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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Gazdasági Bizottság 2013. június 25-én (kedden)  
9 órakor kezdődő ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(Budapest X. Szent László tér 29.) I. emelet 115. számú tanácstermébe 

 
 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, az Önkormányzat/Testületi 
és bizottsági ülések fül alatt, az adott dátumnál, a Meghívó/előterjesztések linkre kattintva, a 
képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 
 

1. A „TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében biológiai eszközök, 
kémiai eszközök és vegyszerek, valamint fizikai eszközök beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet 
elfogadása (450. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
2. A „Foglalkozás-egészségügyi ellátás megrendelése, 2013” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadása (448. számú 
előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben, az 
iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Szociális és 
Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztése és üzemeltetése tárgyú  
közbeszerzési eljárás megindítása, a részvételi  felhívás elfogadása (453. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
4. A KMOP-3.3.3-13 kódszámú, „Megújuló energiahodozó-felhasználás növelése” 

című pályázati konstrukción történő részvétel (427. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
5. Az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 

régióban lévő önkormányzatok számára” című pályázaton történő részvétel (433. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 

tervének módosítása (454. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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7. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása (438. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

8. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be 
történő beolvadását követően a cég nyilvántartási értékének rendezése (452. számú 
előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása (444. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
10. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 

megállapodás fedezetigényéhez további forrás biztosítása (440. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

11. A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati 
konstrukción történő részvétel (424. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

12. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által támogatott 
Lechner Ödön szoborcsoport megvalósítása célú pályázathoz céltartalék 
felszabadítása (407. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő 

köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározása (406. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

14. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából 
megvalósuló futballpálya telepítéséhez szükséges forrás biztosítása (429. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

15. A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítása (412. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

16. A sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis 
maior alaphoz történt támogatási igény kiegészítése (430. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

17. A Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme (411. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok: 
 

18. A Kozma utca mellett működő sírköves vállalkozók által használt területek jogi 
viszonyainak rendezése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (428. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
19. Budapest X. kerület, Takarék u. 14. szám alatti lakás elidegenítésre történő 

kijelölése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (419. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

20. A Budapest X. kerület, Bihari u. 17. (Fertő utca 3.) szám alatti lakás elidegenítésre 
történő kijelölése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (417. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

21. A Budapest X. kerület, Hatház u. 9. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelölése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (415. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

22. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alatti lakás elidegenítésre 
történő kijelölése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (414. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

23. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 27. szám alatti lakás pályázati úton 
történő elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (456. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

24. A Budapest X. kerület, Alkér utca 25/a szám alatti, 41947/9 helyrajzi számú ingatlan 
használatba adására vonatkozó pályázati kiírás Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (457. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

25. A Budapest X. kerület, Márga utcai garázssorban található garázs Önkormányzat részére 
történő felajánlása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (431. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
 

26. A Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (458. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
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27. A Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. I. épületben lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség eltérő célú felhasználásához történő hozzájárulás Bizalmas: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (449. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

28. A Budapest X. kerület, Csilla utca 5. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (413. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

29. A Budapest X. kerület, Bányató u. 8-10. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (420. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

30. A Budapest X. kerület, Szállás utca 16/b szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (421. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

31. A Budapest X. kerület, Állomás utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (459. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

32. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 2. és 3. számú helyiségek 
bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (416. számú előterjesztés) 

       Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

33. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 35. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (422. számú 
előterjesztés) 

         Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 

 
34. Az Ing-Reorg Kft. közterület-használati ügyében benyújtott kérelme Bizalmas: a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján (418. számú előterjesztés) 

        Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
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35. Koós Zoltánné közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése Bizalmas: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján (435. számú előterjesztés) 

         Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 
36. Az Irénke Virág Bt. "v.a." közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (436. számú előterjesztés) 

         Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 
37. Az Euro Kőfaragó Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (437. számú előterjesztés) 

        Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

38. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelme Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (434. számú előterjesztés) 

         Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 
 
  
Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy 
a 4338-233-as telefonszámon, vagy e-mailben szíveskedjék azt jelezni a 
pamelne.marcsi@kobanya.hu címre legkésőbb 2013. június 24-én (hétfőn) 12 óráig. 
 
 
Budapest, 2013. június 21. 
 

Üdvözlettel:   
 
 

   Agócs Zsolt s. k. 
            bizottsági elnök 


