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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 2019. február 19-én (kedden)  
14 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 115. tanácstermébe 

 
TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a 
Városháza/Bizottságok/Gazdasági és Pénzügyi Bizottság/a 2019. 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 „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadása – Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (86. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

2. A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 
az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési tervdokumentumok elfogadása – 
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján (87. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

3. A „Kőbányai játszóterek megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása – Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése 
alapján különös eljárásrend szerint (. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

4. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2018. 
évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról (101. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi éves összesített 
közbeszerzési terve (96. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (74. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetést követő 3 évben 
várható összege (58. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetése, 
valamint az azzal összefüggő egyes kérdések (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezése (108. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 
 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés 
módosítása (95. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

11. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás (83. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
    

12. A Budapesti Rendőr-főkapitányság részére gépjármű ingyenes használatba adása (60. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 

13. A munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás (105. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Tubák István és Tóth Balázs önkormányzati  

képviselők 
 

14. A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése (73. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
   

15. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (102. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

16. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-III. havi 
várható likviditási helyzetéről (46. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

17. Tájékoztató a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról (99. 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: 

 
18. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/A szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (104. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:      Somlyódy Csaba, Patay-Papp Judit Vivien,  

Bányai T. Péter, Tubák István, Tóth Balázs 
önkormányzati képviselők 
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19. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (45. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

20. A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 34. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítése (47. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

21. A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. szám alatti, 41760 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok kiadása (93. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
22. A Sportliget mellett fekvő, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon velodrom 

létesítése (59. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 

23. A Budapest X. kerület, Téglavető utca 36. szám alatt lévő ingatlan elidegenítése (94. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

24. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Bolgár utca 2. alagsor 1. szám alatt lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó kérelemről (89. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

25. A Budapest X. kerület, Gergely utca 112/A-B szám alatti, 42137/97 hrsz.-ú 
ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (90. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

26. Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 38. épületben lévő 2. emelet 213. számú 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (44. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

27. A lakásbérleti jogviszonyok pénzbeli térítés ellenében közös megegyezéssel történő 
megszüntetése – a Humánszolgáltatási Bizottsággal közös előterjesztés (91. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
28. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2018. IV. 

negyedéves alakulásáról (92. 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: 
 

29. A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület közterület-használati 
ügyben benyújtott fellebbezései (76. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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30. Harák Józsefné közterület-használat iránti és méltányossági kérelme (57. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 

31. Az Emberbarát Alapítvány közterület-használati hozzájárulás iránti és 
méltányossági kérelme (61. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 
 
 

Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy a 
távolmaradás okát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a 
HallerZsuzsanna@kobanya.hu címre legkésőbb 2019. február 18-án (hétfőn) 16 óráig 
szíveskedjék jelezni. 
 
 
Budapest, 2019. február 15. 
 
 
                 Üdvözlettel:   
 
 
 Marksteinné Molnár Julianna s. k. 

bizottsági elnök 
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