
 
  

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
 Képviselő-testületének ülésére 

2011. október 20-án (csütörtökön)  9 órára 
 

 
 

T E R V E Z E T T    N A P I R E N D: 
Az előterjesztések – a bizalmas jelzésűek kivételével – letölthetők a www.kobanya.hu honlapról, a 
Önkormányzat/Testületi és bizottsági ülések fül alatt, az adott dátumnál, a Meghívó/előterjesztések linkre 
kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 

 
 
1. A szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása (13. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
2. Az építményadóról szóló 57/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint a 

telekadóról szóló 58/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása (59. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
3. „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása (15. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 

terve (57. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
5. Költségvetési integrált gazdálkodási rendszer, valamint iratkezelő rendszer 

bevezetéséhez forrás biztosítása (63. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

6. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére céltartalék felszabadítása (49. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
7. A Kőbánya Tűzvédelméért Közhasznú Alapítvány tisztségviselői személyének 

változásáról és alapító okirata módosításáról (27. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
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8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti, „A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb 
területegységekre történő megállapításáról” szóló Megállapodás kiegészítése (32. 
számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
9. A Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában  

kötött megállapodás módosítása (31. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (60. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
11. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 

(9. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor  alpolgármester 

 
12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzt Egyesített Bölcsődék Alapító 

okiratának módosítása (12. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor  alpolgármester 

 
13. Az Önkormányzat kezelésében lévő játszóterek igénybevételéről, és ehhez 

kapcsolódóan a telepítendő szociális blokkok elhelyezésének prioritásáról (33. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
14. A Harmat u. 160-162. szám közötti területen, valamint a Halom u. 32-38. szám 

mögötti területen játszótér megszüntetése (43. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
15. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti 

tagintézményének további hasznoítása (45. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. között létrejött 2011. évi közszolgáltatási szerződés módosítása (61. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
17. A beolvadással átalakuló Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. mint jogutód társaság végleges 

vagyonmérlegének elfogadása mind a jogelőd, mind a jogutód gazdasági társaság 
vonatkozásában (50. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
18. A Gergely park rekultivációjával kapcsolatos szakértői vélemény (Későbbi 

postázással) (______. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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19. Termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet biztosítása (79. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
20. Város FM Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 

felmondása (55. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
21. A Budapest X. kerület, Bihari u. 15. szám alatti épület tetőfelújításának pénzügyi 

kereten belüli átcsoportosítással történő pénzügyi fedezet biztosítása (64. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
22. „Kőbánya Karácsonya” ünnepség keretében történő ajándékozás (10. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor  alpolgármester 

 
23. A KEOP-3.3.0/09-11 kódszámú pályázat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális 
fejlesztésének támogatása (42. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor  alpolgármester 

 
24. A KEOP-2009-5.3.0/A  kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

korszerűsítése” című pályázathoz és további tervezési feladatokhoz tartozó 
közbeszerzési eljárások (62. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
25. A Tutta Forza Zenekar részére a 2011. évi költségvetésben biztosított támogatás 

átcsoportosítása (18. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
26. Tájékoztató a kerületi ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáról, a 

diákönkormányzatok tevékenységéről, valamint a Kőbányai Diákönkormányzat 
beszámolója (17. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
27. Tájékoztató a 2010/2011. nevelési-oktatási évről, és a 2011/2012. nevelési-oktatási és 

indításáról a kőbányai nevelési és oktatási intézményekben (28. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor  alpolgármester 

 
28. A 2011/2012. tanévre vonatkozó álláshelyek és óraszámok jóváhagyása (26. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor  alpolgármester 

 
29. A tehetséges kőbányai fiatalokat támogató alapítvány székhelyének bejegyzéséről és 

2012. évi támogatás (16. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
30. Szomjas György: Kopaszkutya kettő című film támogatása (23. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor  alpolgármester 
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31. Tokody Marcell Gergely képviselői indítványa a Bajcsy-Zsilinszky Kórház nevének 

megváltoztatása tárgyában (46. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
32. A Budapest X. kerület, Kápolna utca 14. szám alatti Kőbányai Evangélikus Templom 

javítási munkáinak támogatása  (48. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
33. A lejárt határidejű végrehajtott és folyamatban lévő határozatok, valamint a pályázatok 

aktuális állása (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
34. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XI. havi 

várható likviditási helyzetéről (56. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     Dr. Pap Sándor alpolgármester  

 
19. Tóth Ferenc Budapest X. kerület, Sírkert u. (42516) helyrajzi számú ingatlanra 

vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről Bizalmas: a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján  
(78. sorszámú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
20. A Rákosvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet Budapest X. kerület, Sírkert u. – 

Újhegyi út sarok, (42516) helyrajzi számú területre vonatkozó közterület-használati 
ügyében benyújtott fellebbezéséről Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján (58. sorszámú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
21. A BKV Zrt. Budapest X. kerület, Salgótarjáni út (38909) helyrajzi számú területre 

vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről 
Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés 
a) pontja alapján (80. sorszámú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
35. A Gépmadár Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatti 

megszüntetése és pénzügyi fedezet biztosítása Bizalmas: a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § 
(1) bekezdése értelmében (41. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

36. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása  Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján (8. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2011. október 19-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői 
Iroda  4338-225-ös telefonszámán. 

Üdvözlettel: 
 

Budapest, 2011. október 14. 
Kovács Róbert 


