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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  2017. január 17-én (kedden)  
14 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) II. emelet 200. számú házasságkötő termébe 

 
 

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 Az ülés napján az előterjesztések 
elérése csak a saját laptopra letöltött dokumentumok esetén biztosított! 
 

 
1. A „Digitális közterületi műszaki térkép készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról (28. számú előterjesztés) - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható 
Előterjesztés:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (8. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

3. A polgármester és az alpolgármesterek díjazása, valamint költségtérítése (30. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-II. havi 
várható likviditási helyzetéről (20. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

5. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatairól (27. 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: 

 
6. A Budapest X., Vaspálya utca 42151/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása (21. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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7. A Budapest X. kerület, Liget utca 25. földszint 4. szám alatti lakás elidegenítése (17. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

8. A Budapest X. kerület, Gyakorló köz 7. X. emeletén lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelölése (11. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

9. A 41446 hrsz.-ú S1 terület katasztrófavédelmi gyakorlat céljára történő ingyenes 
használatba adása (25. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
10. A Budapest X. kerület, Gyakorló utcában lévő, 39210/180 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (18. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
11. A Budapest X. kerület, Hungária körút 1-3. 57. épület fszt. 4. szám alatt lévő nem lakás 

céljára szolgáló helyiségre fennálló bérletidíj-tartozás részletekben történő megfizetése (26. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
12. A Budapest X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti 25. épületben lévő 2. és 3. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása (9. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

13. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 35. épületben lévő 46. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (3. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

14. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 204. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (10. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

15. A Budapest X. kerület, Martinovics tér 4/b szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (12. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

16. A Budapest X. kerület, Tóvirág utca 2. fszt. 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás (4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

17. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 42. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (5. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

18. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 217. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (6. 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: 

 
 

19. A Hársfai Gyümölcs Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági 
kérelme (13. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

20. A Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsoaltban benyújtott kérelem (7. 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 2017. január 16-án (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni. 
 
 
Budapest, 2017. január 13. 
 

Üdvözlettel:   
 
 

            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
             bizottsági elnök 


