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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. szeptember 16-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 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó  
fizetési megállapodás (471. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
2. A Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza helyiségének Állampolgári Jogvédő 

Liga részére történő térítésmentes használatba adása (484. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
3. Az „Egységes vagyon- és felelősségbiztosítás” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása, az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció elfogadása (Az 
SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint)  (. számú 
előterjesztés)  
Meghívott közbeszerzési tanácsadó: dr. Magyar Adrienn  
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
4. A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme (485. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester  

 
5. A Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató (468. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző  

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

 
6. A Budapest X. kerület, Bánya u. 37., a Bánya u. 32. és a Sibrik Miklós út 66-68. 

szám alatti ingatlanok eseti jellegű ingyenes használatba adása Bizalmas: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján (483. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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7. A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségek térítésmentes 
használatba adása Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (475. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

8. A Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a – Gergely utca 108/a szám alatt lévő 
ingatlanok elidegenítésére vonatkozó kérelem Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (482. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

9. Budapest Főváros X. kerület, Kápolna utca 7. IV. emelet 18. szám alatti lakás 
elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (476. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
10. Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 81/b szám alatti, földszinten lévő 

nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (477. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

11. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VIII. épületben lévő 21. 22. és 23. 
számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása Bizalmas: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján (478. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
12. A Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 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 (479. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
13. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a 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 (467. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
14. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. alatti 2. épületben lévő 27. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (480. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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15. Az „Informatikai eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (464. számú előterjesztés) 
Meghívott közbeszerzési tanácsadó: dr. Magyar Adrienn 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
16. A „HPV elleni védőoltás beszerzése adásvételi szerződés keretében, 2014” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (465. számú előterjesztés) 
Meghívott közbeszerzési tanácsadó: dr. Magyar Adrienn 
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: 

 
17. A Mikropakk Kft. közterület-használati ügyében a díj megállapítása Bizalmas a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján (473. 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. szeptember 15-én (hétfőn) 12 óráig. 
 
 
 
Budapest, 2014. szeptember 12. 
 
 

Üdvözlettel:   
 
 

   Agócs Zsolt s. k. 
             bizottsági elnök 


