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  M E G H Í V Ó 
 

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

2012. október 18-án (csütörtökön)  9 órára 
a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)  

I. emelet 115. számú üléstermébe 
 
 

 
Az ülés elején nem képviselő bizottsági tagok eskütételére és köszöntésére kerül sor. 

 
 

TERVEZETT  NAPIREND: 
Az előterjesztések – a bizalmas jelzésűek kivételével – letölthetők a www.kobanya.hu 
honlapról, az Önkormányzat/Testületi és bizottsági ülések fül alatt, az adott dátumnál, a 
Meghívó/előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren 
keresztül érhetik el az anyagokat. 

 
 
1. A KÉKDUNAPART Kft. által indított peres ügyben a Jurasits Ügyvédi Iroda 

megbízása Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § 
(4) bekezdés b) pontja alapján (az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös 
eljárásrendben) (769. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 
2. Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (756. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
3. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, taxiállomások 

létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. 
(VI. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (755. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző  

 
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási gazdasági 

területén a járművel várakozás rendjének szabályozása (727. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztán jegyző 
 

5. A közterülten lévő fás szárú növények pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása (719. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
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6. Az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése (703. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
7. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2012. 

évi féléves működési jelentéséről (759. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
8. A X. Kerület-Kőbányai „WOLF” Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 

Mentők- Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. III. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása (751. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
9. A Képviselő-testület által 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott határozatok 

felülvizsgálata, valamint a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést 
igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékozató (725. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget 

jelentő szerződések felülvizsgálata (657. számú előterjesztés)  
 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző  
 

11. A családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálata (697. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
12. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása (699. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közalkalmazottainak és 

köztisztviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátása (700. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
14. A kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év 

indítása, valamint az oktatási intézmények tantárgyfelosztása és a nevelési-oktatási 
intézmények munkaterve (726. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

15. A kőbányai oktatási intézményekben végrehajtott létszámváltozás miatti előirányzat-
módosítás (747. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
16. Intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadítása (731. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
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17. A kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása 

(711. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
18. A Keresztury Dezső Általános Iskola óvodai célra elkülönített épületrészének 

használata (720. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
19. A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási 

szerződésének módosítása (748. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
20. Az Ovi-Foci Program megvalósításáról szóló tájékoztató (705. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
 
21. A Kőbányai Sportközpont álláshelyszámának módosítása (733. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
 
22. A Pedagógusok Szakszervezete X. kerületi Bizottsága részére új irodahelyiség 

biztosítása (741. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
23. A TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának 

segítése II. szakasz című pályázathoz előleg biztosítása (730. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
24. A kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása (715. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
25. A Budapest X. kerület, Füzér utca egy szakasza elnevezésének Kazah utcára 

változtatása (714. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

26. A Térfigyelő rendszer III. ütem megvalósítása Bizalmas: a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján (771. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

27. Az EKZ Örs vezér tere Bevásárlóközpont Tulajdonközösséggel együttműködési 
megállapodás megkötéséről (749. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
28. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési megállapodás 

megkötése (724. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

29. A megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása (723. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:    Tóth Balázs képviselő  
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30. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XI. havi várható 

likviditási helyzete (768. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

31. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 
373/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat módosítása (az SZMSZ 32. § (5) bekezdése 
alapján különös eljárásrendben) (770. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

32. A járási hivatal kialakításához ingatlan ingyenes átadása és a járási hivatal 
kialakításához szükséges megállapodás megkötése Bizalmas: a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § 4. bekezdés b) pontja alapján 
(750. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

33. A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba történő átvétele (KISE sporttelep, Népliget teniszpálya, kutyaiskola)  
Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés 
b) pontja alapján 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
34. A Budapest X. kerület, Liget u. 26. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § 4. 
bekezdés b) pontja alapján (735. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

35. A Budapest X. kerület, Nyerő u. 9. szám alatti ingatlan bérlő részére történő 
elidegenítése Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § 
(4) bekezdés b) pontja alapján (760. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

36. Budapest X. kerület, Szállás u. 15. fszt. 4. szám alatti lakás bérleti jog megváltása 
fedezetének biztosítása Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 12. § 4. bekezdés b) pontja alapján (722. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

37. A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti ingatlan kezelésbe adása 
(BÁRKA), és helyiség térítésmentes használatba adása Bizalmas: a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § 4. bekezdés b) pontja alapján 
(732. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

38. A Mikropakk Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme  
Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés 
a) pontja alapján (745. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
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39. Matonák Ferenc közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés 
a) pontja alapján (753. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

40. A Strabag MML Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés 
a) pontja alapján (744. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 
41. Kulhavi Anikó. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés 
a) pontja alapján (752. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

42. A Két Kőszikla Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése  Bizalmas: 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja 
alapján (754. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:     Kovács Róbert  polgármester 
 

43. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi 12. § (4) bekezdés  a) pontja alapján (695. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

 
Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2012. október 17-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői 
Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának 4338-225-ös vagy 4338-160-as telefonszámán. 
 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 

Budapest, 2012. október 12. 
 
 

Kovács Róbert 
 


