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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Humánszolgáltatási Bizottság 2018. augusztus 28-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 2018. 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. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan ingyenes használatba 

adása, létszámbővítés és az alapító okirat módosítása (433. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:            Weeber Tibor alpolgármester 
 

2. Az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye támogatása (411. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:            Weeber Tibor alpolgármester 

 
3. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata, valamint a Kőbányai Mocorgó 

Óvoda módosító okirata és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata módosítása 
(430. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:            Radványi Gábor alpolgármester 
 

4. A „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 
(431. számú előterjesztés) Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján 
Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 
 

5. A 2013 és 2018 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 
2018. december 31-éig történő fenntartása (399. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:             D. Kovács Róbert polgármester 
 

6.  Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (447. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:            dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

7. A helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
(443. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:            dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

8. A Budapest Rákosfalvai Református Egyházközség részére az orgona felújítása céljából 
támogatás nyújtása (398. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:             Weeber Tibor alpolgármester 
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9. A Kőbányai Görög Önkormányzat részére „Az ellenállás gyermekei” című könyv 

kiadása céljából támogatás nyújtása (413. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 
 

10. A Mák Dóri – Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány támogatása (436. számú 
előterjesztés)  
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert polgármester 
 

11. A fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázatok elbírálása (404. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:             Weeber Tibor alpolgármester 
 

12. A 2017/2018. nevelési év óvodai beszámolója (408. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 
 

13. A Zöld Dió Alapítvány támogatásának elszámolása (407. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Radványi Gábor alpolgármester 
 

14. A Podiart Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolása (412. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 
 

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (441. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:             dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

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

 
16. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2018. I. féléves alakulásáról (395. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
17. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (420. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
18. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (409. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
19. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (434. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
20. Önkormányzati lakások cseréjére vonatkozó kérelmek (403. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
21. Bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmek (435. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

22. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
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23. Önkormányzati lakáson fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési kérelem (406. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

24. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása (397. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

25. Önkormányzati tulajdonú lakás részleges nem lakás célú használatára vonatkozó kérelem (396. 
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: 

 
26. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (438. számú 

előterjesztés) 
 Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

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

 
27. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (410. 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 
HallerZsuzsanna@kobanya.hu címre legkésőbb 2018. június 18-án (hétfőn) 16 óráig szíveskedjék 
jelezni. 
 
 
 
Budapest, 2018. augusztus 24. 
 
 

Üdvözlettel,   
 
 

                            Dr. Mátrai Gábor s. k. 
             bizottsági elnök 

mailto:HallerZsuzsanna@kobanya.hu

