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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. február 21-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 tanácsteremébe 

 
 
TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Bizottságok/Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság/a 2017. 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. Az „Elektromos autótöltők beszerése és telepítése, valamint üzemeltetése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (78. számú előterjesztés) – Bizalmas 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 „Felnőtt háziorvosi ügyelet” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást 

megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (. számú előterjesztés)  – 
Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztés:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (99. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2017. évi költségvetést követő három évben 
várható összege változása (79. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, 

valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 
módosításáról  szóló önkormányzati rendelet megalkotása (48. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 

egyes önkormányzati rendeletek költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetének véleményezése (80. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 
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7. Beszámoló a 2016. évi közbeszerzésekről (. számú előterjesztés) ) – Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. módosítása (. számú 
előterjesztés) ) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása (. számú 
előterjesztés) ) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

10. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című pályázaton történő részvétel (. számú előterjesztés) ) – Az 
SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

11. Az Európa a Polgárokért Program Testvérváros Alprogramján történő részvétel (100. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
 

12. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-III. havi 
várható likviditási helyzetéről (84. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

13. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatairól (. számú előterjesztés) ) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése 
alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

14. Tájékoztató a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lejárt határidejű végrehajtott, valamint a 
további intézkedést igénylő bizottsági határozatairól (73. 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: 

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

elidegenítésére vonatkozó kérelmek (81. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
16. A Budapest X. kerület, Halom utca 15. és Bolgár utca 10. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbevételére vonatkozó kérelmek (92. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

17. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 39. épületben lévő 39. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (93. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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18. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 31. épületben lévő 36. és 37. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása (. számú előterjesztés) ) – Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
19. A Budapest X. kerület, Fokos utca 13. 2. emelet 11. szám alatt található nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása (94. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

20. A Budapest X. kerület, Fokos utca 13. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (95. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

21. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (82. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

22. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 30. épületben lévő 29. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (96. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

23. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 2. épületben lévő 27. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása (97. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

24. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 5. épületben lévő 48. és 49. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása (98. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

25. A Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
pályázati úton történő hasznosítása (91 .számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
26. A Buy & Go Car Kft. bérbeszámításra vonatkozó kérelme (102. számú előterjesztés)  

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

27. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2016. IV. 
negyedéves alakulásáról (83. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

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

 
28. A Budapest X., Pongrác út 17. szám előtti építmény közterület-használati ügyében 

benyújtott fellebbezés (57. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
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29. A Kulcsár Lakatos-Fémipari Szolgáltató Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 
méltányossági kérelem (85. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

30. Az Uzsák György által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (58. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
31. A 1107 Budapest, Bihari utca 5-7. szám alatti Társasház és az 1108 Budapest, 

Gőzmozdony utca 10-16. szám alatti Társasház kérelme alapján közterület-használati 
díj megállapítása (. számú előterjesztés) ) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös 
eljárásrend szerint. 
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. február 20-án (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni. 
 
 
Budapest, 2017. február 17. 
 
 

Üdvözlettel:   
 
 

 
            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 

         bizottsági elnök 


