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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Humánszolgáltatási Bizottság  2015.  április 14-én (kedden)  
9 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ  
(Budapest X., Bihari utca 23.) vívótermébe 

 
Megközelíthető a Hivatalból a 3-as villamossal, leszállás a Szállás utcai megállónál,  

gépkocsival behajtás a Szállás utcai új bejáratnál, parkolás a Paralimpiai Sportközpont előtti 
területen.  

 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a 
Városháza/Bizottságok/Humánszolgáltatási Bizottság/a 2015. 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. A kihelyezett ülésen az anyagok zavartalan elérése a saját notebookra letöltött 
anyagok esetében biztosított.  
 
 

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és számviteli 
beszámolója (mérleg, kiegészítő melléklet), valamint üzleti- és közhasznúsági 
jelentése (200. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi 
beszámolója (202. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározása 

(208. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
4. A Kőbányai Gesztenye Óvoda és  a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratainak 

módosítása (218. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor  alpolgármester 
 

5. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása (217. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

6.  Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme (188. számú előterjesztés) 
  Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

7.  A Rákosmente Mentéséért Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolása (185. 
számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
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8. A Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme (189. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

9. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatására kiírt pályázat 
elbírálása (203. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

10.  A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálása 
(207. számú előterjesztés) 

  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján bizalmas jelzéssel ellátott előterjesztések: 

 
11. A kőbányai idősek 2015. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálása (197. számú 

előterjesztés) 
  Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

12. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása (195. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
13. Ápolási támogatás iránti pályázat elbírálása (192. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

14. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (201. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
15. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (196. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

16. Bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelem (193. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

17. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (194.számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

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

18. A Budapest X. kerület, Sütöde utca 4. szám alatt levő épületrész használatának 
biztosításáról szóló szándéknyilatkozat kiadása (216. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján – az érintett kérésére – zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
 

19. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése (187. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

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

20. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (184. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy 
a távolmaradás okát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a 
tasi_eva@kobanya.hu címre legkésőbb 2015. április 13-án (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék 
jelezni. 
 
 
Budapest, 2015. április 10. 
 

Üdvözlettel:   
 
 

                      Dr. Mátrai Gábor s. k. 
             bizottsági elnök 
 
 
 


