
 
   

          

         
 

 M E G H Í V Ó 
 

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

2015. február 19-én (hétfőn) 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 – 2015. 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 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (84. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három 
évben várható összege (46. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (73. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (85. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

5. Budapest Főváros X. kerület Harmat utca – Újhegyi út – Bányató utca – Tavas utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
6. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása (. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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7. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapítása (47. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
8. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás módosítása 
(97. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között a TÉR_KÖZ pályázat keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása” elnevezésű projektben, valamint a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 
azonosító számú „Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projektben a projektmenedzsment költség biztosítása tárgyában kötendő 
megbízási szerződés elfogadása (számú előterjesztés)  Későbbi postázással! 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
10. A Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának 

ingyenes átruházása iránti igény bejelentése (59. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
11. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapító okiratának módosítása 

(96. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

     
12. A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása (70. 

számú előterjesztés) Az előterjesztés 2. melléklete bizalmas az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdése alapján 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
13. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatás iránti pályázatok elbírálása (86. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
14. A „Kőbányai Komposztálási Program – 2015” elnevezésű pályázat kiírása (71. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
15. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásáról szóló pályázati 

felhívás (64. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
16. A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sport célú támogatásáról szóló pályázati 

felhívás (92. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
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17. A Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat létrehozása (72. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:    Tubák István képviselő 

 
18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-III. havi várható 

likviditási helyzete (68. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

19. Tájékoztató a lejárt határidejű, végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
 

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

20. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakáskoncepciójának 
felülvizsgálata (79. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

21. A térfigyelő rendszer 2015. április 1. napjától történő üzemeltetése (91. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

22. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (78. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
23. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú 

ingatlan elidegenítése (80. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
24. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő rendőrségi iroda áthelyezése, 

valamint az LB OPTIKAI Bt. helyiségbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetése és új helyiségbérleti jogviszony létesítése (90. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
25. A Budapest X. kerület, Noszlopy utca 20. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség pályázati úton történő elidegenítése (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
26. A Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 

elővásárlási jogokról lemondó nyilatkozatok kiadása (60. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
 
 

27. Boss Metal Hungary Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (66. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
 

28. Farkas Zoltán közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (67. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
29. PER-GÉP Kft. közterület-használati ügyével kapcsolatban benyújtott méltányossági 

kérelme (61. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
30. Népjóléti tárgyú fellebbezés (57. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2015. február 18-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői 
Főosztály Szervezési Osztálya 4338-225-ös telefonszámán, vagy a kover_anna@kobanya.hu 
e-mail címen. 

 
 
 

Budapest, 2015. február 13. 
  
 
 

Üdvözlettel, 
 
 
 

  Kovács Róbert 


