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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

a Humánszolgáltatási Bizottság  2014. december 16-án (kedden)  
9 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 115. számú tanácstermébe 

 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Bizottságok/a 2014. menüpont 
alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a Bizottság tagjai pedig az arra 
rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat. 
 

1. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés 
igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) 
önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (624. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
2. A Budapest Főváros Kormányhivatala iskola körzethatár-módosításának 

véleményezése (588. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

3. A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapítása (584. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

4. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötött 
támogatási szerződés módosítása (592. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. évi munkaterve (626. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
6. A Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés 

módosítása (600. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Radványi Gábor polgármester 

 
7. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 

döntésekről (619. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
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8. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolása (593. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
9. Tájékoztató az általános iskola első osztályos tanulóinak bemeneti méréséről (585. 

számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
10. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testülete Humánszolgáltatási Bizottságának 2015. évi munkaterv-tervezetéről (627. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Mátrai Gábor képviselő 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján bizalmas jelzéssel ellátott előterjesztések: 
 
11. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (606. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
12. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (605. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

13. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (607. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
14. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesítése (609. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 

 
15. A LÉLEK-Program keretében önkormányzati bérlakásban történő elhelyezések (608. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 

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

16. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezése (582. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

17. Egyes intézményvezetői illetmények rendezése (620. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
 
 

18. A 2014. évi „Kőbánya Sportolója” elismerő cím adományozása (614. számú 
előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 
 

19. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (580. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy 
a távolmaradás indokát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a 
tasi_eva@kobanya.hu címre legkésőbb 2014. december 15-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék 
jelezni. 
 
 
 
Budapest, 2014. december 12. 
 
 

Üdvözlettel:   
 
 

                      Dr. Mátrai Gábor s. k. 
             bizottsági elnök 


