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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. december 16-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 „Budapest X. kerület Vaspálya utca – Kőér utca – Óhegy utca – Kápolna tér – 
Kápolna utca – Kőrösi Csoma Sándor út – Liget tér által határolt területre helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadása (601. 
számú előterjesztés) 
Meghívott dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
2. Az „Office 365 szoftver vásárlása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 

ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció elfogadása  
(Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) 
Meghívott dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó  
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
3. Az „Exchange szerver telepítéséhez és működtetéséhez szükséges szoftverek 

beszerzése mentési rendszerrel” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció elfogadása  
(Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) 
Meghívott dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
4. Az „Exchange szerver működtetéséhez szükséges számítógép beszerzése, telepítése, 

adatok migrációja” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és 
az ajánlati dokumentáció elfogadása  
(Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) 
Meghívott dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
5. A „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 

felelősségbiztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindítása  
(Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) 
Meghívott dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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6. A „Salgótarjáni úti térfigyelő kamerák beszerzése és kiépítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció elfogadása 
(621. számú előterjesztés) 
Meghívott dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének 

megalkotása az Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról (625. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
8. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2014. évi alakulásáról (612. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

9. A térfigyelő rendszer 2015. január, február és március havi működtetésével 
összefüggő rendőrségi támogatás biztosítása (597. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

10. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen udvarrész és gépkocsi-beálló 
időszakos bérbeadása, illetve a pincében rendezvények helyszínének biztosítása 
(616. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

11. Szolgálati lakásként történő kijelölés megszüntetése (610. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

12. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 
területek irányadó bérleti díjának megállapítása (617. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

13. A TÉR_KÖZ pályázat keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása” beruházás megvalósítása tárgyában Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
között kötendő Támogatási szerződés elfogadása (586. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete között létrejött megállapodás módosítása (623. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
15. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 

döntésekről (619. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Osztály 2015. évi ellenőrzési terve (594. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. évi munkaterve (626. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

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

havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről  (613. 
számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
19. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

határozatokról  (604. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
20. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterv-tervezetéről          
(628. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Marksteinné Molnár Julianna képviselő 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján bizalmas jelzéssel ellátott előterjesztések: 

 
21. A Készenléti Rendőrség számára bérlőkijelölési jog biztosítása (611. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

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

22. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére bérlőkijelölési jog 
biztosítása (587. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
23. A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő 

ebédlőhelyiség térítésmentes használatba adása (615. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
24. A Budapest X. kerület, Kozma utcában található 41007/13, /14 és /15 hrsz.-ú 

ingatlanok elidegenítésére vonatkozó kérelem (618. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
 
25. A Budapest X. kerület, Korponai utca 11. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (603. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
26. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 15. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (602. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 
 
 

27. A Táblázat Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (598. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
28. A Gran-Trading Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme (599. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
29. Marlen Attila közterület-használati ügyével kapcsolatban benyújtott 

méltányossági kérelem  (583. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
30. Az Agroquad Kft. kérelme alapján lakossági élelmiszerpiac közterület-használati 

díjának a megállapítása  (622. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy 
a távolmaradás indokát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a 
tasi_eva@kobanya.hu címre legkésőbb 2014. december 15-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék 
jelezni. 
 
 
Budapest, 2014. december 12. 
 

Üdvözlettel:   
 
 

            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
             bizottsági elnök 


