelmében a Képviselő-testület üléséig) 

3. A "Web portál fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
(Meghívott: dr. Németh Anett hivatalos közbeszerzési tanácsadó) helyszínen kerül 
kiosztásra 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpol~ármester 
(Bizalmas: a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Onkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata 12. §4. bekezdés b) pontja értelmében a Képviselő-testület üléséig) 

4. A Budapest X. Mádi utca 15/b. II. 18. szám alatti ingatlan megvétele. 
(Bizalmas a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (3) bekezdés 
értelmében (helyszínen kerül kiosztásra) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A Lázár és fiai Kft. (2182 Domony-Domonyvölgy, Fenyő u. 47.) tulajdonosi hozzájárulás 
iránti kérelem. 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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6. Az Újköztemető előtti körforgalom megvalósításához szükséges közművek kiváltásához 
kapcsolódó igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alóli felmentésrőL 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. Egyebek 

Egyben jelzem, hogy az Értékelő Bizottság ülését 2011. július 21-én (csütörtökön) 13°0 órai 
kezdettel hívom össze, a Polgármesteri Hivatal I. emelet 115. számú üléstermébe, a 
Meghívóban 2., 3. szám alatt feltüntetett közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
tekintetében. 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
azt legkésőbb 2011. július 20-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Gazdasági és 
Pénzügyi Iroda 4338-234-es telefonszámán. 

Budapest, 2011. július 18. 
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