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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

a Gazdasági Bizottság 2014. február 18-án (kedden)  
a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság együttes ülését követően tartandó ülésére, 

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

 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a megújult www.kobanya.hu honlapról, a 
Városháza/Bizottságok/Gazdasági Bizottság/Bizottsági ülések – 2014. fül alatt, az adott 
dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra 
rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 
 

1. A „Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására 48 
hónapos időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi 
felhívás és a szerződéstervezet elfogadása – Meghívott közbeszerzési tanácsadó dr. 
Bánhidi Ferenc (. számú előterjesztés) Későbbi postázással! 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

2. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez 
nyújtandó támogatás (. számú előterjesztés) Későbbi postázással! 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

3. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dréher 
Villa látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) 
határozat módosítása  (111. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
4. A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási 

szerződésének módosítása  (92. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok: 

 
5. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszonyának 2013. IV. 

negyedévben történő alakulásáról Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (98. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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6. A Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató Az 
előterjesztés 3. és 4. melléklete bizalmas: Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (113. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciója 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (105. számú előterjesztés) –PREZENTÁCIÓ 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 
lakások pályázati úton történő értékesítése Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (106. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
9. A Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatt lévő, 38367/5 helyrajzi számú 

ingatlan (Törekvés pálya) ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (97. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

10. A Kozma utcában működő sírköves vállalkozások által használt területek jogi 
viszonyainak rendezése Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (102. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
11. A Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. I. lépcsőház I. emelet 3. szám alatti lakás 

elidegenítése Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (104. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
12. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma S. út 2-4. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelölése Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (101. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
13. A Budapest Főváros X. kerület, Szárnyas utca 2. szám alatt lévő nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása Bizalmas: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján (100. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
14. A Budapest X., Maglódi út 125. szám alatti volt Nemzetbiztonsági Hivatal által 

használt ingatlanok telekhasználatának rendezésére irányuló megállapodás aláírása, 
valamint a 68/2013. (III. 19.) GB határozat visszavonása Bizalmas: a Magyarország 
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján (112. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

15. A „Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása, 2013.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása – Meghívott közbeszerzési tanácsadó dr. Bánhidi Ferenc 
– Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (. számú előterjesztés) Későbbi 
postázással! 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
16. A „Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti épület átalakításához kapcsolódó 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása – Meghívott közbeszerzési tanácsadó dr. Bánhidi Ferenc 
– Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (110. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

17. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti V. számú épületben lévő 46. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (107. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
18. A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (96. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
19. A Budapest X. kerület, Állomás utca 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (108. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

20. A Csősztorony Bisztró Kft. bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelme Bizalmas: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján (109. 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: 

 
21. A Jász Gold Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése Bizalmas 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján (94. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
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22. A Frézia-Fantasy Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (93. 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 
tasi_eva@kobanya.hu címre legkésőbb 2014. február 17-én (hétfőn) 12 óráig. 
 
 
Budapest, 2014. február 14. 
 
 

Üdvözlettel:   
 
 

   Agócs Zsolt s. k. 
             bizottsági elnök 


