
 

 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének kihelyezett ülésére 

2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 9 órára 
a KÖSZI (Budapest X. kerület, Előd u. 1.)  

színháztermébe 
 
 
 

A járványügyi védekezés keretében a KÖSZI teljes területén szájmaszk használata kötelező, 
az épületbe történő belépést megelőzően testhőmérséklet-ellenőrzés történik, a 
színházteremben a kézfertőtlenítés biztosított.    
                                                                 

 Szíves együttműködésüket köszönjük. 

 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról: a Városháza/Képviselő-
testület/Képviselő-testületi ülések – 2020. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, 
illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített 
szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat. 

 
1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, 

valamint az egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 
módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (392. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 

2. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2020. 
évi Féléves Működési Jelentéséről (385. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 

 
3. A 300092798-as háziorvosi praxis feladatainak ellátása (367. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester  
 
4. Tájékoztató a 2020. évi kőbányai nyári táborokról (380. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-X. havi 
várható likviditási helyzetéről (379. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
6. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról (398. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Dr. Szabó Krisztián jegyző 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés 
c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont: 

 
7. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 

álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (368. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (369. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
9. Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségeknek a Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség részére 
történő használatba adása (381. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

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

 
10. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma két új tagjának kijelölése 

(378. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

 
11. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (366. 

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: 

 

12. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út és Mádi utca kereszteződésénél 
elhelyezkedő pavilonsort érintő közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 
(371. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 

13. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 
méltányossági kérelme (389. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 

 
14. A LAMPART Zrt. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás 

miatti ügyében benyújtott fellebbezése (390. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 

 
 Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, 

hogy annak okát legkésőbb 2020. szeptember 23-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék 
jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a 
hivatal@kobanya.hu e-mail címen. 

 
Budapest, 2020. szeptember 18.   

       
Üdvözlettel,  

D. Kovács Róbert Antal      
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