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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  2016. augusztus 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 2016. 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 „Homlokzati nyílászáró csere és felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása (. számú előterjesztés) – Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján – Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint 

 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

2. A „Nyomatkészítő eszközök bérbevétele és karbantartása 2016” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása (. számú előterjesztés) Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján – 
Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint 

 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

3. A „Füzér u. 32. szám alatt található épület felújítása és átalakítása  a helytörténeti  
gyűjtemény számára, valamint belső kert felújítása, a gyűjtemény szabadtéri kiállítóhelyének 
kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 32. 
§ (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint 

 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

4. A Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó kötelezettségvállalás (406. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
5. A Kőbányai Önkormányzat, valamint a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 

társaságok vonatkozásában az ingóvagyon értékesítésére vonatkozó egységes 
szabályozás megalkotása  (426. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Tubák István önkormányzati képviselő 

 
6. A Budapest X. kerület, Bebek u. 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása  

(405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
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7. A VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú „A leromlott településrészeken élő alacsony 

státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” című pályázaton történő részvétel (423. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (411. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
9. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-IX. havi 

várható likviditási helyzetéről (412. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

10. A Kőbányai Lövész Sportegyesület Kőbánya név használata iránti kérelme (421. számú 
előterjesztés) Bizalmas az előterjesztés 3. melléklete 

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

11. Tájékoztató a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lejárt határidejű végrehajtott, valamint a 
további intézkedést igénylő bizottsági határozatairól (424. 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 pont: 

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

elidegenítésre történő kijelölése (413. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (410. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
14. A Budapest X. kerület, Szövőszék utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség elidegenítésére vonatkozó kérelem (385. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
15. Fügedi András Tibor sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló 

(Budapest X., Kozma utca 7.) kérelem (414. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

16. Az AUER-KŐ Kft. bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest X., Sírkert 
utca 26.) kérelem (415. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

17. Ábrahám János sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest X., 
Kozma utca 7.) kérelem (416. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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18. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek pályázati úton történő hasznosítása (419. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
19. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 1. emelet 4. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (386. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

20. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 1. emelet 10. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (388. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
21. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 1. emelet 3. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (418. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

22. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 27. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (387. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
23. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 41. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása (390. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
24. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 211. számú 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (389. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
25. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása (391. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
26. A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő Baptista Szolgáltató Centrum által 

használt nem lakás céljára szolgáló helyiségben folytatandó tevékenység bővítése (. számú 
előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
27. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2016. II. 

negyedéves alakulásáról (417. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
 
 

28. Az ORD Invest Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme  
(402. 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 tasieva@kobanya.hu címre 
legkésőbb 2016. augusztus 22-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni. 
 
 
 
 
Budapest, 2016. augusztus 19. 
 
 
 

Üdvözlettel:   
 
 
 

            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
             bizottsági elnök 


