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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. szeptember 22-én (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. „Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és marketing 
szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi 
felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadása (454. számú előterjesztés) 

 
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (427. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (456. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
4. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 

36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat módosítása (428. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
5. A TÉR_KÖZ pályázat – Újhegyi sétány komplex megújítása – előirányzatának 

átcsoportosítása (462. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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6. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány felújításával kapcsolatban szükséges nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek használatba adása, valamint a TO & FM 98 Bt. 
helyiségbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő módosítása (453. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 

7. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő 
részvétel   (     . számú előterjesztés) (Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös 
eljárásrend szerint) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
8. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 

ügyrendjének jóváhagyása (460. számú előterjesztés)  
 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

képviselő-testületi határozatokról (450. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

10. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-X. 
havi várható likviditási helyzetéről (448. 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: 
 
 

11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (446. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

12. A Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 
41090/3 hrsz.-ú ingatlan elidegenítése (447. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
13. A Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan 

megvásárlása (449. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
14. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2015. II. 

negyedéves alakulásáról (443. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
15. A Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadására vonatkozó kérelem  (455. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján – az érintett kérésére – zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
 

16. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kijelölése (445. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester      

 
 
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. szeptember 23-án (hétfőn) 12 óráig 
szíveskedjék jelezni. 
 
Budapest, 2015. szeptember 18 
 
 

Üdvözlettel:  
 
  

            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
             bizottsági elnök 


