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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. május 20-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 Ferencvárosi Torna Club által a Bihari úti sporttelepen létesítendő 

beruházáshoz fizetendő hozzájárulás és az ingatlan használatáról szóló szerződés 
(296. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. évi támogatásának elszámolása 

és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között 2014. évi megállapodások (287. számú 
előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

3. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 34/2005. (VII. 8.) 
önkormányzati rendelet módosítása (303. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

4. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 
támogatásához forrás biztosítása (315. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
5. A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme (284. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

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

 
6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése Bizalmas a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján (316. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (302. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

8. A Budapest X. kerület, Gergely utca 68. szám alatt lévő lakás elidegenítésre 
történő kijelölése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (308. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

9. A Budapest X. kerület, Sibirik Miklós út 66-68. szám alatt lévő irodaház oktatás 
céljára történő ingyenes használatba adása Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (317. 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 (323. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
 

11. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2014. I. 
negyedévben történő alakulásáról Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (318. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

12. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás Bizalmas a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján (320. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

13. A Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (305. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

14. A Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatti nem lakás céljárta szolgáló helyiség 
bérbeadása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (306. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
15. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 15. számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (307. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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16. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 13. számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (319. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

17. A „Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása, 2013.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (325. számú 
előterjesztés) Meghívott közbeszerzési tanácsadó: dr. Bánhidi Ferenc  
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján – az érintett kérésére – zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

 
18. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása (Az SZMSZ 

32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) (295. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

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

 
19. A Pajzs Reklám Kft. közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti 

kérelme Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (292. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

20. A STRABAG-MML Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (309. 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. május 19-én (hétfőn) 12 óráig. 
 
 
Budapest, 2014. május 16. 
 
 

Üdvözlettel:   
 

   Agócs Zsolt s. k. 
             bizottsági elnök 


