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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. április 15-én (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 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a TÉR_KÖZ pályázat keretében „A 
kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás projektmenedzseri 
feladataival történő megbízása (. számú előterjesztés) Későbbi postázással! 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
2. A Budapest Főváros X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő 

nem lakás céljára szolgáló helyiség használatba adása és a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítása (206. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Kőbányai Idősek 2014. évi üdültetésére kiírt pályázat fedezetére céltartalékba 
helyezett összeg felszabadítása (201. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
4. Az Állami Számvevőszék „Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás 

szabályszerűségi ellenőrzéséről – Budapest X. kerület Kőbánya” címmel készített 
intézkedési tervről szóló 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozat módosítása (247. 
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. A „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (. számú előterjesztés) 
Meghívott közbeszerzési tanácsadó: dr. Magyar Adrienn Későbbi postázással! 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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6. Az „Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (. számú előterjesztés) Meghívott közbeszerzési tanácsadó: dr. Magyar 
Adrienn Későbbi postázással! 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

7. A „Vállalkozási szerződés keretében foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Bizalmas: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján (249. számú előterjesztés)  
Meghívott közbeszerzési tanácsadó: dr. Bánhidi Ferenc 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

8. A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő kosárlabdacsarnok építéséhez 
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása Bizalmas a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján (224. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások piaci alapon történő bérbeadásra való kijelölése 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 

 
10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások elidegenítésre történő kijelölése Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (236. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 

lakások pályázati úton történő elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (225. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

12. A Budapest Főváros X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatti ingatlan 
udvarának használata Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (244. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

13. A Budapest X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám alatti lakás 
elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (238. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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14. A Budapest X. kerület, Füzér utca 33. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség térítésmentes használatba adása Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (237. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

15. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 28. számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (230. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

16. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti I. számú irodaházban található  
273 m2 nagyságú nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport bérbeadása Bizalmas a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján (243. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
17. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VII. számú épületben lévő helyiség 

bérleti jogviszonyának felmondása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (229. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

18. A Budapest X. kerület, Martinovics tér 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 (242. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
19. A Budapest X. kerület, Maglódi út 25. szám alatti nem lakás céljárta szolgáló helyiség 

bérleti díjának felülvizsgálata Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (241. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
20. A Budapest X. kerület, Mádi utca 126. és Mádi utca 132. szám alatti ingatlanok 

elidegenítésére vonatkozó kérelmek 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 
 
 

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

 
21. Tóth Zsanett közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (213. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
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22. A Mira és Márk Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (221. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
23. A Bányaköves Gépmadár Kft. közterület-használati ügyében benyújtott 

méltányossági kérelme Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (212. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
24. Az Apolló-R Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (220. 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. április 14-én (hétfőn) 12 óráig. 
 
 
Budapest, 2014. április 11. 
 

Üdvözlettel:   
 
 

   Agócs Zsolt s. k. 
             bizottsági elnök 


