
1 

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. június 20-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 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. A „Kőbányai baba vagyok” csomag beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása (347. számú előterjesztés) – Bizalmas a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester

2. A „Földgáz energia értékesítése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére a 2017.
10. 01 06.00 CET – 2018. 10. 01. 06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú
földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása (363. számú előterjesztés) – Bizalmas a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester

3. A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék
számára” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (373. számú
előterjesztés) – Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester

4. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére lakbér-hozzájárulás
nyújtására vonatkozó pályázat elbírálása Az előterjesztés 2. melléklete bizalmas az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (1) bekezdése alapján (328. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetésről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (376. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester

http://www.kobanya.hu/
http://kobanya.hu/?module=news&action=show&nid=187191
http://kobanya.hu/?module=news&action=show&nid=187190
http://kobanya.hu/?module=news&action=show&nid=187189
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187188.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187187.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
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6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013.  
(V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (379. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
7. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása (380. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján 
különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

8. A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentéstervezet 
alapján készített intézkedési terv (371. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

9. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
könyvvizsgálójának megválasztása (348. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester  

 
10. A közétkeztetési feladatok ellátása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az 
iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével tárgyú vállalkozási 
szerződés módosítása (345. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
11. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi támogatás elszámolása, valamint 

további támogatási kérelme (349. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
12. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 

jóváhagyása (335. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
13. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-VII. havi 

várható likviditási helyzetéről (350. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

14. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (378. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

15. A Kőbánya-Óhegy Polgárőr Egyesület Kőbánya és Óhegy név használata iránti kérelme (364. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

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

 
16. Az Újhegyi-tó haszonbérleti megállapodásának módosítása (351. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187186.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187212.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187184.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187183.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187182.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187181.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187180.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187179.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187178.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187177.pdf?v=8083503632ab912ca4eb7b319821fca5
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17. A Budapest X. kerület, Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú ingatlan 8626/98474 tulajdoni 

hányadának elidegenítése (346. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
18. A Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. szám alatt lévő ingatlan elidegenítése (365. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
19. A Budapest X. kerület, Kőbányai út 57-63. szám alatti ingatlan egy részének bérbeadása 

(352. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

20. A Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 4. szám alatt lévő ingatlan elidegenítése 
(353. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
21. A Budapest X. kerület, Gergely utca 104/A, 104/B, 108/C és 108/E szám alatti 

teremgarázsokban lévő gépkocsibeállók és tárolók értékesítése (354. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
22. A Budapest X. kerület, Harmat utca 31. szám alatti Csősztorony pályázati úton történő 

hasznosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös 
eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 

lakások pályázati úton történő elidegenítése (355. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

elidegenítésre történő kijelölése (372. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
25. A Budapest X. kerület, Téglavető utca 36. szám alatt lévő ingatlan elidegenítése (366. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
26. A Budapest X. kerület, Állomás utca 19. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás (356. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
27. A Budapest X. kerület, Halom utca 15. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása (357. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
28. A Budapest X. kerület, Kőér utca 54/a fszt. 8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (358. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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29. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
ismételt bérbeadása (367. 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: 

 
 

30. Az ADD Távhő Konzorcium közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági 
kérelme (359. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

31. A Jánosik és Társai Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 
(330. 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. június 19-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni. 
 
Budapest, 2017. június 16. 

Üdvözlettel:   
 

 
 
            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 

            bizottsági elnök 

mailto:tasieva@kobanya.hu



