
 
  

 

 
           

          
M E G H Í V Ó 

 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

 Képviselő-testületének ülésére 
2016. február 18-án (csütörtökön) 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 – 2016. 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 „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (63. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

2. A „Hideg élelmiszer beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (111. számú előterjesztés) – Az 
SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

3. A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
módosítása (106. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
4. “Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása vállalkozási 

keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza 
eredményének megállapítása (115. számú előterjesztés) Bizalmas a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (98. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három 
évben várható összege (95. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (99. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
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8. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapítása (110. számú 
előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
9. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

(114. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös 
eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:                                      dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
5. módosítása (97. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
11. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási 

Szerződés 1. módosítása (113. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése 
alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

12. 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 kötött pénzeszköz-átadási szerződés 1. módosítása 
(76. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

13. A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálása (103. számú előterjesztés) Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete. 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

14. A „Büszkeségpontok” című pályázaton történő részvétel (116. számú előterjesztés) – 
Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
 

15. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása  (104. 
számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
16. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 

megállapításáról szóló 447/2015. (XII. 17.) határozat módosítása (92. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
17. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási szerződések 

módosítása (91. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
18. A Coincidance Nonprofit Kft.-vel közművelődési megállapodás megkötése (59. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
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19. A „Kőbányai Komposztálási Program – 2016” elnevezésű pályázat kiírása (94. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

20. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívás (93. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
21. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya Tűzvédelméért 

Közalapítvány alapító okiratának módosítása (112. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 
32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
22. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület  részére történő térítésmentes 
használatba adása (79. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
23. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést nem igénylő 

képviselő-testületi határozatokról (69. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
24. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-III. havi 

várható likviditási helyzetéről (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 

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

25. Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (96. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
26. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése  (64. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
27. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (53. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

28. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 
piaci alapon történő bérbeadásra való kijelölése (107. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

29. A Budapest X. kerület, Gőzmozdony utca 1. fszt. 3. szám alatti lakás pályázati úton 
történő elidegenítése (. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján 
különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 



30. A Budapest X. kerület, Maglódi út 143 . szám alatt lévő Baptista Szolgáltató Centrum 
tevékenységének bővítése és helyiségek térítésmentes használatba adása (70. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti lakóépület megvásárlása (71. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatt lévő magántulajdonú lakások 
megvásárlása (72. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

33. A N gan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (73 . számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

34. Az Uzsák György által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (58. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

35. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (74. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
annak okát legkésőbb 2016. február 17-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői 
Főosztály Szervezési Osztálya 4338-225-ös telefonszámán, vagy a koveranna@kobanya.hu e
mail címen. 

Budapest, 2016. február 12. 

Üdvözlettel, of r L 
Kovács Róbert 
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