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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság  2014. november 18-án (kedden)  
14 órai kezdettel 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 www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Bizottságok/a 2014. menüpont 
alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a Bizottság tagjai pedig az arra 
rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat. 
 

1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. év november-december havi munkaterve 
(530. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Marksteinné Molnár Julianna képviselő 
 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (537. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
koncepciója (564. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bevételi és kiadási 
előirányzatainak előzetes rendezése (543. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

5. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
320/2014. (V. 22.) KÖKT határozat módosítása (527. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
6. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítása, valamint a rendeletben megállapított díjtételek felülvizsgálata (570. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
7. Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a 

telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (571. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (555. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
9. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása 

és egységes szerkezetbe foglalása (544. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
10. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 

2014. évi Féléves Működési Jelentéséről  (536. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 

tervének módosítása (568. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
12. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére felhalmozási célú pénzeszköz 

átadása (535. számú előerjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
13. A Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt „Műemléki Keret 2014” pályázathoz 

forrás biztosítása (572. számú előerjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
14. Az Európai Unió által támogatott, megvalósult vagy megvalósítás alatt álló 

projektek fenntartási kötelezettségei (569. számú előerjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-XII. 

havi várható likviditási helyzetéről (533. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
16. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról (565. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
17. Az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény használatában lévő 

épületben italautomata telepítése tárgyában kötendő bérleti szerződés (566. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
18. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2014. III. 

negyedévben történő alakulásáról (. számú előterjesztés)  (Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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19. A „Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti épület bővítéséhez kapcsolódó 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 
az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadása 
(542. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

20. A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának 
megindítása  (528. 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: 
 
 

21. A „Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
által működtetett köznevelési intézmények ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása (529. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

22. A „KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosítószámú, “Napelemes rendszer kialakítása a 
Szivárvány Idősek Otthonában” című, az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázathoz kapcsolódó kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása (552. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

23. A Budapest X. kerület, Üllői út mentén található, 38303/52 helyrajzi számú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajodba történő átvétele (532. számú 
előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

24. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (513. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

25. A Robert Bosch Kft. kérelmére a Budapest X. kerület, Sütöde utca 4. szám alatt 
lévő épületrész bérbeadásával kapcsolatos szándéknyilatkozat kiadása  (534. 
számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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26. A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 20. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (514. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
27. A Budapest X. kerület, Petrőczy utca 39. fszt. 5. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása (512. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
28. A Budapest X. kerület, Csilla utca 6. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (554. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
29. A Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (553. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
30. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatt lévő 14. számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása (511. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
31. A Csősztorony Bisztró Kft. bérletidíj-csökkentésre vonatkozó kérelme (510. számú 

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

 
32. A Kite-King Kft. felmondási idő csökkentésére vonatkozó kérelme (509. számú 

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

 
33. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti iskolaépületben lévő 

főzőkonyha helyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (551. számú 
előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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34. A Budapest X. kerület, Vadszőlő utca 1. szám alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó 
kérelem (550. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
35. A Budapest X. kerület, Harmat utcában lévő, 42480/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére 

vonatkozó kérelem (538. számú előterjesztés) 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
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: 
 
 
 

36. A Bergerwagen Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (545. 
számú előterjesztés) 
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

37. A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (546. számú 
előterjesztés) 
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
38. A Gelato Art. Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme (515. számú előterjesztés) 
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
39. Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 

fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (548. számú előterjesztés) 
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
40. A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyével kapcsolatban benyújtott 

méltányossági kérelem (547. számú előterjesztés) 
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
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41. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány 
közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (549. számú 
előterjesztés) 
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján  
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. november 17-én (hétfőn) 12 óráig. 
 
 
Budapest, 2014. november 14. 
 

Üdvözlettel:   
 
 

            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
             bizottsági elnök 


