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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. szeptember 19-én (kedden)  

14 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban található házasságkötő teremben 

(Budapest X., Szent László tér 7-14. földszint – a helyszín megközelíthető: a Polgármesteri Hivatal 

épületétől gyalogosan néhány percre, a Kőrösi Csoma Sándor út túloldalán). 

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 az arra rendszeresített 

szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat, amelyeknek saját laptopra történő letöltése az 

ülést megelőzően szükséges.  

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

valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő

módosításáról szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (433. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester

2. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

(468. számú előterjesztés)

Előterjesztés:   Dr. Szabó Krisztián jegyző

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati

rendelet módosítása (457. számú előterjesztés)

Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester

4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgálati Szerződés 3.

módosítása (458. számú előterjesztés)

Előterjesztő:   dr. Pap Sándor alpolgármester

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak

megállapítása (435. számú előterjesztés)

Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző

6. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszodájának a Belső-Pesti Tankerületi

Központ részére történő térítésmentes használatba adása (464. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

http://www.kobanya.hu/
http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187642.pdf?v=4ff893f50fef8a08f42c452a64434448
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187642.pdf?v=6322df412ac6837a05ea7fa114a0b49d
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187665.pdf?v=6322df412ac6837a05ea7fa114a0b49d
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187641.pdf?v=6322df412ac6837a05ea7fa114a0b49d
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187640.pdf?v=6322df412ac6837a05ea7fa114a0b49d
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187639.pdf?v=2c525c2bc055f41a888a5121e4741e58
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187638.pdf?v=2c525c2bc055f41a888a5121e4741e58
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7. Az 1101 Budapest, Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelő felújításával összefüggő 

intézkedések (446. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

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

képviselő-testületi határozatokról (467. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 

 

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

várható likviditási helyzetéről (460. 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 pont: 

 

10. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 

álló lakások elidegenítésre vonatkozó kérelmekről (434. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

11. A Budapest X. kerület, Maláta utca 10/A szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség Óhegy Polgárőr Egyesület részére történő használatba adása (443. számú 

előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

12. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok tulajdonjogának 

megszerzése (455. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

13. A Budapest X. kerület, Hölgy utca 29-31. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadására vonatkozó kérelem (440. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

14. A Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

ismételt bérbeadása (451. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

15. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 33. épületben lévő 41. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség ismételt bérbeadása (452. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

16. A Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség egy részében táncórák tartásához történő hozzájárulás (453. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

17. A Budapest X. kerület, Kőér utca 54./A szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása (456. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187637.pdf?v=2c525c2bc055f41a888a5121e4741e58
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187636.pdf?v=2c525c2bc055f41a888a5121e4741e58
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187635.pdf?v=2c525c2bc055f41a888a5121e4741e58
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18. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 212. számú 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (449. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

19. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 35. épületben lévő 45. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása (450. 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: 

 

20. Vas Márta egyéni vállalkozó közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági 

kérelme (445. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 

21. Az 1108 Budapest, Gőzmozdony utca 1-3. szám alatti Társasház közterület-használati 

ügyben benyújtott méltányossági kérelme (459. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 

22. A Horváth Üveges Művek Bt. kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel megállapítása 

(439. 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. szeptember 18-án (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni. 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 15. 

 

 

 

Üdvözlettel:   

 

 

            Marksteinné Molnár Julianna s. k. 

            bizottsági elnök 

mailto:tasieva@kobanya.hu



