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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

M E G H Í V Ó 

a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. június 20-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/Humánszolgáltatási Bizottság/a 2017. 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. Az óvodavezetők intézményvezetői pályázatának elbírálása Bizalmas a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontja alapján – az érintett kérelmére (340. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester

2. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelt
Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötése (333. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester

3. A 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása (341. számú előterjesztés)
Bizalmas az előterjesztés 2-10. melléklete az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján.
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester

4. A Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza más célú használatával kapcsolatos
intézkedések (374. számú előterjesztés)
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző

5. Francisco Javier González Pareja Kőbányáért Díj elismerésével járó jutalmának
adományként történő átadása (360. számú előterjesztés)
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester

6. Tájékoztató a kerületi tisztifőorvos 2016. évi szakmai tevékenységéről (336. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester

7. Tájékoztató a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi tevékenységéről
(339. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester

http://www.kobanya.hu/
http://kobanya.hu/?module=news&action=show&nid=187175
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187174.pdf?v=a590e992002485b15400c6ccb8768844
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187173.pdf?v=a590e992002485b15400c6ccb8768844
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187172.pdf?v=a590e992002485b15400c6ccb8768844
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187171.pdf?v=a590e992002485b15400c6ccb8768844
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187170.pdf?v=a590e992002485b15400c6ccb8768844
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187169.pdf?v=a590e992002485b15400c6ccb8768844
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8. A Sokproblémás Családokért Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása (337. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

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

9. A kőbányai tehetséges sportolók egyéni 2017. évi támogatásáról szóló pályázat 
elbírálása (370. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
10. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (343. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

11. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (338. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  

 
12. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (344. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

13. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem (342. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

14. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (332. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  

 
15. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 

jogviszony létesítése (334. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  

 
16. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása (369. számú 

előerjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

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

17. Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (331. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó  Krisztián jegyző 

 
 
 
 
 
 

http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187168.pdf?v=a590e992002485b15400c6ccb8768844
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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.  Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (329. 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 tasieva@kobanya.hu 
címre legkésőbb 2017. június 19-én (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni. 
 
 
Budapest, 2017. június 16. 
 
 

Üdvözlettel,   
 
 
 

                      Dr. Mátrai Gábor s. k. 
             bizottsági elnök 

mailto:tasieva@kobanya.hu

