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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 
Polgármestere 

MEGHÍVÓ 

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

2017. február 23-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 www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő
testületi ülések...:.. 2017. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, 
a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat. 

1. A „Felnőtt háziorvosi ügyelet" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (. számú
előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.
Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (99. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. évi költségvetést követő három
évben várható összege változása (79. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

5. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
(72. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

6. A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása(. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján
különös eljárásrend szerint.
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
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7. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és
a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás
módosítása (66. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4.
módosítása(. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös
eljárásrend szerint.
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosítása(. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös
elj'árásrend szerint.
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

10. Beszámoló a 2016. évi közbeszerzésekről (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. §
(5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. Az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működésbe
adásáról szóló megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítása (. számú
előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

12. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye számára bérlőkijelölési jog biztosítása(.
számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös elj'árásrend
szerint.
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

13. A kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati
felhívás (49. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

14. Az óvodai, iskolai nyári táborok 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

15. A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat
elbírálása - Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5. § (])
bekezdése alapján (59. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

16. A 2017. évben tervezett kerületszépítő akciók (70. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
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17. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási · konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázaton történő részvétel (. számú
előterjesztés)Az SZMSZ32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

18. Az Európa a Polgárokért Program Testvérváros Alprogramján történő részvétel
(100. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

19. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (86. számú
előterjesztés)
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

20. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítása (71.
számú előterjesztés)
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

21. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 11-111.
havi várható likviditási helyzetéről (84. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

22. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő
képviselő-testületi határozatairól (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5)
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

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

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésére vonatkozó kérelmek (81. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 J. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

24. A Kulcsár Lakatos és Fémipari Kft. közterület-használati ügyében benyújtott
méltányossági kérelem (85. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

25. A Budapest X., Pongrác út 17. szám előtti építmény közterület-használati ügyében
benyújtott fellebbezés (57. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

26. Az Uzsák György által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (58. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
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27. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő:                                    Weeber Tibor alpolgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2017. február 22-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői 
Főosztály Szervezési Osztálya 4338-225-ös telefonszámán, vagy a koveranna@kobanya.hu e-
mail címen.

Budapest, 2017. február 17. 

Üdvözlettel, 
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