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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  2015. június 23-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/Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság/a 2015. 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 TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata „A” jelű - 
Közterületek komplex megújítása keretében „a kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása” című projekt Támogatási Szerződésének módosítása (322. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert  polgármester 

 
2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási 

Szerződés módosítása (353. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
3. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 

36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat módosítása (357. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
4. A Kőbányai Széchényi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola műfüves futballpályájának a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú 
Egyesület részére történő térítésmentes használatba adása (360. számú melléklet) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
5. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 

döntésekről (319. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

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

határozatokról (337. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-VII. havi 

várható likviditási helyzete (362. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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8. A „Vállalkozási szerződés a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti, 39047 
hrsz-ú ingatlanon ügyfélszolgálati iroda kialakítására” tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszának eredménye és az ajánlattételi szakasz megindítása (Az SZMSZ 
32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) (. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

9. A „Térfigyelő kamerák szállítása és telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet 
elfogadása (Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) (. 
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: 
 
 

10. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött 2008. évi megállapodás 
végrehajtása (Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) (. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
11. Tájékoztató az önkormányzati közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység céljából 

történő használatba adásról  (361. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése (354. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (325. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 

lakások pályázati úton történő elidegenítése (355. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
15. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 

hrsz.-ú ingatlan elidegenítése (323. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
 

16. Az O-Andezit Bt. használati jogának (Budapest X., Kozma utca 7.) átruházására 
vonatkozó kérelem (314. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
17. A Budapest X. kerület, Hölgy utca 21. I. emelet 11. szám alatti lakás piaci alapon 

történő bérbeadásra való kijelölésének megszüntetése (356. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
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18. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 33. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása (316. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
19. A Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 10. épület felső szintjén lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (335. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

20. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról (315. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

21. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása (364. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
22. A Budapest X. kerület, Szállás utca 11/c földszint 1. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása (332. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
23. A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (333. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

24. A Budapest X. kerület, Hölgy utca 29-31. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása (334. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
25. A Budapest X. kerület, Gépmadár utca 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás (313. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
26. A Budapest X. kerület, Petrőczy utca 3. földszint 6. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása (365. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
27. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 9. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (366 számú előterjesztés) 
Előterjesztő:      dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
28. A Budapest X. kerület, Mongol utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (367. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

29. A Táblatár Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(324. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
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30. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út – Mádi utca sarkon elhelyezkedő 

pavilonsort érintő közterület-használati ügyek (321. számú előterjesztés) 
Előterjesztés:     Kovács Róbert polgármester 

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

díjának a megállapítása (326. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
 
 

Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy 
a távolmaradás okát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a 
tasi_eva@kobanya.hu címre legkésőbb 2015. június 22-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék 
jelezni. 
 
Budapest, 2015. június 19. 
 

Üdvözlettel:   
 

            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
             bizottsági elnök 


