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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. szeptember 19-én (kedden)  
9 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban található házasságkötő 
teremben (Budapest X., Szent László tér 7-14. földszint –  

a helyszín megközelíthető: a Polgármesteri Hivatal épületétől gyalogosan néhány percre, a 
Kőrösi Csoma Sándor út túloldalán). 

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 az arra rendszeresített szerveren 
keresztül érhetik el a dokumentumokat, amelyeknek saját laptopra történő letöltése az ülést 
megelőzően szükséges.  

1. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal
ellátási szerződés kötése (448. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester

2. A 2013-2018 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Esélyegyenlőségi Program
2017. évi felülvizsgálata (431. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester

3. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban
működő diáksport-egyesületeinek, sportköreinek eredményességi támogatása (447.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester

4. Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása (436. számú előterjesztés)
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester

5. Tájékoztató a 2017. évi kőbányai nyári táborokról (454. 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:  

6. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (442. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester

http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187654.pdf?v=f62cebf4e0c478f27b2600853fe94397
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187653.pdf?v=f62cebf4e0c478f27b2600853fe94397
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187652.pdf?v=f62cebf4e0c478f27b2600853fe94397
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187651.pdf?v=f62cebf4e0c478f27b2600853fe94397
http://kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187650.pdf?v=f62cebf4e0c478f27b2600853fe94397
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7. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (438. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

8. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (463. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

9. Önkormányzati lakást helyreállítási kötelezettséggel igénylők kérelmei (461. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 

 
10. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (437. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

11. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (462. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

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

 
12. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása (444. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

13. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására 
vonatkozó megbízás (441. 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: 
 

14. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (432. 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. szeptember 18-án (hétfőn) 12 óráig szíveskedjék jelezni. 
 
 
Budapest, 2017. szeptember 15. 
 

Üdvözlettel,   
                     Dr. Mátrai Gábor s. k. 

             bizottsági elnök 


