
 
   

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

POLGÁRMESTERE 

  
            

          M E G H Í V Ó 
 

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

2013. augusztus 29-én (csütörtökön)  9 órára 
a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)  

I. emelet 115. számú tanácstermébe 
 
 
TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a megújult www.kobanya.hu honlapról, a 
Városháza/Bizottságok/Gazdasági Bizottság/Bizottsági ülések – 2013. fül alatt, az adott 
dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra 
rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 
 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
fizetendő tandíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (526. számú 
előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

2. A Budapest X. kerület, Gyömrői út – Sibrik Miklós út – Vaspálya utca – Vasgyár utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelet módosítása (525. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

3. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
(527. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
4. A X. kerület - Kőbányai „WOLF” Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 

Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló (510. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

5. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 19-én kötött 
Megállapodás módosítása (511. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
6. A Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának 

engedélyeztetéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat (471. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
7. A KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú, “Újhegyi uszoda és strandfürdő 

energetikai korszerűsítése” című nyertes projekt megvalósításához szükséges fedezet 
biztosítása (520. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
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8. A Civil Ifjúsági Kör Egyesület részére a takarítási világnap alkalmából megrendezésre 

kerülő „Diákok a tiszta Kőbányáért” elnevezésű rendezvény lebonyolításához 
támogatás biztosítása (522. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IX. havi várható 
likviditási helyzete (497. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján bizalmas jelzéssel ellátott előterjesztések: 

 
10. A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása Bizalmas az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján  (475. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
11. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása Bizalmas: az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján  (482. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
12. A TORBICS-MED Szolgáltató Kft.-vel feladatellátási szerződés kötése Bizalmas: az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján  (478. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok: 
 

13. Az adósságállomány Magyar Állam részére történő átadása – a 29/2013. (II. 21.) 
KÖKT határozat végrehajtása – és a fennmaradó adósságállomány további átadásának 
lehetősége Bizalmas: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (496. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

14. „Vállalkozói szerződés közétkeztetési feladatok ellátására a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák 
fejlesztésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint” tárgyú 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredménye Bizalmas a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés  
c) pontja alapján (523. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

15. Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése (Lakáskoncepció  
II. ütem) Bizalmas: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (505. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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16. Az 1102 Budapest, Liget u. 26. szám alatti lakás tulajdonjogának és az 1102 Budapest, 

Kőrösi Csoma Sándor út 9. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogának cseréje 
Bizalmas: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (468. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

17. A Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlására 
vonatkozó kérelem Bizalmas: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (488. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

18. A Budapest X. kerület, Gépmadár u. 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség használatba adása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (502. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
19. A Budapest X. kerület, Kada u. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

elidegenítésre történő kijelölése  Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (503. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (504. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (498. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 
lakások pályázati úton történő elidegenítése Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (499. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

23. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola és a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői pályázatainak 
véleményezése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján (524. számú előterjesztés) 

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

24. A Budapest X. kerület, Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati 
hozzájárulás iránti kérelme  Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (494. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

25. A Metalloglobus Zrt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése  Bizalmas 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján (491. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

26. A Ketrin-Ker Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése  Bizalmas a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján (487. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

27. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közterület-használati ügyében 
benyújtott fellebbezése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (495. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
28. Kulcsár Rezső közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme  

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (492. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
29. A Wallis Kerepesi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme  Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (490. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
30. A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme  

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (493. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

31. A Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme  
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (480. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
 
 
 
 



32. A Táppont Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (481. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

33. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása Bizalmas: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján (467. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2013. augusztus 28-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjékjelezni a Jegyzői 
Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának 4338-225-ös telefonszámán, vagy a 
kover _anna@kobanya.hu e-mail címen. 

Üdvözlettel: 

Budapest, 2013. augusztus 23. 

cl~~\\L 
Kovács Róbert 
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