
 
   

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. november 21-én (csütörtökön) 10 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/Képviselő-testület/Képviselő-testületi 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. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (699. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató (700. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-XII. havi várható 
likviditási helyzete (688. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepciójáról szóló 471/2013. (X. 17.) KÖKT határozat hatályon 
kívül helyezése (685. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
5. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendeletben 

megállapított díjtételek felülvizsgálata (698. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
6. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága bűnmegelőzési 

tevékenységéről szóló tájékoztató (702. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
7. A Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére helyiségek 

ingyenes használatba adása (701. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
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8. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntések és 
alapító okirat elfogadása (681. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
9. A Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötése (673. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
10. Az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötése (665. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
       

11. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére 2013. évben 
nyújtott támogatás felhasználásának módosítása (680. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester  

  
12. Lacsek Alexa támogatási kérelmének elbírálása (674. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester  
 

13. Az iskolai ingatlanok kihasználtságáról szóló tájékoztató (682. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

14. A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesületének tájékoztatója (676. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

15. Az óvodai, iskolai játszótéri eszközök állapotáról szóló tájékoztató (679. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  

   
16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve 

(704. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (705. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
18. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 

valamint a pályázatok aktuális állása (697. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 

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

 
19. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázat elbírálása Bizalmas az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdése alapján (666. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
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20. Időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatása Bizalmas az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján  (714. 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: 

 
21. 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 (689. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
22. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakásra 

vonatkozó értékesítési szándék megerősítése Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (690. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

23. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adása Bizalmas a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján (691. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 

24. A Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti képviselői iroda áthelyezése és 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (708. 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: 

 
25. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján (712. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
 

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

 
26. A Hársfai Gyümölcs Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (686. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 



27. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján (668. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2013. november 20-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjékjelezni a Jegyzői 
Iroda Szervezési Csoportjának 4338-225-ös telefonszámán, vagy a kover_anna@kobanya.hu 

e-mail címen. 

Üdvözlettel: 

Budapest, 2013. november 15. 
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