
 
 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Gazdasági Bizottság 2021. szeptember 14-én (kedden) 
14.30 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) II. emelet 200. számú tanácstermébe 

  
 
TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a 
Városháza/Bizottságok/Gazdasági Bizottság/a 2021. 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 „Villamos energia beszerzése a 2022. évre” 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 (416. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves 

összesített közbeszerzési tervének módosítása (417. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
3. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási keretszerződés 

szerinti 2021. évi féléves működési jelentéséről (407. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

 
4. A Budapest X. kerület, Gergely utca 42137/69 hrsz.-ú ingatlan 3283/14292 

tulajdoni hányadának megvásárlása (411. számú előterjesztés) 
   Előterjesztő:    Somlyódy Csaba alpolgármester 

 
5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (400. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
6. A Budapest X. kerület, Állomás utca 9. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségnek a Kőbányai Bringás Egyesület részére történő térítésmentes 
használatba adása (401. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
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7. A Budapest X. kerület, Üllői út 128. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére történő 
ingyenes használatba adása (406. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
8. A Budapest X. kerület, Halom utca 37/B szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek ingyenes használatba adása (415. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

9. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 54. számú és 
a 29. épületben lévő 58. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal részére történő használatba adása (409. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

10. A Budapest X. kerület, Állomás utca 11. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása (403. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
11. A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. szám alatti C lépcsőházban található nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás (402. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
12. A Budapest X. kerület, Endre utca 8/B szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása és helyiségbővítése (408. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
13. A Budapest X. kerület, Korall utca 45. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása (399. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

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

 
14. Egy a Természettel Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 

méltányossági kérelme (398. 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 
hivatal@kobanya.hu címre legkésőbb 2021. szeptember 13-án (hétfőn) 16 óráig 
szíveskedjék jelezni. 
 
Budapest, 2021. szeptember 10. 
 
                 Üdvözlettel:   
 

Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
bizottsági elnök 

mailto:hivatal@kobanya.hu

