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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 2018. március 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 2018. 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 személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátások 2018. 

évi önköltségei és intézményi térítési díjai (147. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (144. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-IV. 
havi várható likviditási helyzetéről (143. 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: 

 
4. Az MNV Zrt. Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő 38920/9 hrsz.-

ú ingatlan 7442/78420 tulajdoni részére vonatkozó vételi ajánlata (. számú 
előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 

 Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

5. Lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetése (142. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
6. A Budapest X. kerület, Füzér utca 34/A szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (119. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
7. A Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (123. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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8. A Budapest X. kerület, Harmat utca 10-12. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása (125. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

9. A Budapest X. kerület, Gyömrői út 57. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása (121. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
10. A Budapest X. kerület, Ónodi utca 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása (133. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
11. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása (124. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
12. A Budapest X. kerület, Hölgy utca 18. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

pályázati úton történő hasznosítása (134. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
13. A Budapest X. kerület, Halom utca 15. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása (120. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
14. A Budapest X. kerület, Harmat utca 142. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás (122. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, 
hogy a távolmaradás okát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a 
csoszanna@kobanya.hu címre legkésőbb 2018. március 19-én (hétfőn) 12 óráig 
szíveskedjék jelezni. 
 
 
 
Budapest, 2018. március 14. 
 
 

             Üdvözlettel:   
 
 

             Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
                bizottsági elnök 
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