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Budapest Fővá ros X. kerület Kő b á n ya i ö nkormányzat
Polgármestere

MEGHÍVÓ
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülésére
2019. szeptember 24-én (kedden) 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 www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő
tes tüle t/Képviselő-tes tületi ülések - 2019. 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 Budapesti
(464. számú

Rendőr-főkapitányság

részére ingóságok ingyenes használatba adása

előterjesztés)

Előterjesztő:

D. Kovács Róbert Antal polgármester

2. Törekvés Sportegyesülettel megkötött bérleti szerződés módosítása és tulajdonosi
nyilatkozat kiadása (465. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX/X törvény 46. § (2) bekezdés
e) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

3. A Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-ú ingatlannal
kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (461 . számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

4. A Budapest X. kerület, Albertirsai út 2. szám alatti, 39206/27 hrsz.-ú ingatlannal
kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (448. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXX/X törvény 46. § (2) bekezdés
b) pontja alapján - az érintett kérésére - zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

5. Soron kívüli bírósági ülnökválasztás (449. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXX/X törvény 46. § (2) bekezdés
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

6. A Bányaköves Gépmadár Kft.
méltányossági kérelme (450. számú
Előterjesztő:

közterület-használati

ügyben

benyújtott

előterjesztés)

D. Kovács Róbert Antal polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Budapest, 2019. szeptember 20.
Üdvözlettel,
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