Budapest Fifvtiros X keriilet Kifbtinyai Onkormtinyzat
POLGARMESTERE

MEGHIVO
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat
Kepviselo-testiiletenek iilesere
2014. november 20-an (csiitortokon) 9 orara
a Polgarmesteri Hivatal (Budapest X. kerlilet, Szent Laszlo ter 29.)
I. emelet 115. szamu tanacstermebe

Napirend elott Weeber Tibor kepviselo, alpolgarmester eskiitetelere keriil sor.

TERVEZETT NAPIREND:
A nyilvcinos ules anyaga letoltheto a www.kobanya.hu honlapr61, a Varoshizza/Kepviselo-testulet/Kepvise!Otestuleti ulesek- 2014. menilpont alatt, az adott datumnal, a Meghiv6, illetve az Eloterjesztesek linkre kattintva,
a kepvise!Ok pedig az arra rendszeresitett szerveren keresztill erhetik el a dokumentumokat.

1. A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. ev•
koltsegveteserol szolo 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet modositasa (537.
szamu el6terjesztes)
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester

2. A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesi
koncepcioja (564. szamu el6terjesztes)
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester
3. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat beveteli es kiadasi

eloiranyzatainak elozetes rendezese (543. szamu el6terjesztes)
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester
4. Az Onkormanyzat jogi szemely kormanyzati funkcioinak megallapitasarol szolo
320/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat modositasa (527. szamu el6terjesztes)
dr. Szabo Krisztian j egyz6
El6terj eszt6:
5. A kozteriilet-hasznalatrol szolo 12/2013. (III. 25.) onkormanyzati rendelet
modositasa, valamint a rendeletben megallapitott dijtetelek feliilvizsgalata (570.
szamu el6terjesztes)
dr. Szabo Krisztianjegyz6
El6terjeszt6:
6. Az epitmenyadorol szolo 4112011. (XI. 24.) onkormanyzati rendelet, valamint a
telekadorol szolo 42/2011. (XI. 24.) onkormanyzati rendelet modositasa (571.
szamu el6terjesztes)
El6terjeszt6:
dr. Szabo Krisztian jegyz6

7. Budapest X. keriilet, Kobanya - Ligettelek: Kolozsvari utca - Harmat utca Korosi Csoma Sandor lit - Szent Laszlo ter - Allomas utca - Korponai utca altai
hatarolt teriilet Keriileti Epitesi Szabalyzatarol es Rehabilitacios Szabalyozasi
Terverol szolo 54/2004. (X. 15.) Budapest Kobanyai Onkormanyzati
rendelet hatalyon kiviil helyezese (567. szamu eloterjesztes)
El6terjeszt6:

dr. Szabo Krisztianjegyzo

8. Budapest 2014
es 2030 kozotti idoszakra vonatkozo kozeptavu
kozlekedesfejlesztesi strategiajarol - a Balazs Mor-tervrol szolo javaslat (563.
szamu eloterjesztes)
Eloterjeszto:

Radvanyi Gabor alpolgarmester

9. Az Integralt Telepiilesfejlesztesi Strategia kidolgozasanak kezdemenyezese (562.
szamu eloterjesztes)
El6terjeszt6:

Radvanyi Gabor alpolgarmester

10. A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Alapito
Okiratanak modositasa es egyseges szerkezetbe foglalasa (555. szamu
eloterjesztes)
Kovacs Robert polgarmester
El6terjeszt6:
11. A KOKERT Kobanyai Non-profit Kozhasznu Kft. alapito okiratanak modositasa
es egyseges szerkezetbe foglalasa (544. szamu eloterjesztes)
El6terjeszt6:
dr. Pap Sandor alpolgarmester
12. A Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. alapito okiratanak modositasa es egyseges
szerkezetbe foglalasa (Az SZMSZ 32. § (5) bekezdese alapjan kiilonos eljarasrend
szerint) (. szamu eloterjesztes)
El6terjeszt6:
dr. Pap Sandor alpolgarmester

13. Tajekoztato a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. kozszolgaltatasi szerzodes szerinti
2014. evi Feleves Miikodesi Jelenteserol (536. szamu eloterjesztes)
El6terjeszt6:

dr. Pap Sandor alpolgarmester

14. A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi kozbeszerzesi
tervenek modositasa (568. szamu eloterjesztes)
El6terjeszt6:
dr. Szabo Krisztian jegyzo
15. A Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. reszere felhalmozasi celu penzeszkoz
atadasa (535. szamu eloerjesztes)
El6terjeszt6:
dr. Pap Sandor alpolgarmester
16. A kobanyai nemzetisegi onkormanyzatokkal a miikodesi feltetelek biztositasarol

es a gazdalkodasi feladatok ellatasarol kotendo Egyiittmiikodesi Megallapodas
modositasa es egyseges szerkezetbe foglalasa (Az SZMSZ 32. § (5) bekezdese
alapjan kii!Onos eljarasrend szerint) (. szamu eloterjesztes)
El6terjeszt6:

dr. Szabo Krisztianjegyzo
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17. Tajekoztato a kobanyai nevelesi-oktatasi intezmenyekben a 2014/2015. nevelesioktatasi ev inditasarol (516. szamu eloterjesztes)
Eloterjeszto:
Radvanyi Gabor alpo1garmester
18. A Budapest Fovaros Kozgyiilese altai kiirt ,Miiemleki Keret 2014" palyazathoz
forras biztositasa (572. szamu eloerjesztes)
Eloterjeszto:
dr. Szabo Krisztian jegyzo

19. Az Europai Unio altai tamogatott, megvalosult vagy megvalositas alatt allo
projektek fenntartasi kotelezettsegei (569. szamu eloerjesztes)
ElOterjeszto:
dr. Szabo Krisztianjegyzo
20. Tajekoztato a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. I-XII.
havi varhato likviditasi helyzeterol (533. szamu eloterjesztes)
Eloterjeszto:
dr. Pap Sandor alpolgarmester
21. Tajekoztato a lejart hataridejii vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest igenylo

hatarozatokrol, valamint a palyazatok aktualis allasarol (565. szamu eloterjesztes)
Eloterjeszto:
dr. Szabo Krisztianjegyzo

Az informdci6s onrendelkezesi jogr6l es az informdci6szabadsdgr6l sz6l6 2011. evi CX!l
tdrveny 5. § (1) bekezdese alapjdn bizalmas jelzessel elldtott elfiterjesztes:
22. A Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormanyzati Osztondijpalyazat elbiralasa
(521. szamu eloterjesztes)
Bizalmas: az informdci6s onrendelkezesi jogr6l es az informdci6szabadsdgr6l sz6l6
2011. evi CX!l torveny 5. § (1) bekezdese alapjdn
Eloterjeszto:
Weeber Tibor alpolgarmester

A Magyarorszdg helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. tdrveny 46. § (2)
bekezdes c) pontja alapjdn zdrt iilesen tdrgyalhat6 napirendi pont:
23. A Budapest X. keriilet, Ulloi ut menten talalhato, 38303/52 helyrajzi szamu
ingatlan ingyenes onkormanyzati tulajodba torteno atvetele (532. szamu
eloterj esztes)
Bizalmas: a Magyarorszdg helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX.
torveny 46. § (2) bekezdes c) pont}a alapjdn
Eloterjeszto:
dr. Pap Sandor alpolgarmester
24. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo nem
lakas celjara szolgalo helyisegek elidegenitese (513. szamu eloterjesztes)

Bizalmas: a Magyarorszdg helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX.
torveny 46. § (2) bekezdes c) pont}a alapjdn
Eloterjeszto:
dr. Pap Sandor alpolgarmester
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25. A Robert Bosch Kft. kerelmere a Budapest X. keriilet, Siitode utca 4. szam alatt
levo epiiletresz berbeadasaval kapcsolatos szandeknyilatkozat kiadasa (534.
szamu el6terjesztes)
Bizalmas: a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz616 2011. evi CLXXXIX.
torveny 46. § (2) bekezdes c) pont}a alapjan
El6terjeszt6:
dr. Pap Sandor alpolgarmester

26. Szolgalati lakasok kijelOlese (539. szamu eloterjesztes)
Bizalmas: a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz616 2011. evi CLXXXIX.
torveny 46. § (2) bekezdes c) pont}a alapjan
El6terjeszt6:
Weeber Tibor alpolgarmester

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 46. § (2)
bekezdes a) pont}a alapjan zart ulesen targyaland6 napirendi pont:
27. A Bergerwagen Kft. kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott fellebbezese (545.
szamu el6terjesztes)
Bizalmas a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz6!6 2011. evi CLXXXIX. torveny
46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester

28. A Hungexpo Zrt. kozteriilet-hasznalati hozzajarulas iranti kerelme (546. szamu
el6terjesztes)
Bizalmas a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny
46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester
29. A Gelato Art. Kft. kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi
kerelme (515. szamu el6terjesztes)
Bizalmas a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. torveny
46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester
30. Havalda J6zsef altai a Budapest X. keriilet, Nepligetben talalhat6 pavilon
fennmaradasaval kapcsolatban benyujtott kerelem (548. szamu el6terjesztes)
Bizalmas a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz6!6 2011. evi CLXXXIX. torveny
46. § (2) bekezdes a) pont}a alapjan
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester

31. A Ngan Tserenkhuu Kft. kozteriilet-hasznalati iigyevel kapcsolatban benyujtott
meltanyossagi kerelem (547. szamu el6terjesztes)
Bizalmas a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. torveny
46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester
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32. Az Ertelmi Fogyatekosok Fejlodeset Szolgalo Magyar Down Alapitvany
kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi kerelme (549. szamu
el6terj esztes)
Bizalmas a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz6!6 2011. evi CLXXXIX. torveny
46. § (2) bekezdes a) pontja alapjcin
El6terjeszto:
Kovacs Robert polgarmester
33. A 2014. evi ,Kobanya Sportoloja" elismero cim jelOltjeinek megvaltasa (525.
szamu el6terjesztes)
Bizalmas: a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX.
torveny 46. § (2) bekezdes a) pont}a alapjcin
El6terjeszt6:
Kovacs Robert polgarmester
34. Nepjoleti targyu fellebbezesek elbiralasa (508. szamu eloterjesztes)
Bizalmas a Magyarorszag helyi onkormcinyzatair6l sz6!6 2011. evi CLXXXIX. tOrveny
46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan
El6terjeszt6:
Weeber Tibor alpolgarmester

Megjelenesere feltetlenUl szamitok, amennyiben nem tud reszt venni az i.ilesen, kerem, hogy
annak okat legkes6bb 2014. november 19-en (szerdan) 12 oraig sziveskedjekjelezni a Jegyz6i
F6osztaly
Szervezesi
Osztalyanak
4338-225-os
telefonszaman,
vagy
a
kover_anna@kobanya.hu e-mail cimen.

Budapest, 2014. november 14.

Udvozlettel,
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