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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. október 17-én (szerdán)  
14 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/Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 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 Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 
további fizetőparkolási övezet kijelölése (521. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     D. Kovács Róbert Antal polgármester 

 
3. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok 

módosításának kezdeményezése (520. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     D. Kovács Róbert Antal polgármester 

 
4. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése 

(523. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 
 

5. A Sportliget Sport Egyesülettel kötendő, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
területén új uszoda építésével kapcsolatos önrész-átadásról, üzemeltetési és 
egyéb kérdésekről szóló megállapodás (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint. 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

 
6. Kálócziné Szőke Rozália közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 

magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (490. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 

7. A MOMDELUXE Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 
magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (498. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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8. Az N-VOGUE Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása 

ügyében benyújtott fellebbezése (499. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 
 
 

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. október 16-án (kedden) 16 óráig 
szíveskedjék jelezni. 
 
 
Budapest, 2018. október 12. 

 
Üdvözlettel:   

             Agócs Zsolt s. k. 
    bizottsági elnök 

mailto:hivatal@kobanya.hu

