
 
   

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
POLGÁRMESTERE 
  

            
          M E G H Í V Ó 

 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

 Képviselő-testületének ülésére 
2014. június 26-án (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/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések – 2014. 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 szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 

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

 
2. A szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 

(Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint) (395. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
3. Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
(357. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
4. Budapest X. kerület, Mázsa tér: Pongrácz út – Pongrácz köz – Kőbányai út – Monori 

utca – Jegenye utca – Bihari út – Mázsa utca – Koch utca – Barabás utca által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása (358. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
5. Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítása (387. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 
6. A települések rendjének biztosítására vonatkozó jogszabályok végrehajthatósága 

érdekében szükséges jogszabály-módosítás kezdeményezése (356. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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7. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás (350. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

8. A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú 
városrehabilitációs programok” pályázati konstrukción történő részvétel (374. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
9. Az Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő 

csatlakozás (347. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
10. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő használatba adási szerződés (390. 

számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
11. A Kozma utcai Fegyház és Börtönnek vagyonhasználati megállapodás megkötésére 

vonatkozó kérelme (386. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
12. Az Őri Szálló bontása miatti, a Büntetés-végrehajtás Országos parancsnokságával 

történő megállapodás megkötése (375. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ között kötendő 2014. évi megállapodás módosítása (344. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (363. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal technikai létszámának 

emelése (389. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
16. A Budapest X., Hatház utcában közvilágítási hálózat létesítése és a közvilágítási 

hálózat tulajdonjogának átruházása (383. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
17. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezete részére az elismerő címmel járó 

díj kifizetése (377. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
18. A Budapest X. kerület, Jászberényi út (hrsz.: 42526/2) Kőbánya Kertváros melletti 

szakaszán 88 db fa ültetése és öt éven át tartó fenntartása (352. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
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19. A 2014/2015. nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásról szóló tájékoztató (342. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
20. A szlovákiai Párkány városával kötendő együttműködési megállapodás (353. számú 

előterjesztés)  
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
21. A Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt politikai rabok és kényszer-munkások 

részére emlékhely létesítése (354. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

22. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 
valamint a pályázatok aktuális állása (396. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-VII. havi várható 

likviditási helyzete (391. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 

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

 
24. Szolgálati lakás kijelölése Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (337. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

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

elidegenítésre történő kijelöléséről Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (369. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
26. 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 (364. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
27. A Budapest X. kerület, Harmat utca 16/a fszt. 2. szám alatti üres lakás pályázati úton 

történő elidegenítése Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (385. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
28. A Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

elidegenítése Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (360. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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29. A Budapest X. kerület, Hölgy utca 18. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség pályázati úton történő elidegenítése Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (376. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
30. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 

lakások piaci alapon történő bérbeadásra való kijelölése Bizalmas: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján (365. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
31. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, Kada utca 

98/a szám alatti lakóépület bontása Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján (359. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

32. Az ÉFERAND Kft. használati jogának (Budapest X., Sírkert u. 40/) átruházására 
vonatkozó kérelem Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (384. számú előterjesztés) 
Előterjesztő    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
33. A FŐTÁV Zrt. részére 2003. évben adott készfizető kezességről szóló nyilatkozat 

visszavonása Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján (394. 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: 

 
34. A kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása Bizalmas a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján (345. 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: 
 

35. 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 (373. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester  
 

36. A Budapest X., Vaskő utca 3. Társasház közterület-használati ügyében benyújtott 
fellebbezése Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (372. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester  
 
 



37. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása Bizalmas a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján (338. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2014. június 25-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői 
Iroda Szervezési Csoportjának 4338-225-ös telefonszámán, vagy a kover_anna@kobanya.hu 
e-mail címen. 

Üdvözlettel: 

Budapest, 2014. június 20. J_vt(L 
Kovács Róbert 
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