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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Humánszolgáltatási Bizottság 2019. május 14-én (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. Átfogó értékelés a 2018. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról (272. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  

 
2. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú 

Egyesülettel ellátási szerződés kötése (286. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 

 
3. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok (289. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 
 

4. A fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázati felhívás (258. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

5. Beszámoló az Anyaoltalmazó Alapítvány ellátási szerződésének a 2018. évi teljesítéséről (273. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:              Weeber Tibor alpolgármester 

 
6. Az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása (265. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 
 

7. A kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása (267. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 

 
8. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (266. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 
 

9. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolója 
(254. számú előterjesztés) – Az előterjesztés 4-9. melléklete bizalmas 

Előterjesztő:             Radványi Gábor alpolgármester 
 
 

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

 
10. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott 

személy térítési díjának méltányosságból történő csökkentése (274. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 

11. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása (253. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  

 
12. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása (250. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
13. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei (252. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 
14. Önkormányzati lakás cseréjére vonatkozó kérelem (271. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester  
 

15. Lakásbérleti jogviszony cserelakás biztosítása mellett történő felmondása (251. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 

16. Önkormányzati tulajdonú lakás részleges nem lakás célú használatára vonatkozó kérelem (249. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

17. Lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti 
jogviszony létesítése (287. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

18. A Budapest X. kerület, Hős utca 15. 2/49. szám alatti lakás tulajdonjoga és a Budapest X. 
kerület, Gergely u. 68. fszt. 23. szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga cseréje 
(288. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

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

 
19. Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (257. 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 tárgyalható napirendi pont: 

 
20. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (270. számú 

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

 
21. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (256. 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 2019. május 13-án (hétfőn) 16 óráig szíveskedjék 
jelezni. 
 
 
 
Budapest, 2019. május 10. 

 
 
Üdvözlettel,   
 
 

Dr. Mátrai Gábor s. k. 
    bizottsági elnök 

mailto:HallerZsuzsanna@kobanya.hu

