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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.  szeptember 22-én (kedden)  
9 órai kezdettel tartandó kihelyezett ülésére, 

a Fecskefészek Bölcsődében (Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15.)  
 

Megközelíthető: tömegközlekedéssel a Polgármesteri Hivataltól 3-as villamossal az Őrs vezér 
teréig, onnan gyalogosan. Felhívom a figyelmét a gépkocsival érkezőknek, hogy  

a Gépmadár utca a fizető parkolási övezetbe tartozik. 
 
 
TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Bizottságok/Humánszolgálta-
tási 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 ülésre való tekintettel szükséges, hogy a bizottsági tagok előzetesen 
lementsék az előterjesztéseket a laptopjaikra. 

 
1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítása (463. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
2. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (452. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítása (451. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
4. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (429. 

számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

5. Tájékoztató a White Sharks Hockey Club 2014. szeptember és 2015. augusztus 
közötti tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról (439. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

6. A „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése (459. 
számú előterjesztés)   
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
7. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelölése, 

valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának megállapítása (442. 
számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 

diáksport-egyesületeinek, sportköreinek eredményességi támogatása (426. számú 
előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

9. Tájékoztató a Kőbányai nyári táborok tapasztalatairól (437. számú előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
10. Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év óvodai beszámolóiról, valamint az iskolák 

tevékenységéről (438. 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. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása (433. számú 

előterjesztés) 
 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
12. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (432. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

13. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (436. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

  
14. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelmek (435. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
15. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (434. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

16. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása (430. számú 
előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

17. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (431. 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. szeptember 21-én (hétfőn) 12 óráig 
szíveskedjék jelezni. 
 
Budapest, 2015. szeptember 18. 

Üdvözlettel:   
                      Dr. Mátrai Gábor s. k. 

             bizottsági elnök 


