
 
  

 

 
           

          
M E G H Í V Ó 

 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

 Képviselő-testületének ülésére 
2016. március 24-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 www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-
testületi ülések – 2016. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, 
a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat. 
 
      Interpelláció – Somlyódy Csaba  
 

1. A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, változatlan tartalmú új 
közbeszerzési eljárás megindítása (173. számú előterjesztés) Bizalmas a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján  
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

2. A „Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás 
nyújtása keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (. számú 
előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
(. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend 
szerint. 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

4. Beszámoló a Budapest Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitánysága 2015. évi 
tevékenységéről (162. számú előterjesztés) – PREZENTÁCIÓ  
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

5. A térfigyelő rendszer 2016. április-december havi működtetésével összefüggő 
rendőrségi támogatás biztosítása (170. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2016. évi önköltségének és intézményi 
térítési díjainak meghatározása (164. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
7. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői 

álláshelyének pályáztatása (159. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
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8. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma (. számú előterjesztés) 
– Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
9. A Kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 

Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása (117. 
számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

  
10. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 

támogatási kérelme (161. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
11. A Zöld Dió Alapítvány támogatása (149. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

12. Az önkormányzat beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása (179. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (180. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
14. A Budapest X. kerület, Gyömrői út – Újhegyi út – Vaspálya utca – Sibrik Miklós út 

által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 38/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése (171. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

15. Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása (178. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 
további fizetőparkolási övezet kijelölése (174. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

17. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 
2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása keretében "A 
kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására kötendő Megbízási Szerződés  (166. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

18. A Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti, 41191/10 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok 
építése (169. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 



           

 
3

19. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálása (. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

20. A 2016. évben tervezett kerületszépítő akciók (163. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
21. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása (177. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
22. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést nem igénylő 

képviselő-testületi határozatokról (156. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
23. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-IV. havi 

várható likviditási helyzetéről (143. 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 pont: 
 

24. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Járdakoncepciója (. számú 
előterjesztés)  – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
25. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (153. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

elidegenítésre történő kijelölése (. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
27. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. G. lépcsőház II. emelet 4. 

szám alatti lakás elidegenítése (152. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

28. A Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő ingatlanok megvásárlása (167. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

29. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 3. épületben lévő 7. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségnek a Kőbányai Sport Club részére történő térítésmentes 
használatba adása (144. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 



30. A Budapest X. kerület, Bihari utca 8/c szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségnek a Külső-Üllői úti Református Egyházközség számára történő
térítésmentes használatba adása (145. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

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

31. Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Batthyány-Starttmann László-díjra történő
felterjesztése (158. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

32. A Bergerwagen Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
(122. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

33. A Beváti Kft. által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilonok
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

34. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (142. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2016. március 23-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői 
Főosztály Szervezési Osztálya 4338-225-ös telefonszámán, vagy a koveranna@kobanya.hu e
mail címen. 

Budapest, 2016. március 18. 

Üdvözlettel, 
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