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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. augusztus 26-án (kedden)  
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság együttes ülést követően megtartott 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 lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez 
nyújtandó támogatás iránti pályázatok elbírálása (426. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

2. A Budapest X., Harmat utca 41450/1 hrsz.- ú ingatlanon található kutyaiskola által 
használt terület használati jogának átadására vonatkozó kérelem (432. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

 
3. Budapest X. kerület, Gergely utca 37. fszt. 10. szám alatt lévő 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 

 
4. A Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 14. szám alatti lakás elidegenítése 

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (423. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
5. 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 (418. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (424. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

7. Budapest X. kerület, Harmat utca 16/a fszt. 2. szám alatti üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (425. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

  
8. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti irodaépületben a II. emelet 210. 

számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása Bizalmas: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján (428. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
9. A Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti díjának műszaki ok miatti elengedése és a bérleti jogviszony 
felmondása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (429. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
10. A Budapest X. kerület, Hölgy utca 24/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 (427. 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: 

 
11. A Király Béla és Társa Bt. közterület-használati ügyében benyújtott 

méltányossági kérelme Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (405. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
12. A Vike Team Bt. „f.a.” közterület-használati ügyével kapcsolatban 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 

 
13. A Budapest X., Vaskő utca 3. Társasház közterület-használati ügyében 

benyújtott fellebbezése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (415. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
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14. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) közterület-

használati ügyében benyújtott fellebbezése Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján (406. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
15. A Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ  közterület-használati hozzájárulás 

iránti kérelme Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (413. 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. augusztus 25-én (hétfőn) 12 óráig. 
 
 
Budapest, 2014. augusztus 19. 

 
Üdvözlettel:   

 
   Agócs Zsolt s. k. 

             bizottsági elnök 


