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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁN~lJAc'ÍPk J~'
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
április 17-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.).
Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra
A jelenléti ív szerint jelen vannak:
Kovács Róbert polgármester
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek,
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné
Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba,
Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth Balázs, Varga István.
Távolmaradását
Farkas Gábor

előre

jelezte:

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes.

Távolmaradás oka:
hivatalos elfoglaltság
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Tanácskozási joggal jelen vannak:

Dr. Szabó Krisztiánjegyző
He.gedűs Károly aljegyző
Dr. György István országgyűlési képviselő
Jogi Csoport
J egyzői Iroda
Humán Iroda
Hatósági Iroda
Közterület-felügyeleti Iroda
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
Könyvvizsgáló
Kőbányai Csodafa Óvoda
Kőbányai Mocorgó Óvoda
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dr. EgerVari Evd ·
•
Korányiné Csősz Anna
Ehrenberger Krisztina
dr. Mózer Éva
FodorJános
Pándiné Csemák Margit
Szabó László
JoósTamás
Némethné Lehoczki Klára
Hancz Sándor
Lajtai Fererrené
dr. Lukács János
Nagy Ágnes
Révész Istvánné

Meghívottak:
Kőbányai Vagyonkezelő

Polgármesteri Kabinet

Zrt.

Deézsi Tibor
Dobrai Zsuzsanna
Horváthné dr. Tóth Enikő

.
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Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil Csoport
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
Közbeszerzési tanácsadó
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Közhasznú Kft. FB
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Közhasznú Kft.

Kálmánné Szabó Judit
Jógáné Szabados Hemietta
Kárpáti Beatrix
dr. Magyar Adrienn
dr. Rajháti Beatrix
Szatmári Gáborné

Elnök: Kovács Róbert polgármester
Elnök:

Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi tagok közül 16 fő van jelen, a Képviselő-testület ulés e határozatképes.
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.

Elnök: Köszönti Dr. György Istvánt, Kőbánya országgyűlési képviselőjét, főpolgármester
helyettes urat, aki kérte, hogy az országgyűlési választások után pár szót szólhasson a
Képviselő-testülethez.

Dr. György István: Köszönti a jelenlévőket Két kötelességének tesz eleget, az Országgyűlés
alakuló üléséig az új országgyűlés tagjainak eskütételéig az országgyűlési mandátuma fennáll,
de túl vannak azon a választáson, amely úgy dőlt el, hogy Burány Sándor nyerte meg az
országgyűlési képviselő választásokat. Gratulál Burány Sándor úrnak, és azt kívánja, hogy
Kőbánya érdekében végezze a munkáját. A maga részéről a legjobb tudásaszerint igyekezett
az elmúlt négy évben Kőbánya érdekében dolgozni. Országgyűlési képviselőként és
főpolgármester-helyettesként valóban egy kicsit szélesebb lehetősége volt, mint bármelyik
országgyűlési képviselőnek, hogy hozzá tudjon tenni az itt folyó munkához. Az a több mint
12 milliárd forint, amit sikerül megmozdítani különböző fejlesztések útján, amelyek vagy
megvalósultak, vagy folyamatban vannak, nagyon reméli, hogy Kőbánya lakosságának
érdekeit messzemenően szolgálja, sőt meg van róla győződve. A Miniszterelnök úr kérése
volt a Választókerületi Elnökök felé, hogy egy úgynevezett "Bizonyságlevelet" a
polgármestereknek nyújtsanak át. Bemutatja mindenkinek a "Bizonyságlevelet", amelynek
lényege, hogy a Magyar Kormány a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzatnak 2 174 036 392 Ft-nyi adósságát maradéktalanul és teljes mértékben
átvállalta annak érdekében, hogy a kerület a jövőben a fejlesztéseihez nagyobb mozgásteret
kapjon. Mód nyílik arra, hogy további településfejlesztési forrásokhoz tudjon jutni az Ön
kormányzat. Folyamatban van még egy olyan tárgyalás, amit megkezdtek egy 8,5 milliárd
forintos fejlesztésről Kőbányán, amiről most bővebben nem szeretne szólni, mert akkor
érdemes róla beszélni, ha majd megvalósuL Főpolgármester-helyettesként október végéig
folytatja még a munkáját, utána meglátják, hogy milyen szerepben fogja folytatni.
Függetlenül attól, hogy az Országgyűlésben megszűnik a munkája, a jövőben is mindent meg
fog tenni azért, hogy Kőbánya fejlődjön, és ha igény van rá a Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének a munkáját segíthesse. Gratulál a Képviselő-testületnek mindazon
döntésekhez, amelyet konszenzussal hoztak meg, ami pedig nélkülözte a konszenzust, de
Kőbányát előre vitte, a fejlődését szolgálta, ahhoz azoknak gratulál, akik igennel szavaztak.
Köszöni azoknak, akik bíztak benne, kapcsolatot tartottak vele az elmúlt időszakban. Jó
egészséget kíván mindenkinek, és azt, hogy folytassák a munkájukat Kőbánya javára. (A
Képviselő-testület megtapsalta dr. György István felszólalását.)
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Elnök: Megköszöni a "Bizonyságlevelet", amely igazolja, hogy hatékonyarr akkor és úgy
tudnak jól dolgozni, ha a Főváros és a kerület egy irányba húzza a szekeret, és együtt tud
működni, dolgozni. Véleménye szerint az elmúlt négy év erre kiváló tanúbizonyságot adott,
Kőbányának (dr. György István) olyan országgyűlési képviselője volt, aki mindenben tudta
támogatni a kerület célkitűzéseit, törekvéseit, és ehhez hathatóság támogatást is tudott hozni.
Megköszöni dr. György István úrnak az elmúlt négy évet. Folytassák együtt tovább. A maga
részéről is gratulál Burány Sándornak, Kőbánya-Kispest új országgyűlési képviselőjének.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
Az elmúlt héten megtörtént a Törekvés Sporttelep átvétele. Egy december veg1
kormánydöntés alapján kapta meg az Önkormányzat az ingatlant, fél évet adott a helyzet
rendezésére a kormányhatározat, sikerült ezt az időszakot lerövidíteni, így április elején
már birtokba kerülhettek. Az ingatlan könyvszerinti értéke 860 millió forint, de tudják,
hogy ez több milliárdot érő ingatlan. Bízik abban, hogy jó gazdái lesznek a telepnek, a
tevékenysége egész Kőbánya számára a sportéletben jelentős felpezsdülést hozhat mind a
versenysport terén, mind a szabadidősport, utánpótlás sport és senior sport területén.
A HungaraControl Zrt. idén is kiírt egy pályázatot - komoly konfliktusban vannak a
szervezettel - és nem szeretnének lemondani az így elérhető forrásokról, és nem
használják fel a repülőgépek által keltett zaj ártalmainak elszenvedői részére. A
Hárslevelű utcai Óvoda nyílászáróinak a megújítására adtak be pályázatot, 2,5 millió
forintot nyertek el erre a célra.
Folyamatban van a Rottenbiller parkban egy játszótér felújítása. Egy kerületi cég 5 millió
forintot ajánlott fel arra, hogy a kerület egy játszótere, parkja megújuljon. Reményeik
szerint a gyermeknapra olyan állapotba kerül a játszótér, hogy a műszaki átadást követően
ünnepi avatást is tudnak szervezni. Megköszönik ezúton is a cég felajánlását. Bízik abban,
hogy mások is csatlakoznak majd ehhez a kezdeményezéshez.
Tegnap új termelői piacot nyitottak a Kőrösi Csoma sétányon. A termelői piac minden
pénteken 7 és 16 óra között fog olyan árut hozni Kőbányára, amely közvetlenül a
termelőktől származik. A piacnyitás azt mutatta, hogy az érdeklődés óriási.
Felterjesztést fogalmaztak meg Fazekas Sándor miniszter úrnak, hogy a Föld Napja
alkalmából egy kőbányai jeles környezetvédő, természetvédelem területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtó polgár számára kitüntetést adjon, Miniszter úr elfogadta a
javaslatukat Nagyné Horváth Emília megkapta a Pro Natura Emlékplakettet, amelyet az
elkövetkezendő napokban fog átvenni. Gratulál a kitüntetéshez. (A Képviselő-testület

megtapsalta a kitüntetettet.)
Az elmúlt hetekben Jaroslawból is járt delegáció Magyarországon. Nem Kőbánya volt a
látogatásuk fő célpontja, bár kőbányai sört is vásároltak, mert egy Jaroslawban
megnyitandó múzeumrészen szeretnének kőbányai sört adni az odalátogatóknak A
magyar-lengyel barátság napjára érkeztek az egri rendezvényre, ahol a lengyel és a
magyar köztársasági elnök vendégül látott nagyon sok lengyelországi és magyarországi
lengyelt.
BUDAPEST MÁRKA-díjat kapott a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai
Alapfokú Művészeti Iskola, egy tehetségnapi kamarahangverseny keretében.
Több százan vettek részt az isaszegi kerékpáros emléktúrán. Ahhoz, hogy egy ilyen
nagyszabású rendezvényt le lehessen bonyolítani a Rendőrségnek, polgárőrségnek,
sokaknak együtt kell működni, hogy biztonságban tudjanak az érdeklődők végigkerekezni.
Köszöni a Vueltának és a Sportirodának is a szervezést, illetve a szervezésben résztvevők
munkáját.
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A Kőrösi Csoma sétányon idén is megrendezték az emléknapot, azt lehet mondani, hogy
már országos hírű rendezvénnyé nőtte ki magát a költészet napi rendezvénye a Kőrösi
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnak Új elemként jelent meg, jelnyelv útján
szólt egymáshoz az ott lévő több mint ezer gyermek, aki megtanulta József Attilának a
Hull a levél a fáról című versét. Köszöni Igazgató úrnak az ötletet, illetve a színvonalas
lebonyolítást.
Köszöntötték azt az 58 tanulót is, akik a "Kőbánya Számít Rád" ösztöndíj pályázat
keretében támogatást nyertek el. Öröm volt átadni az emléklapot és az oklevelet a
gyermekeknek. Jó látni, hogy Kőbányán kicsit nehezebb sorban nevelkedő gyermekek
milyen módon vesznek részt a hatékony tanulás folyamatában. '· ·
Május l-jén ismét nagyszabású rendezvénnyel - Halmajális - készülnek az Óhegy
parkban. Bíztat mindenkit, hogy menjen el a rendezvényre.
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. pert
folytatott Fecske Károly korábbi vezérigazgató, illetve a Kőbánya-Gergely
Ingatlanfejlesztő Zrt. ügyvezető ellen. Fecske úr felvett 15 millió forintjutalmat úgy, hogy
erről nem volt semmilyen határozat. A pert megnyerte a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és
Sóváry végrehajtó úr arról tájékoztatta, hogy a napokban 9 650 072 Ft-ot lefoglalt Fecske
úr számlájáról, így a 9 834 OOO Ft-os követelésük 200 OOO Ft híján teljesült.
Elnök: Napirendről történő levételre nem érkezett javaslat. Bejelenti, hogy a meghívóban
54-es sorszámmal jelzett előterjesztés nem került benyújtásra.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján
különös eljárásrend szerint került a testület elé a meghívó szerinti 13. (Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződése), 26. (Budapest
Területfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása), 28. (TÉRKÖZ pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok 'ellátása) és 58. (2014. évi
kitüntetési javaslat) számú előterjesztés.

Az alábbi napirendi pontok felvételére érkezett beterjesztés, amelyek különös eljárásrendben
bizottsági tárgyalás nélkül kerül a Képviselő-testület elé
59. A Kőbányai Harmat Általános Iskola, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a Kőbányai Pedagógiai
Szolgáltató Központ intézményeket érintő átszervezés véleményezése (260. számú
előterjesztés)

Előterjesztés:

Weeber Tibor alpolgármester

60. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló
23/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása (261. számú előterjesztés)
Előterjesztés:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az ismertetett plusz napirendi pontok
felvételéről.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen,
l ellenszavazattal felveszi napirendjére az alábbi előterjesztéseket [16912014. (IV. 17.)}
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59. számon a meghívó szerinti 41. napirend utáni tárgyalással A Kőbányai Harmat
Általános Iskola, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ intézményeket
érintő átszervezés véleményezése (260. számú előterjesztés)
Előterjesztés:
Weeber Tibor alpolgármester
60. számon a meghívó szerinti 3. napirendi pont tárgyalását követően: A Budapest
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 2312013. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosítása (261. számú előterjesztés)
Előterjesztés:
dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat érintően az alábbi sorrendmódosításra
tesz javaslatot:
első napirendi pontként kerüljön tárgyalásra az 51. sorszámmal (intézményvezetői
beszámolók)
második napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 42-es sorszámmal (földgáz
közbeszerzés eredmény-megállapítás), valamint
harmadik napirendi pontként a 43-as sorszámmal (villamos energia közbeszerzés
eredmény-megállapítás)
szereplő előterjesztést.

Somlyódy Csaba: (ügyrendi javaslat) Javasolja, hogy a meghívóban 30-as sorszámon
szereplő "Kőbányai kisvállalkozói Krízisalap létrehozása" tárgyú előterjesztést a BRFK
napirendje után tárgyalja a Képviselő-testület.

Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Kérdezi Somlyódy urat, m1 indokolja, hogy
előrevegyék a napirendi pontot?
Somlyódy Csaba: Médiumok jelezték felé, hogy jó lenne, ha még a délelőtt folyamán
megkapnák a szavazás eredményét.

Elnök: Kéri, szavazzanak az elhangzott sorrendmódosításokról.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
l tartózkodással az alábbi sorrendmódosítást teszi a meghívóban kiküldött napirendi pontokat
érintően [170/2014. (IV. 17.)}
első napirendi pontként tárgyalja az 51-es sorszámmal,
második napirendi pontként tárgyalja a 42-es sorszámmal,
harmadik napirendi pontként tárgyalja a 43-as sorszámmal, valamint
hatodik napirendi pontként tárgyalja a 30-as sorszámmal
szereplő előterjesztést.
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Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már elfogadott plusz napirendekkel és a
sorrendmódosításokkal együtt.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
l tartózkodással az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [171/2014. (IV. 17.)]:

l. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves
beszámolója (209. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
2. A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása (254. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
3. Az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása (255. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 5/2013. önkormányzati rendelet módosítása (219. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgárm~ster
5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az
Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és a
pénzmaradványról (251. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013.
(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
7. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2014. évben
nyújtott lakbér-hozzájárulás (215. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
8. A Kőbányai Kisvállalkozói Krízisalap létrehozása (217. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Somlyódy Csaba képviselő
9. A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális
Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. I. negyedéves
tevékenységéről szóló beszámoló (222. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
10. Az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló
(223. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
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ll. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli beszámolója
(mérleg, kiegészítő melléklet), üzleti- és közhasznúsági jelentése (188. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

12. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi
beszámolója (196. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
13. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének meghatározása (197.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
14. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadása (231.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves működési jelentése (235. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

16. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolója (218.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Marsksteinné Molnár Julianna képviselő
17. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi üzleti terve (228. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
18. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2014. évi éves közszolgáltatási szerződés
(258. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
19. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolója (227. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

20. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi
beszámolója (226. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
21. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti terve (214. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása (239. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása (240. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
24. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása (233. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
25. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. szervezeti és működési
szabályzatának módosítása (232. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
26. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetői
2013. évi prémiumának meghatározása (245 . számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
27. A gazdasági társaságok vezetőinek 2014. évi prémiumfeladatainak meghatározása
(246. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
28. A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó értékelés
elfogadása (198. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
29. A Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére történő használatba adása és a
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okiratának módosítása
(210. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
30. A civil szervezetek 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása (199. számú
előterjesztés)
Előterjeszt ő:

Radványi Gábor alpolgármester

31. A Budapest Területfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
(248. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
32. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezetei kijelölésének és
a telekhatárra bontásának véleményezése (211. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
33. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai
Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás projektmenedzseri feladataival történő
megbízása(. számú előterjesztés) Későbbi postázássali
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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34. A 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő versenyen való
részvétel (204. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
35. A kőbányai idősek 2014. évi üdültetésére kiírt pályázat fedezetére céltartalékba
helyezett összeg felszabadítása (20 l. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
36. A Peter Cemy Alapítvány támogatási kérelme (184. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
37. Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme (189. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
38. Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme (185. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
39. A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása (191. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

W eeber Tibor alpolgármester

40. A Budapest Főváros X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiség használatba adása és a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítása (206. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
41. A bérbeadással nem hasznosítható üres lakások lakásállományból történő törlése (200.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás
szabályszerűségi ellenőrzéséről - Budapest X. kerület Kőbánya" címmel készített
intézkedési tervéről szóló 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozat módosítása (247. számú

42. Az

előterjesztés)

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

43. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évre vonatkozó
összefoglaló ellenőrzési jelentése (216. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
44. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok,
valamint a pályázatok aktuális állása (250. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
45. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 1-V. havi várható
likviditási helyzete (234. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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45. A Kőbányai Harmat Általános Iskola, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ
intézményeket érintő átszervezés véleményezése (260. számú előterjesztés)
Előterjesztés:
Weeber Tibor alpolgármester
46. A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő kosárlabdacsarnok építéséhez
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (224. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
47. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres
lakások piaci alapon történő bérbeadásra való kijelölése (252. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
48. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése (236. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
49. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres
lakások pályázati úton történő elidegenítése (225. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
50. A Budapest Főváros X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám alatti lakás
elidegenítése (238. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
51. A Budapest Főváros X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatti ingatlan udvarának
használata (244. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
52. A Budapest X. kerület, Füzér utca 33. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek térítésmentes használatba adása (237. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok:
53. A Mira és Márk Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
(221. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
54. Az Apolló-R Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
(220. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
55. Tóth Zsanett közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (213.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

ll
56. A Bányaköves Gépmadár Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági

kérelme (212. számú előterjesztés)
Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

57. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (195. számú előterjesztés)
Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

58. A 2014. évi kitüntetések adományozása (259. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes.

l. napirendi pont:
A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves
beszámolója
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök:

Nagy Ágota és Révész Istvánné nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyilvános ülés
tartás ához.

Elnök: Köszönti Óvodavezető asszonyokat. Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság megtárgyalta. Évek óta ismerik mindkét vezető munkáját, biztos abban, hogy
mindkét beszámolót elfogadta a Bizottság. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Nagy Ágota: Megköszöni Révész Máriusz bizottsági elnök úr elismerő szavait, amivel
nemcsak az ő óvodájuk munkáját, hanem az összes óvoda munkájáról elismeréssel szólt.
Elnök: Meggyőződése, hogy a kerületi óvodák kiemelkedő munkát végeznek. További
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokróL

172/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Ágota
óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja.

173/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetőjének négyéves beszámolójáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Révész Istvánné
óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja.
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

2. napirendi pont:
A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Zárt ülésen is tárgyalható napirendi pont lenne, meggyőződése, hogy ezt nyilvános
ülésen kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek, mint ahogy a következő napirendi pontot is,
amely a villamos energia beszerzése tárgyában lefolytatott közbeszerzés elbírálását jelenti. A
két eljárás nyomán nagyonjelentős megtakarításra tehetszert az Önkormányzat.

Révész Máriusz: Kéri, aki tudja, mondja meg, hogy becslés szerint mekkora megtakarítástér
el az Önkormányzat ezzel a közbeszerzéssel.
Dr. Magyar Adrienn: A felhasználásra kerülő energiamennyiség függvényében a földgáz
beszerzésben nettó 50-60 millió forintotjelent 12 hónapra a jelenlegi árakhoz képest.

Somlyódy Csaba: Egyetértenek az eredménnyel.

Dr. Magyar Adrienn: Ez nyílt eljárás volt, elektronikus árlejtéssel, amely a legobjektívebb
módja a közbeszerzésnek, ahol szaftver rangsorolja az ajánlatokat, a licittörténet utólag
visszakövethető, és az ajánlattevők nem látják, hogy ki tette a kedvezőbb ajánlatot, hanem
csak azt látják, hogy az adott pillanatban mi az éppen vezető ajánlat. A fogyasztási helyek
átlag 188 Ft-ért vették köbméterenként, rendszerhasználati díjjal együtt, áfa nélkül eddig a
fölgáz energiát, ez most 119 Ft-ra csökkent.
Élő Norbert: Négy éve azért küzdenek, hogy a közbeszerzés nyílt legyen, most végre
megvalósult Kérdezi, hogy a tavalyi évben kifizetett összeghez képest 50-60 millió forint a
megtakarítás? Ezt a haladó hagyományt kell követni, és kéri, hogy mindenhol nyílt legyen a
közbeszerzés ezen túl.

Elnök: Az Önkormányzat minden esetben törvényesenjárt el, a megfelelő eljárást folytatta le
minden közbeszerzésénéL

Dr. Magyar Adrienn: A tavaly kifizetett árakhoz képest van nettó 50-60, bruttó 70-80 millió
forint megtakarítás. Ha esetlegesen több energia kerül felhasználásra az elkövetkező évben,
még ettől magasabb megtakarítást is jelenthet.
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Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás
szükséges a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról" szóló napirendi pont tekintetében. Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján
betűrendben felolvassa a Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy
"tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.
Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, egyhangú szavazattal a 254. számú
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A névszerinti szavazás eredményét tartalmazó
szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

174/2014. (IV.17.) KÖKT határozat
a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz
energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési
eljárás eredményes.
2. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyertes ajánlattevőnek az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhelye: 1051 Budapest,
Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-181155, adószáma: 24765648-2-41)
ajánlattevőt hirdeti ki tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlattevők közül ajánlata a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére, nem áll kizáró ok hatálya alatt, és az ajánlata az Önkormányzat rendelkezésre
álló pénzügyi fedezeten belül van. A megajánlása nettó 119,34 Ft/m3 .
3. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri
a polgármestert, hogy kössön szerződést az E. ON Energiakereskedelmi Kft.-vel.
4. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőnek a FÖGÁZ Zrt. (székhelye: 1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042416, adószáma:
10897830-2-44) ajánlattevőt hirdeti ki tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlattevők közül
ajánlata a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. Az ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró ok hatálya alatt, és az ajánlata az
Önkormányzat rendelkezésre álló pénzügyi fedezeten belül van. A megajánlása nettó 119,35
Ft/m3 .
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Elnök: A napirend i pont tárgyalását lezárja.
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3. napirendi pont:
Az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Dr. Magyar Adrienn: Nyílt eljárás folytattak le, elektronikus árlejtésset A felhasználási
helyek nagy része egyetemes szolgáltatásban volt, ami nettó energiadíjat jelentett. A
rendszerhasználati díjat nem lehetett versenyeztetni, hiszen azt jogszabály határozza meg,
ehhez képest 17,43 Ft árat sikerült elérni, amely 29-34 millió forint közötti megtakarítást
jelent az eddig kifizetett összeghez képest. A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. részéről
végrehajtási eljárás a közbeszerzési eljárás közben következett be, a közbeszerzési törvény azt
írja elő, hogy a bontás és az eredményhirdetés időpontja- 2014. március 17.- és a mai között
bármikor lehet ezt a cégjegyzékben ellenőrizni, amely sajnos nem napra kész, ezért most
derült ki, és erre vonatkozóan a törvényi kötelezettségnek eleget téve felvilágosítást kértek a
Budapesti Elektromos Művek Nyrt-től, hogy miből ered ez a köztartozás, kizáró okot jelent-e
a közbeszerzésben, de erre vonatkozóan semmilyen tájékoztatást nem adtak, így az ő
ajánlatukat javasolja érvénytelennek nyilvánítani a közbeszerzési törvény rendelkezéseire
tekintettel. Ez az eljárás eredményét nem befolyásolja, hiszen nem a nyertes ajánlattevőről
van szó.
Somlyódy Csaba: Várják a további lépéseket, hogyan lehetne az ezen a körön kívül levő
egyéb intézményeket is hasonló módon bekapcsolni a közbeszerzési eljárásba.

Elnök: Azt gondolja, hogy akit csak lehet be kell vonni ebbe a körbe. Ahhoz, hogy egy ilyen
közbeszerzést le lehessen bonyolítani, megfelelő módon fel kell készülni, és össze kell állítani
azt a dokumentációt, amivel végig lehet vinni.
Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: az előterjesztés l. mellékletében szereplő
határozattervezet az alábbi 2. ponttal egészül ki:
"2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. ajánlattevő
ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 75. § (l) bekezdés b) pontja
alapján érvénytelen."
(254/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 254/1. módosító javaslatot.

Somlyódy Csaba: Kérdezi, az, hogy végelszámolás alatt van a cég, ezt hivatalos úton tudják,
nem pedig mendemonda alapján?
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Dr. Magyar Adrienn: A közbeszerzési törvény előírja, hogy melyek azok a közhiteles
hatósági nyilvántartások, amelyekben ellenőrizni kell uniós értékhatárt elérő közbeszerzési
eljárásban, így az energia beszerzésben is a kizáró okokat. Ilyen az e-cégjegyzék.hu, amely
közhiteles hatósági nyilvántartás, és ebben szerepel a végrehajtás elrendelése.

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján név
szerinti szavazás szükséges az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról" szóló napirendi pont tekintetében.
Az SZMSZ 64. §(2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a Képviselő-testület tagjainak
név sorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.
Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, egyhangú szavazattal a 255. számú
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó
szavazási névsor a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

175/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az "Általános
felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményes.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Budapest Elektromos Művek Nyrt. ajánlattevő
ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 75. § (l) bekezdés b) pontja
alapján érvénytelen.
3. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési
eljárásban nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhelye: l 031 Budapest,
Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszáma: Cg.Ol-10-044818, adószáma: 12898019-2-44.)
ajánlattevőt hirdeti ki tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlattevők közül ajánlata a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére, nem áll kizáró ok hatálya alatt, és az ajánlata az Önkormányzat rendelkezésére
álló pénzügyi fedezeten belül van. A nettó ajánlati ár: 17,43 Ft/kWh.
4. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési
eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az MVM Partner Zrt.-vel.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
az aljegyző

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
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4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra.

Ren deletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen
szavazattal, 4 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

5. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az
Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és a
pénzmaradványról
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.

Dr. Pap Sándor írásbeli módosító javaslata: az R. 28. melléklete helyébe az l. melléklet
lép. (Az írásbeli módosító javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Indokolás: Az Önkormányzat jogi személy pénzmaradványának felhasználása körében egyes
újonnan felmerült feladatok megvalósítása érdekében kismértékű módosítást javasolok.
A Zsivaj utcai háziorvosi rendelő felújításának idejére szükséges ideiglenes rendelő
kialakítása. Az ÁNTSZ-szel egyeztetve a Bánya utca 35. szám alatti irodaépületében kerül
kialakításra az ideiglenes rendelő, akialakítás és a költöztetés forrását, 7 200 eFt-ot biztosítani
szükséges.
A Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő felújítása ebben az évben nem valósulhat meg, de
a jövő évben történő megvalósítás érdekében már most szükségesnek tartom a tervezést,
illetve erre a megfelelő forrás biztosítását (6 OOO eFt).
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A Gyakorló utca 22-28. szám előtti közterületen 12 parkoló kialakítására van lehetőség, a terv
engedélyezése folyamatban van. Az erre javasolt 3 OOO eFt tartalmazza a fakivágás költségét
is. A beruházás megvalósításával régi lakossági igény teljesülhet.
A kézihulladékgyűjtőkés kutyaürülék-gyűjtők kihelyezése a tervezettnél nagyobb mértékben
szükséges, ehhez javasolom l 800 eFt többletforrás biztosítását.

(251/1. módosító javaslat)
előterjesztő

Az

támogatja a 251/1. módosító javaslatot.

Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata: az R. 28. mellékletében szereplő táblázat
(Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó
intézmények 2013. pénzmaradványának felhasználása) kiegészül az alábbi 18. sorral
(Felhasználás)

(Megnevezés)
Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre
(KŐKERT Kft.)

4 257

továbbá a Bevétel kiesés céltartaléka sorban szereplő "50 OOO"
"45 743" szöveg lép.

szövegrész helyébe a

Indokolás: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. létszámának 3 fő parkőr
személyi juttatása + járulékaival történő megemelése május l-jétől december 31-ig, összesen
4 257 eFt összegben a bevételi kiesés céltartalék terhére.

(251/2. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 25112. módosító javaslatot.

Dr. Pap Sándor szóbeli módosító javaslata: az R. 28. mellékletében szereplő táblázat
(Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó
intézmények 2013. pénzmaradványának felhasználása) kiegészül az alábbi 15. sorral
(Megnevezés)
l Tervezési keretösszeg
továbbá a Bevétel kiesés céltartaléka sorban szereplő "45 743"
"15 743" szöveg lép.

(Felhasználás)
30 OOO l
szövegrész helyébe a

Indokolás: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. dologi költségeinek megemelése a fejlesztési
előkészítés céljára kerül meghatározásra 30 MFt összegben, a bevételi kiesés céltartalék
terhére.
(25113. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 25113. módosító javaslatot.
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Elnök: Ahhoz, hogy adott évben végigvihető legyen egy-egy folyamat, beruházás, szabad egy
kicsit előregondolni, ha a lehetőségeik ezt engedik. Több hozzászólásra nem jelentkezik
senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javasiatra a 251/1.-3. módosító javaslatok
figyelembevételével.

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen
szavazattal, 4 tartózkodással - a 251/1-3. módosító javaslatok figyelembevételével - az
előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
2013.
ev1
költségvetési
beszámolójáról,
zárszámadásáról
és
pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

6. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.

Dr. Szabó Krisztián: Vannak olyan követelések - a rendelet eddig ilyen rendelkezést nem
tartalmazott-, amelyek megtérülése valamilyen okból bizonytalan. Olyan összetevői lehetnek
a követelésnek, amely vagy időben, vagy a követelés alanyában rejlő okok miatt jelent
bizonytalanságot. Jelen esetben időskorú személy a tartozó, aki a tartozásának a 2/3-át
megfizetné annak fejében, hogy az Önkormányzat a maradék 1/3-át elengedje és egyben a
több mint húsz éve húzódó ideiglenes kihelyezés a lakásügy esetében megoldódna. Tehát erre,
és az ehhez hasonló esetekre teremt a vagyonrendelet szerkezetébe illeszkedő rendelkezési
lehetőséget a rendeletmódosítás, amelyet javasol elfogadni a Képviselő-testületnek.

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet l. §-ában
szereplő 28/A. §(l) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
"28/A. § (l) Az Önkormányzat lakáscélú ingatlannal kapcsolatos követeléséről polgári jogi
egyezségkötés keretében akkor lehet lemondani, ha
( ... )''
(261/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

nem támogatja a 261/1. módosító javaslatot.

Élő Norbert: Kérdezi, hogy a 28/A §-ban biztos jól írták az értéket? Nem nyilvántartási
értékről

van szó?
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Dr. Szabó Krisztián: Az ügylet során az Önkormányzat vagyoni előnyhöz jut, egyrészt az
Önkormányzat követelése megtérül, a tartozás alanya a követelés egy részét kifizeti. A
juttatott vagyoni előny értéke meghaladja a lemondással érintettet, vagyis több mint a felét
megfizeti. A nyilvántartási érték azért nem megfelelő, mert a követelés valódi értékét kell
feltüntetni. Nem az értéke, hanem a megtérülése bizonytalan a követelésnek. Dr. Csicsay
Claudius Iván módosító javaslatával kapcsolatban nem javasolja ilyen módon leszűkíteni a
rendelkezést. Hatósági ügyekben - közterület-használati ügy - azt látják, hogy amikor
valamilyen dijtartozás van, ott a Képviselő-testület számtalan esetben hoz olyan döntést, hogy
a követelés egy részét azért engedi el, mert úgy látja, hogy a követelés egy részének általában
a nagyobb részének a megtérülése csak ilyen módon biztosítható. Lehet olyan eset, amikor
jobb a követelés egy részéről lemondani annak érdekében, hogy legalább egy másik része,
ami több mint a fele megtérül, mert az Önkormányzatnak ez esetben nem kell pert indítania,
vagy nem kell számolnia azzal, hogy a teljes követeléstől elesik. Nem támogatja a módosító
j avaslatot

Somlyódy Csaba: Nem világos a számára, hogy milyen szolgáltatásról beszélnek?

Dr. Szabó Krisztián: Fontos leszögezni, hogy ez a konstrukció csak abban az esetben jöhet
létre, ha egyezség van. Ha az Önkormányzatnak nem érdeke a megegyezés, abban az esetben
nem köt egyezséget. Szándékosan azért fogalmazták meg vagyoni előnyként a juttatást, mert
elképzelhető, hogy akár egy ingatlant ajánl fel a tartozó. Az értékek egyeztetése meg kell
történjen, értékbecslés alapján. Pénzösszeg esetében egyértelmű az érték, bármilyen más
vagyoni előny nyújtása esetében mind a két fél által elfogadott értékmeghatározásnak kell
történnie. Az értékhez kötött hatáskörök meghúzása, illetve a hármas együttes feltétel
teljesülése- a vagyoni juttatás, önkormányzati érdek, bizonytalan követelés-kellő garanciát
nyújt arra, hogy akár értéktelen juttatás esetén, akár nem önkormányzat érdekében álló
megegyezés ne jöhessen létre, a vagyomendelethez képest itt viszonylag alacsony értékhatár
jelenik meg. Ha rendeletet alkotnak abban készüljenek fel lehetőség szerint minden olyan
eljárásra, amely ebbe a körbe tartozhat és arra tudjanak reagálni. Nemjavasolja a szűkítést.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 261/1. módosító
javaslatról.
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 7
ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadja el a 26111. módosító javaslatot. [17612014.
(IV. 17.)]

Elnök: Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról.

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen
szavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
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7. napirendi pont
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2014. évben
nyújtott lakbér-hozzájárulás
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Köszönti dr. Gyetvai Tibor Rendőrkapitány urat. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Élő Norbert: Támogatja az előterjesztést.

Marksteinné Molnár Julianna szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l.
mellékletében szereplő pályázati kiírásban (a beérkezésének határideje) szereplő "április 25."
szövegrész helyébe "április 30." szöveg lép.
(215/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 215/1. módosító javaslatot.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról a 215/l. módosító javaslat figyelembevételével.

177/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2014. évben
nyújtott lakbér-hozzájárulásról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2014. június hónaptól
lakbér-hozzájárulás nyújtásáról az l. melléklet szerint.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Jogi Csoport

l. melléklet a 177/2014. (IV 17.) KÖKT határozathoz
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete

Pályázati kiírás
A BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2014. évben lakbérhozzájárulás nyújtására
A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt években
jelentős mértékben támogatta a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományát.
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Ennek egyik formája a rendőri állomány lakásgondjának enyhítése érdekében a lakbérhozzájárulás nyújtása volt.
A BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hosszú idő óta jelentős mértékű létszámhiánnyal küzd.
Ezen létszámhiány jellemzően a járőri, az utcán szalgálatot teljesítő egyenruhás állomány
területén a legnagyobb. A rendőri állomány egy része lakásgondokkal küzd, ezért alakult ki a
támogatás egyik formájaként a rendőri hivatásos állomány részére a lakbér-hozzájárulás
nyújtása.
A Képviselő-testület a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 212014. (II 20.) önkormányzati rendeletben 8 687 eFt-ot biztosítottjárulékkal együtt- a rendőrállomány lakhatásának támogatására.
A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete .. .12014. ( .... )
határozatával döntött a pályázat kiírásáról
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság hivatásos
állománya részére 2014. évben lakbér-hozzájárulás nyújtására
A pályázatok odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
A pályázaton indulhat: A BRFK X
hivatásos állomány tagja.

kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó

A pályázat benyújtásának helye: BRFK X kerületi Rendőrkapitányság Hivatala
A pályázat benyújtásának módja: Írásban, zárt borítékban, személyesen
A beérkezésének határideje: 2014. április 30. 10.00 óra
A pályázat kötelező tartalmi elemei:
a) a pályázó neve, rendfokozata, beosztása
b) a pályázó születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve
c) a pályázó családi körülményei (családi állapota, gyermekek)
d) a pályázó X kerületi Rendőrkapitányság állományába kerülésének időpontj a,
e) a pályázó bankszámlaszáma, adóazonosító jele,
j) a bérlet, albérlet címe, a bérleti, albérleti díj összege, a rezsi költség összege
g) a pályázat indokolása
h) a pályázó aláírása
A pályázathoz csatolni kell:
a)
igazolást a X kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozásról
b)
az érvényes lakásbérleti, albérleti szerződést eredetiben vagy a közjegyző által
hitelesített másolatát
c)
a Rendőrkapitányság vezetőjének írásos javaslatát
Az elbírálásnál előnyt élvez:
a)
a közterületi közrendvédelmi állományban történő (egyenruhás) szolgálatellátás
b)
a tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoport
c)
az időben frissebb "állományba kerülés"
d)
a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet
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Pályázaton elnyerhető támogatás összege: bruttó 30 OOO Ft, azaz harmincezer forintihónap/fő
A pályázaton elnyert támogatás az önkormányzat és a pályázó közölt megkötött szerződés
alapján havonta, folyamatosan 2015. május 15. napjáig kerül folyósításra, addig, amíg az
érintett a BRFK X kerületi Rendőrkapitányság állományában teljesít szolgálatot.
A pályázaton elnyert támogatás folyósításának megszüntetését a rendőrkapitányság vezetője
írásban bármikor kezdeményezheti, a kiíró köteles elbíráZni és jogosult a támogatást
megszüntetni.
A kötelezően előírt tartalmi követelmények hiánya a pályázó pályázatból- hiánypótlás nélkül
- történő kizárását vonja maga után.
A nyertes pályázókat a polgármester a jegyző útján írásban értesíti. A nyertes pályázók a
megítélt támogatást havonta, minden hónap 15. napjáig banki átutalás útján kapják meg, a
támogatást terhelő költségek levonását követően.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók között az elbírálásnál szabadon döntsön,
a pályázat elbírálása során indokolás nélkül hirdessen eredményt.
Kovács Róbert
polgármester
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

8. napirendi pont:
A Kőbányai Kisvállalkozói Krízisalap létrehozása
Előterjesztő: Somlyódy Csaba képviselő
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.

Somlyódy Csaba: Véleménye szerint a leghátrányosabb helyzetben azok a kisvállalkozók
vannak, akik az esetek egy részében kényszervállalkozók. Ahhoz, hogy ne a munkanélküliek
népes táborát szaporítsák, ezért nap, mint nap igen nehéz körülmények között próbálnak
fennmaradni, sokszor kerülnek krízishelyzetbe. A krízisalap létrehozását három területen
tartja indokoltnak. Javasolja, hogy közösen dolgozzanak ki a Kőbányán élő kisvállalkozók
érdekében valamilyen kríziscsomagot. Javasolja, hogy 2014. június 15-éig készüljön el az
előterjesztés. Úgy érzi, hogy ennek a rétegnek igen nagy szüksége van még egy ilyen gesztus
jellegű segítségre is.
Révész Máriusz: A javaslat meglehetősen elnagyolt, hiszen itt a részletek nagyon fontosak.
Lényeges, hogy a kis-, és mikrovállalkozások közül kik pályázhatnak internet költségre,
benzintámogatásra, utazási támogatásra. Javasolja, hogy mielőtt ebben a kérdésben a
Képviselő-testület döntene, kérjék ki a Kőbányai Iparkamara, és Vállalkozói Kamara
véleményét.
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Agócs Zsolt: Somlyódy úr javaslatát azért nem találja jónak, mert a kényszervállalkozások
nem természetes úton kialakult vállalkozási formák lettek. Ezeknek a vállalkozási formáknak
előbb-utóbb meg kellene szűnni, át kellene alakulni. A krízishelyzet megoldása nem az, hogy
mesterségesen életben tartják ezeket a kisvállalkozásokat, magának az államnak kell fellépni a
szolgáltatókkal szemben, hogy olcsóbb legyen az internet szolgáltatás.
Tóth Balázs: Az előterjesztésből kiderül, hogy nincs megkövetelve, hogy az adott
kisvállalkozás Kőbányán működjön. Meg kellene vizsgálniuk a teljes lakossági kört, hiszen
lehetnek olyan csoportok, kismamák, hosszú ideje munka nélkül lévők, akiknek ugyanolyan
szüksége lenne internet-hozzáférésre.
Elnök: Somlyódy úr kezdeményezése mindenképpen továbbviendő. A Kőbányai
Önkormányzat a kis- és középvállalkozásoknak jelentős támogatás ad, akár olyan módon is,
hogy az elmúlt évek során folyamatosan lemondott arról, hogy az adót emelje. Aláírtak 2013ban együttműködési megállapodást a kereskedelmi kamarával, amely azt is tartalmazza, hogy
az ilyen típusú kérdéseket, mielőtt ezekben döntenének, egyeztetik a Kamrával, és az ő
javaslataik mentén dolgoznak ki akár önkormányzati támogatásokat is. El tudja fogadni, hogy
a következő hónapra, ha a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, ezeket az egyeztetéseket
le lehet folytatni és olyan anyagot tudnak a Képviselő-testület elé terjeszteni, amely a Kamara
által is véleményezett igényeket tartalmazza.
Az előterjesztő visszavonja az előterjesztésben szereplő döntési javaslatot azzal, hogy az
előterjesztést a Képviselő-testület a következő ülésén tárgyalja a kamarákkal és szakmai
szervezetekkel történő egyeztetést követően.

Elnök: az SZMSZ 22. § (l) bekezdés ll. pontja alapján a napirendi pontot döntéshozatal
nélkül lezárja.

9. napirendi pont:
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális
Mentők- Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. I. negyedéves
tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

178/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális
Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. I. negyedéves
tevékenységéről szóló beszámolóról
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással)
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári
Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Az Alfa

Polgárőr

l O. napirendi pont:
Egyesület 2014. I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.

Dr. Csicsay Claudius Iván: Bíztatja az Alfa Polgárőr Egyesület vezetőit és a képviselőtársait
is, hogy valamiféle támogatást is adjanak nekik, más polgárőr egyesületekhez hasonlóan.

Elnök: Az Alfa Polgárőr Egyesülettel kötött megállapodásban a helyiséget biztosítja az
Önkormányzat. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról.

179/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolóról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa Polgárőr
Egyesület 2014. I. negyedéves munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

ll. napirendi pont
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli beszámolója
(mérleg, kiegészítő melléklet), üzleti- és közhasznú jelentése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Köszönti Lajtai Perenené ügyvezető asszonyt. Kéri, akinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik
senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

180/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról (mérleg,
kiegészítő melléklet), üzleti- és közhasznúsági jelentéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolóját, valamint az üzleti- és közhasznúsági
jelentését.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

12. napirendi pont
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

181/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolójáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

A

Kőbányai

ügyvezetője

13. napirendi pont
Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének meghatározása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

182/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének meghatározásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.
Határidő:
2014. december 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője
(Az üzleti terv szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)
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14. napirendi pont
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Élő Norbert: Bejelenti, hogy nem tudja megszavazni a határozati javaslatot, mert üzemi

szinten veszteséges a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, vagyis a működési bevételei nem fedezik a
kiadásait. Vél eménye szerint ez egy ekkora cégnél nem normális, főleg úgy, hogy
sok bevételt az Önkormányzattól kap. Ezen változtatui kell.

működési

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról.

183/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról
( 16 igen, l ellenszavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.- a Kőbányai Vagyonkezelő Felügyelő Bizottsága által ellenőrzött- 2013.
évi mérlegbeszámolóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói jelentését az l. melléklet szerinti
tartalommal, amely szerint
a) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi mérlegének aktív és passzív egyező
végösszege: l 801 270 eFt,
b) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi mérleg szerinti eredménye: 40 198 eFt
elfogadja, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.
Határidő:
2014. május 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági szakterületért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

15. napirendi pont
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves működési jelentése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Dr. Pap Sándor: Megköszöni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi munkáját.
Kiemelkedő minőségű munkát végeztek a maguk területén.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról.
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184/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Éves Működési Jelentésének elfogadásáról
(16 igen, l ellenszavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.- közszolgáltatási szerződés szerinti- 2013. évi Éves Működési Jelentését
elfogadja.

16. napirendi pont
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

185/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolójáról
(16 igen, l ellenszavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
V agyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolój át
elfogadja.

A

17. napirendi pont
Zrt. 2014. évi üzleti terve
dr. Pap Sándor alpolgármester

Kőbányai Vagyonkezelő
Előterjesztő:

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Élő Norbert: Bejelenti, hogy nem tudja megszavazni a határozati javaslatot, mivel a
parkolási bevételek bőven meghaladják a tervezett nyereséget. A parkolásból származó
nyereséget legalább hoznia kellene a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek és emlékei szerint
körülbelül 4 millió forint nyereség nagyon kevés a 3 milliárd forint forgalomhoz képest.
Javasolja, hogy nézzék meg, nemjavasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Elnök: További hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

186/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi üzleti tervéről
(16 igen, l ellenszavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi üzleti tervét elfogadja.
Határidő~
2014. december 31.
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Feladatkörében érintett:

a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: (Az üzleti terv szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

18. napirendi pont
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2014. évi éves közszolgáltatási
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

szerződés

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

187/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről
( 16 igen, l ellenszavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zártkörűerr Működő Részvénytársasággal kötendő 2014. évi Éves
Közszolgáltatási Szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
2014. április 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
(A közszolgáltatási

Elnök: A

szerződés

Képviselő-testület

szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

16 fővel határozatképes.

19. napirendi pont:
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Köszönti a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Ügyvezetőjét és
munkatársait. Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele
van, jelezze.
Élő Norbert:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. rendkívül magas
színvonalon látja el a feladatát a nagyon magas alkalmazotti létszámmal, aminek
következtében sokkal tisztább és szebb lesz a kerület.
Dr. Pap Sándor: Megköszöni a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. vezetésének
és rajtuk keresztül minden munkavállalójának a magas színvonalon elvégzett munkáját.
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Radványi Gábor: Tanácsolja aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. vezetésének,
hogy ugyanígy folytassák a munkájukat, mert a lakosság is érzi az ő tevékenységük
hasznosságát.

Elnök: Csatlakozik az előtte szólókhoz. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri,
szavazzanak a határozati javaslatról.

188/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÓKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. független könyvvizsgálói jelentéssei alátámasztott- 2013. évre vonatkozó éves beszámolóját:
az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 392 991 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását
5 027 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét,
eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.
Határidő:
2014. május 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

20. napirendi pont:
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi
beszámolója
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

189/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi
beszámolójáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÓKERT
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolóját
elfogadja
Elnök: A

Képviselő-testület

17 fővel határozatképes.

21. napirendi pont:
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti terve
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Révész Máriusz: Az elmúlt tizenöt évben nem volt olyan tisztaság Kőbányán, mint most. Az
a munka, amit a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. elvégez, ráadásul
közmunkásokkal, az a munka mindenképpen elismerésre méltó. A környező kerületekhez
képest Kőbánya a legtisztább kerület most.

Elnök: Ez valóban így van, de ahhoz, hogy a helyzetet fenn lehessen tartani az is szükséges,
hogy a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. munkájához csatlakozzanak mások is.
Hiába végeznek jó munkát a KŐKERT munkatársai, ha a MÁV, a BKV, és egyéb olyan nagy
területekkel rendelkező szervezetek nem végzik el a rájuk háruló feladatot, fel kell zárkózniuk
a KŐKERT-hez. Hozzáteszi, hogy a Maglódi út, és a Kolozsvári utca megtisztítása sem a
KŐKERT feladata lett volna. A magas foglalkoztatotti létszám lehetővé teszi, hogy idegen
területeken is munkát végezzenek, ahonnan körülbelül 300 m3 szemetet szállítottak el, amely
nem kis költséget jelent az Önkormányzatnak Életmód prograrnak is folynak a KŐKERT -en
belül, amiről azt gondolja példaértékű lehet az egész országban. További hozzászólásra nem
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

190/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervéről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.
Határidő:
2014. december 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője
(Az üzleti terv szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

22. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor polgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

191/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÓKERT Kőbányai
Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
(16 igen szavazattal, l tartózkodással)
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú
Kft. között 2008. június 2. napján létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását az L melléklet szerint jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő:
azonnal
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
Feladatkörében érintett:
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője
(A

szerződés

szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

23. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

192/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú
Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását
az l. melléklet szerint jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője
(A

szerződés

szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

24. napirendi pont
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
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193/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az l.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Határidő:
2014. május 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a KŐKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft. ügyvezetője
(Az alapító okirat szerződés szövege mindenben

megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

25. napirendi pont:
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. szervezeti és működési
szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

194/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.
Határidő:
2014. április 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

26. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetői 2013.
évi prémiumának meghatározása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokróL
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195/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2013. évi prémiumának
meghatározásáról
(16 igen szavazattal, l tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára a 261/2013. (V. 16.) KÖKT határozattal kitűzött
2013. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban a vezérigazgató által készített
beszámolót- tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul teljesültekelfogadja, és engedélyezi a vezérigazgató számára a bruttó 3 OOO eFt összegű prémium
kifizetését.
Határidő:
2014. május 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

196/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 2013. évi prémiumának
meghatározásáról
(16 igen szavazattal, l tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője számára a 259/2013. (V. 16.) KÖKT
határozattal kitűzött 2013. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban az ügyvezető
által készített beszámolót - tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul
teljesültek - elfogadja, és engedélyezi az ügyvezető számára a bruttó 2 543 459 Ft összegű
prémium kifizetését.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

2014. május 31.
a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

197/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013. évi prémiumának
meghatározásáról
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője számára a 258/2013. (V. 16.) KÖKT határozattal
kitűzött 2012. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban az ügyvezető által készített
beszámolót - tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul teljesültek elfogadja, és engedélyezi a ügyvezető számára a bruttó l 680 eFt összegű prémium
kifizetését.
Határidő:
2014. május 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

27. napirendi pont:
A gazdasági társaságok vezetőinek 2014. évi prémiumfeladatainak meghatározása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
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Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Élő Norbert: Támogatja dr. Pap Sándor alpolgármester úr módosító javaslatait, mert azt

gondolja, hogy a Kőbányai
prémi umfeladatokat.

Vagyonkezelő

Zrt.-nél is sokkal jobban meg kell határozni a

Dr. Pap Sándor írásbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés l. mellékletét képező
határozattervezet (a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának 2014. évi
prémiumfeladatainak meghatározásáról) l. pontja az alábbi c)-f) alpontokkal egészül ki:
" c) A Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújításának 2014. október 6. határidőre történő
megvalósítása.
d) A Szárnyas utcai csatornaépítés 2014. szeptember 30. határidőre történő megvalósítása.
e) A Csillagfürt Bölcsőde - Rece-fice Óvoda felújítási terveinek elkészítése 2014.
december 31. napjáig.
f) A Kerepesi út 67. háziorvosi rendelő felújítási terveinek elkészítése 2014. december
31. napjáig."
Indokolás: a módosítás oka a feladatok elvégzésének rendkívüli fontossága és az azokhoz
fűződő kiemelkedő kerületi érdek.
(246/1. módosító javaslat)

Agócs Zsolt szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 2. mellékletében szereplő
határozattervezet l. pontja egészüljön ki egy új e) ponttal az alábbiak szerint:
l
"e) Kertvárosi játszótér felújításának kivitelezése."
Indokolás: a játszótér-felújítás ki emeltjelentősége indoko lj a.
(246/2. módosító javaslat)

Varga István szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 1-3. mellékletében szereplő
határozattervezetek 2. pontja az alábbiak szerint egészüljön ki:
"2. A 2014. évi prémium mértéke a( ... )"
Indokolás: a határozat szövegéből is meghatározásra kerüljön, hogy a prémium mértéke a
2014. évre vonatkozik.
(246/3. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 246/1-3. módosító javaslatokat.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatokról a 246/1-3. módosító javaslatok figyelembevételével.

198/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának 2014. évi prémiumfeladatainak
meghatározásáról
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással)
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Zrt. vezérigazgatója számára teljesítménykövetelményként- a vezérigazgató
munkaszerződésének 4.2.1 pontja alapján- az alábbi 2014. évi prémiumfeladatot határozza
meg:
a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakáskoncepciójának
aktualizálás a,
b) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest Ceglédi utca 30. szám alatti telephelye
energetika szempontból történő felülvizsgálata és ez alapján javaslatok megtétele az
energiafogyasztás csökkentésére, beruházási költségbecsléssel, valamint a várható
megtakarítássaL
c) A Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújításának 2014. október 6. határidőre történő
megvalósítása.
d) A Szárnyas utcai csatornaépítés 2014. szeptember 30. határidőre történő
megvalósítása,
e) A Csillagfürt Bölcsőde - Rece-fice Óvoda felújítási terveinek elkészítése 2014.
december 31. napjáig.
f) A Kerepesi út 67. háziorvosi rendelő felújítási terveinek elkészítése 2014. december
31. napj áig.
2. A prémium mértéke a vezérigazgató munkaszerződésének 4.2.2 pontjával összhangban
legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó 3 OOO eFt.
Határidő:
2014. december 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Vagyonkezelő

199/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 2014. évi
prémiumfeladatainak meghatározásáról
(16 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője számára teljesítménykövetelményként-a
vezérigazgató munkaszerződésének 3.2 pontja alapján- az alábbi 2014. évi prémiumfeladatot
határozza meg:
a) a 2013-2014. évi képzéssel egybekötött, emelt létszámú téli közfoglalkoztatás
lebonyolítása,
b) "a KÖKERT Kft. legyen fogadó szervezete az iskolai közösségi szalgálatot teljesítő
diákoknak!" program keretében a 2014. évben legalább egy kőbányai középiskolával
együttműködés kialakítása és az iskolai közösségi szolgálat teljesítése érdekében a
középiskola diákjainak fogadása,
c) az Előd utcaijátszótér felújításának lebonyolítása,
d) a V árasközpont egységes képének kialakítása érdekében a Szent László tér rendezése
növényzettel, utcabútorokkal, tájékoztató eszközökkel és táblákkal,
e) Kertvárosi játszótér felújításának kivitelezése.
2. A prémium mértéke a vezérigazgató munkaszerződésének 3.2 pontjával összhangban
legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó 2 550 eFt.
Határidő:
2014. december 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője
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200/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője 2014. évi prémiumfeladatainak
meghatározásáról
(16 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője számára teljesítménykövetelményként-az ügyvezető
munkaszerződésének 5 pontja alapján- az alábbi 2014. évi prémiumfeladatot határozza meg:
1.1. Önkéntes segítők bevonása a személyes gondoskodás keretében biztosított szociális
szolgáltatásokba, ennek keretében
a) önkéntesek toborzása, képzés és felkészítés a szociális szolgáltatás nyújtására, a
tevékenység mentorálása,
b) az intézményi dolgozók, szolgáltatást igénybe vevők és hozzátartozóik felkészítése az
önkéntesek fogadására.
1.2. Az étkezést igénybe vevők számának növelése érdekében a főzőkonyha tárgyi
feltételeinek bővítése és személyi feltételek biztosítása.
1.3. A demens, mentálisan hanyatló betegek ellátásának felülvizsgálata, ennek keretében,
a) külső biztonságos környezet kialakítása (kamerarendszer bővítése, személyi bejárók
átalakítása, portaszolgálat újragondolása),
b) munkavállalók kiégésének megelőzését szolgáló programok kidolgozása
(továbbképzések, szupervízió, művészetterápia),
c) példaértékű modellek felkutatása és a jó gyakorlatok adaptálása.
1.4. Az intézmény internetes honlapjának fejlesztése, karbantartása, naprakészségének
biztosítása.
1.5. Az ápolást, gondozást nyújtó szakfeladaton - bentlakásos intézményben - az
igénybevételi napok számának növelése a 2013. évi teljesítéshez képest a bevételek növelése
érdekében.
1.6. Pályázatok figyelemmel kísérése többletforrás bevonása érdekében, különös tekintettel az
olyan pályázati lehetőségekre, amelyek nemjárnak a működési költségek növekedéséveL
l. 7. A megüresedett emelt szintű férőhelyek visszaminősítése.
2. A prémium mértéke a Kft. Javadalmazási Szabályzatával és az ügyvezető
munkaszerződésének 5. pontjával összhangban legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó
l 680 eFt.
Határidő:
2014. december 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője

28. napirendi pont:
A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó értékelés
elfogadása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

201/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó értékelés
elfogadásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó értékelést.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést terjessze fel a Budapest
Főváros KormányhivatalaSzociális és Gyámhivatalhoz.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

29. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére történő használatba adása és a
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Köszönti Igazgató urat. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a
határozati javaslatról.

202/2014. (IV. l 7.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére történő használatba adásáról és a
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okirata módosításáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Bihari u. 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú ingatlant 2014. május l-jétől a
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ használatába adja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az l. pontban meghatározott ingatlan a Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ feladatellátását szolgálja, ezért korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonnak minősül.
3. A Képviselő-testület az l. melléklet szerint, 2014. május l-jei hatállyal módosítja a
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (1107 Budapest, Bihari u. 23.) alapító
okiratát, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
4. A Képviselő-testület 2014. július l-jétől a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász
utca 24.) 5,9 álláshelyét egy álláshellyel csökkenti (4,9 álláshelyre), a Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ engedélyezett 6 álláshelyé~ egy álláshellyel bővíti (7
álláshelyre ).
5. A Képviselő-testület a 4. végrehajtása céljából személyi juttatásokra l 125 473 Ft (882 500
Ft személyi juttatás +242 973 Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)
fedezetet átcsoportosít a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.)
költségvetéséből a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ költségvetésébe.
6. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az álláshely-változások és az előirányzat
átcsoportosítások végrehajtására, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendeletben
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
az alapító okirat módosítás tekintetében: azonnal
az álláshely-változtatás és az előirányzat-átcsoportosítás
tekintetében: 2014. július l.
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a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője

Feladatkörében érintett:

(Az alapító okiratok szövege mindenben megegyezőek az előterjesztésben szereplőkkel.)

Elnök: A

Képviselő-testület

16 fővel határozatképes.

30. napirendi pont:
A civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l.
mellékletében lévő táblázat
a) 5. sorában lévő (Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány, támogatási összeg)
"200 OOO Ft" szövegrész helyébe a "150 OOO Ft",
b) 6. sorában lévő (Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és
Sport Egyesülete, támogatási összeg) "180 OOO Ft" szövegrész helyébe a "130 OOO
Ft",
c) 3. sorában lévő (Emberbarát Alapítvány, támogatási összeg) "80 OOO Ft"
szövegrész helyébe a "130 OOO Ft",
d) 31. sorában lévő (Magyar Vöröskereszt Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete,
támogatási összeg) "80 OOO Ft" szövegrész helyébe a "130 OOO Ft"
szöveg lépjen.
(199/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő nem támogatja a 199/1. módosító javaslatot.

Somlyódy Csaba szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében lévő
táblázat 36. sorában lévő (Szent László Király Alapítvány, támogatási összeg) "80 OOO Ft"
szövegrész kerüljön törlésre.
(199/2. módosító javaslat)
Az előterjesztő nem támogatja a 199/2. módosító javaslatot.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 199/1. módosító
javaslatról.
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A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen,
2 ellenszavazattal, ll tartózkodással nem fogadja el a 199/1. módosító javaslatot. [203/2014.
(IV. 17.)]

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 199/2. módosító javaslatról.

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen,
2 ellenszavazattal, 9 tartózkodással nem fogadja el a 19912. módosító javaslatot. [204/2014.
(IV. 17.)]

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatról.

205/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a civil
szervezetek részére a 2014. január 1-jétől2014. december 31-éig terjedő időszak programjaira
és működési költségeik támogatására a beérkezett pályázatok alapján az l. mellékletében
meghatározott támogatást nyújt- megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati
rendelet továbbiakban: (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 5. sorának 4
oszlopa terhére 5 OOO eFt összegben.
2. A Képviselő-testület a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete, a Kőbányai Fiatalok
Egyesülete és a Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi
Egyesülete pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására,
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések
megtételére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
Határidő:

Feladatkörében érintett:

szerződések

aláírására.

azonnal
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az l. melléklet szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes.

31. napirendi pont:
A Budapest Területfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Agócs Zsolt: A koncepció sajnos nem tükrözi vissza a több éven keresztül zajló lakossági
tiltakozásokat, továbbra is azokat a fejlesztési terveket tartalmazza, amelyek ellentétesek
bizonyos területrészeken élők érdekeivel és életterületével, ezért nem tudja támogatni az
előterjesztést.

Mozsár Ágnes: Amit az Országos Településfejlesztési Koncepció meghatározott azzal nem
lehet ellentétes a Budapest Területfejlesztési Koncepció. Ez a terv Budapest jövőképét
határozza meg 2030-ig, 2020-ig pedig azt a kilenc területfejlesztési stratégiai célt, amely
véleménye szerint támogatható.

Tóth Balázs: Véleménye szerint fordítva kellene kidolgozni a koncepciókat, elindulni
alacsonyabb szintről és a végén összeállítani a magasabb rendű koncepciót, mert nyilván így
tudják figyelembe venni a helyiek érdekeit.

Elnök: V élhető en akkor kevés autópálya épülne.

Agócs Zsolt: Ha közel egy évtizede tartó lakossági tiltakozás nem jutott el az Országos
Fejlesztési Tervtanácsokhoz, amelyek figyelembe vennének bizonyos területeken
sajátosságokat, akkor baj van a rendszerrel.
Szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet kiegészül egy 2. ponttal az l. pont az
alábbiak szerint módosul:
"l. ( ... ) tervezetével a 2. pontban meghatározott kivétellel egyetért.
2. A Képviselő-testület javasolja a Kőbánya közigazgatási területét érintő közlekedési és
repülőtéri fejlesztésekre vonatkozóan alternatív tervek kidolgozását, amelyek figyelembe
veszik, és nem növelik a már meglévő környezeti terheléseket."
(248/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 248/1. módosító javaslatot.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról a 24811. módosító javaslat figyelembevételével.

206/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
Budapest Területfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros Önkormányzata által jóváhagyandó Budapest Területfejlesztési Koncepciója
tervezetével a 2. pontban meghatározott kivétellel_egyetért.
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javasolja a Kőbánya közigazgatási területét érintő közlekedési és
fejlesztésekre vonatkozóan alternatív tervek kidolgozását, amelyek figyelembe
veszik, és nem növelik a már meglévő környezeti terheléseket
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért
felelős alpolgármester
a Főépítészi Csoport vezetője
2. A

Képviselő-testület

repülőtéri

32. napirendi pont:
A Budapest Liszt Ferenc Repülőtér zajgátló védőövezetei kijelölésének és a telekhatárra
bontásának véleményezése
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök:

Felszólalási jegyet adott le dr. Kustra Pál (a 3/2014. sorszámú felszólalási jegy a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök: Köszönti dr. Kustra Pál urat, aki a napirendi ponthoz hozzászólási jegyet töltött ki.
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Repülőtérrel kapcsolatos
számos eljárásnak mely pontján vannak, és mi a jelenlegi döntés kerete, illetve relevanciája.
Amikor előző alkalommal tárgyalt a Képviselő-testület a zajgátló-védőövezet kijelöléséről,
akkor a Légügyi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a zajgátló-vődövezeteket meghatározó
isophon-görbéknek, tehát a zajértékeket leíró görbéknek a telekhatárra bontásáról kérte a
Képviselő-testület véleményét. A Képviselő-testület a határozatában úgy foglalt állást,
tekintettel arra, hogy az alapvető számításokkal nem ért egyet, ezért a telekhatárra bontással
sem ért egyet, és azt nem is véleményezi. Az eljárás folyt tovább, ezt a véleményt a Hatóság
nem, illetve nagyon kis mértékben vette figyelembe. Újra megküldte a görbéket ábrázoló
térképeket, amelyek az előterjesztés mellékletét képezik, és az látszik, hogy a telekhatárra
bontást csak részben végezték el, de érdemben a Kőbánya területét érintő védőövezet
továbbra sem jelenik meg. Változás, hogy az övezetek eltolódtak és megjelenik a "C" jelű
övezet is Kőbányán, amely a temető területét, és kismértékben a Kozma utca menti ipari
területeket érinti. A Képviselő-testület előző döntését javasolja megismételni.

Agócs Zsolt: Az isophon-görbe alapján kijelölt zajgátló-védőövezet azért hamis, mert a
repülők a térképen jelölt útiránytól ellentétesen eltérnek ettől az egyenes irányú mozgástól.
Több S kanyart ír le a repülő a légtérben, amely megnöveli a repülés hosszát, a zajszintet, és
súlyosan terheli az érintett területet. Az isophon-görbe egy egyenes irányú mozgást mutat, és
ehhez számolja ki a zajgátló-védőövezet területi határát. Egy szeles időben a zajeltolódás az
uralkodó szélirány miatt megváltozik, ezt is figyelembe kellene venni, de ezzel sem
foglalkozik senki.
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Szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontja helyébe az alábbi lépjen:
"2. A Képviselő-testület felkéri a Nemzeti Köztekedési Hatóság Légügyi Hivatalát új eljárás
lefolytatására a valós, tényleges repülési irányok és hatásaik, az időszakosan elrendelt vagy
tartós forgalmi változások okozta túlterhelések és az adott terület sajátosságainak, valamint az
intézmények elhelyezkedése figyelembevételével."
(211/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 211/1. módosító javaslatot.

Somlyódy Csaba: A magassági, szintbeli különbséget sem tartják be a repülőgépek az esetek
jó részében. A MALÉV megszűnésével a repülőgépek kor és technikai összetétele romlott,
korszerűtlen, fapados gépek vannak, ezáltal a zajterhelések 10-20 dB-lel is megnőnek
repülőgépenként Többször kiderült, hogy az előírt repülési magasságokat a le- és
felszállásnál nem tartják be. Sajnálatos, hogy ebben a kérdésben nem tudnak előrelépni.

Tóth Balázs: Véleménye szerint a Képviselő-testületnek ezzel az üggyel külön foglalkoznia
kellene, akár egy rendkívüli ülés összehívása keretében, amikor az előzményeket, hátteret és a
jövőben felállítandó Kőbánya által gondolt ütemterveket ki tudnák dolgozni. Ezen az ülésen a
civilek is részt vehetnek, esetleg a szakma elmondhatja az állásfoglalását. Véleményeszerint
muszáj lesz a kerületnek külön zajméréseket végezni független szakemberekkel. Kérdezi
Jegyző urat, van-e arra mód, hogy az Önkormányzat végezze el ezeken a területeken a
helyrajzi számra való rendezést.

Agócs Zsolt: Szinte minden mérés fedte egymást, Volt, hogy az Önkormányzat végeztetett
mérést, volt a Hivatalban szakember, aki szintén a Repülőtér zajával foglalkozott, sajnos a
hatóságat nem hatotta ez meg.

Elnök: Az elmúlt időszak alatt számos esetben rendeltek meg mérést
pontj ain, ezek a mérések ugyanazt az eredményt mutatják.

Kőbánya különböző

Dr. Kustra Pál: A határozati javaslatban Agócs úr javaslatát kellene elfogadni. Az új térképen
nincs D és E övezet, annyi történt, hogy a C övezetet áttolták a D övezetbe. Az 1976/97-es
kormányrendeletet nem tartják be, ugyanis 2023-ban az I-es kifutópályáról 65%-os repülőgép
indulást terveznek, amely a 40%-os megengedett kormányrendelet szerinti megoszlást
jelentősen túllépi. Független mérésekre lenne szükség, mert a zajterhelést bizonyítani kell.
Mindez azért történik, mert a környező kerületek kilobbizták, hogy Kőbánya felett menjenek
a repülők, a XVIII. kerületben kárpótolták a lakosokat. A repülőgépek nemcsak zajt, hanem
betegséget és halált okoznak, és Kőbányán a legrosszabb a halálozási arány.

Dr. Szabó Krisztián: Agócs úr módosító javaslatában az intézményi helyzet
figyelembevételét nem érti a mondatban, mert a zajhatást nem befolyásolja, hogy van ott egy
intézmény. Az, hogy a meglévő zajhatás hogyan hat az intézményre azt már igen. Jobb
szívvel támogatná, ha az intézményi vonal kikerülne a javaslatbóL
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Ennek az eljárásnak nem tárgya, hogy a repülési irányok rnegváltozzanak, de támogatja a
rnódosító javaslatot. Tóth Balázs képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy
természetesen el tudják végezni a feladatot, Főépítész asszony rárajzolta egy térképre, de nem
javasolja, hogy erről tájékoztassák a Hatóságot, rnert az Önkormányzat nem ért egyet a
görbékkel. Érdernben vitatják az eljárás egy korábbi szakaszát.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról a 211/1. rnódosító javaslat figyelembevételével.

207/2014. (IV.17.) KÖKT határozat
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezetei kijelölésének és
telekhatárra bontásának véleményezéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér rnódosított zajgátló védőövezeteinek
kijelölésével és a telekhatárra bontásávaL
2. A Képviselő-testület felkéri a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalát új eljárás
lefolytatására a valós, tényleges repülési irányok és hatásaik, az időszakosan elrendelt vagy
tartós forgalmi változások okozta túlterhelések és az adott terület sajátosságainak, valarnint az
intézmények elhelyezkedése figyelembevételével.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Hatósági Iroda vezetője

Elnök: A

Képviselő-testület

16 fővel határozatképes.

33. napirendi pont:
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a TÉR KÖZ pályázat keretében "A kőbányai
Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás projektmenedzseri feladataival történő
megbízása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

208/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a TÉR KÖZ pályázat keretében "A kőbányai
Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás projektmenedzseri feladataival történő
megbízásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.-t megbízza a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány
komplex rnegújítása" beruházás projektrnenedzseri feladatainak ellátásával, és a rnegbízási
szerződést az l. rnelléklet szerint jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
(A

szerződés

szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

34. napirendi pont:
A 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő versenyen való
részvétel
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

209/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos

környezetszépítő

versenyen való

részvételről

(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testül~te felkéri a
polgármestert, hogy nyújtsa be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Orrkormányzat
jelentkezését a "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő verseny 2014. évi
felhívására, egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
2014. május 31.
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője

A

kőbányai idősek

35. napirendi pont:
2014. évi üdültetésére kiírt pályázat fedezetér.e céltartalékba helyezett
összeg felszabadítása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

210/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a kőbányai idősek 2014. évi üdültetésére kiírt pályázat fedezetére céltartalékba helyezett
összeg felszabadításáról
(16 igen, egyhangú szavazatta1)
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai
idősek 2014. évi üdültetése céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3.
sorában erre a célra rendelkezésre álló 5 OOO eFt-ot felszabadítja a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ részére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására,
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

36. napirendi pont:
Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l.
pontjában szereplő "200 OOO Ft" szövegrész helyébe a "300 OOO Ft" szöveg lépjen.
Indokolás: a Peter Csemy Alapítvány a tavalyi évben közel 80 kőbányai újszülött mentését
végezte, s eddig még nem részesültek önkormányzati támogatásban.
(184/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 184/1. módosító javaslatot.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról a 184/1. módosító javaslat figyelembevételével.

211/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelméről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cemy
Alapítvány a Beteg Koraszütöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére
300 OOO Ft egyszeri támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12.
melléklet 3. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:
2014. máj us 31.
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
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a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezt'(tője

37. napirendi pont:
Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

212/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelméről
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Anyaoltalmazó
Alapítvány (1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) támogatási kérelmét elutasítja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

38. napirendi pont:
Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Sem az előterjesztő, sem a Bizottság nem támogatta Tubák úr módosító javaslatát
ezért kéri, szavazzanak a 185/1. módosító javaslatról.

Tubák István szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő
"200 OOO Ft" szövegrész helyébe a "300 OOO Ft" szöveg lépjen.
Indokolás: A Peter Cemy Alapítványhoz hasonlóan indokolt a magasabb összegű támogatás.
(185/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

nem támogatja a 185/1. módosító javaslatot.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 3
ellenszavazattal, ll tartózkodással nem fogadja el a 18511. módosító javaslatot. [213/2014.
(IV. 17.)]

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
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214/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmente
Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15.) részére 200 OOO Ft egyszeri
támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sora
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőj e

Elnök: A

Képviselő-testület

A Közkincs

17 fővel határozatképes.

39. napirendi pont:
és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Művészeti

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet egészüljön
ki az alábbi 4. ponttal:
"4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közkincs Művészeti és Kulturális
Közhasznú Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére."
Indokolás: Az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerülhet, hogy az Önkormányzat
egy tagot delegálhat abba a szakmai csoportba, amely dönt az árusításra kerülő könyvekről.
(191/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 191/1. módosító javaslatot.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról a 19111. módosító javaslat figyelembevételével.

215/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási
keretében bruttó 796 eFt összeggel támogatja a Közkincs Művészeti és Kulturális
Közhasznú Egyesületet két mobilpult kialakítása céljára.
2. A Képviselő-testület a bruttó 796 eFt összegű támogatás fedezetét a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.)
önkormányzati 12. melléket 3. sora terhére biztosítja (a Képviselő-testület működési célú
általános tartaléka).
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közkincs Művészeti és Kulturális
Közhasznú Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőj e
szerződés

Elnök: A

Képviselő-testület

16 fővel határozatképes.

40. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiség használatba adása és a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

216/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiség használatba adásáról és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
alapító okiratának módosításáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatti épületben lévő, 1191 m2 alapterületű
(helyrajzi szám: 41397/2/A/153) nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ (1104 Budapest, Mádi utca 86.) részére a Védőnői Szolgálat
feladatellátása céljára 2014. május l-jétől határozatlan időtartamra használatba adja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az l. pontban meghatározott ingatlan a Bárka
Kőbányai Humánszolgáltató Központ közfeladatellátását szolgálja, ezért korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonnak minősül.
3. A Képviselő-testület 2014. május l-jei hatállyal módositja a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ alapító okiratát, és az l. melléklet szerint elfogadja az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Határidő:
2014. május 15.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
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a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

(Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövege mindenben

megegyező

az

előterjesztésben szereplővel.

41. napirendi pont:
A bérbeadással nem hasznosítható üres lakások lakásállományból történő törlése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

217/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a bérbeadással nem hasznosítható üres lakások lakásállományból történő törléséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
l. mellékletben felsorolt ingatlanok a bérbeadással hasznosítható )akásállományból törlésre
kerüljenek.
Határidő:
2014. május 15.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
(Az l. melléklet szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

42. napirendi pont:
Az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás
szabályszerűségi ellenőrzéséről- Budapest X. kerület Kőbánya" címmel készített
intézkedési tervéről szóló 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozat módosítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatróL

218/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás
szabályszerűségi ellenőrzéséről - Budapest X. kerület Kőbánya" címmel készített
intézkedési tervről szóló 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozat módosításáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Állami
"Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi
ellenőrzéséről-Budapest X. kerület Kőbánya" címmel készített jelentése intézkedési tervéről
szóló 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozata l. melléklet l. pontja az alábbi mondattal egészül
ki:
"A polgármester a vizsgálat eredményének függvényében indokolt esetben kezdeményezze a
felelősségre vonást.".
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Számvevőszék

43. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évre vonatkozó
összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

219/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évre vonatkozó
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal2013. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.

A lejárt

határidejű

Elnök: Kéri, akinek az

44. napirendi pont:
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok,
valamint a pályázatok aktuális állása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze.

Dr. Szabó Krisztián: Felhívja a figyelmet, hogy egy normatív határozat módosítása szerepel
az előterjesztésben. A lakásrendelet módosítása, egy már korábban piaci bérbeadásra kijelölt
lakásra vonatkozó határozat módosítását igényli. A piaci bérbeadásra vonatkozó döntés
továbbra is fennmarad, de lerövidül és a hatálya az új rendeletnek megfelelőerr változik.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról.
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220/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. II. emelet 7. szám alatti lakás piaci
bérbeadására történő kijelöléséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 511/2013. (X.
17.) KÖKT határozat (a továbbiakban: Határozat) l. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. II. emelet 7. szám alatti,
39186/1/A/28 helyrajzi számú lakás piaci alapon történő bérbeadásához."
2. Hatályát veszti a Határozat 2. pontja, valamint a Határozat 3. pontjában az ,és 2014.
november 30. napján hatályát veszti" szövegrész.
3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

45. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-V. havi várható
likviditási helyzete
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Jelzi, hogy az előretekintés szerint olyan összeg
szerepel a májusi rubrikákban, amelyre még nem volt példa az Önkormányzat működésében.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 1-V havi várható likviditási helyzetéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja.

46. napirendi pont:
a Kőbányai Harmat Általános Iskola, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ
intézményeket érintő átszervezés véleményezése
Előterjesztés: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Javasolja, hogy az előterjesztés 3. mellékletéről ne döntsön a Képviselő-testület jelen
pillanatban, hiszen ez olyan jövőbeni eseményre alapozva megfogalmazott határozati javaslat,
amely azt mondja, hogy vélhetőerr nem fog annyi osztály indulni. Akkor döntsenek róla,
amikor tudják, hogy hányan iratkoztak be. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítése, kérdése, van, jelezze.
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Dr. Szabó Krisztián: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK)
szervezeti egységeinek az átszervezéséről van szó. Az ügyben kereste meg Igazgató úr az
Önkormányzatot, hogy véleményezze a szolgáltató központ székhelyének az áthelyezésével
kapcsolatos döntéstervezetet Erre az Önkormányzatnak határideje van, ha a Képviselő
testület nem nyilvánít véleményt, ez sem pozitív, sem negatív irányban nem befolyásolja a
KLIK döntését, tehát dönthet a székhelyáthelyezésrőL Az más kérdés, hogy tulajdonosi
hozzájárulásra szükség van az Önkormányzattól ez esetben is. Véleményt tud mondani a
Képviselő-testület.

Elnök: Hogyan mondanak véleményt egy olyan meg nem történt esemény alapján, amelyre
hivatkozik a KLIK?

Dr. Szabó Krisztián: Mivel nem időszerű, ezért készült el úgy az
hogy nem támogat az Önkormányzat egy nem időszerű döntést.

előterjesztés

tervezete,

Elnök: Nem egyszerűbb, hogy ezzel a határozattal nem foglalkozik a Képviselő-testület
most? A beiratkozás után tudnak erről véleményt mondani. Mi a határideje az átszervezésnek?

Dr. Szabó Krisztián: Május 31.

Elnök: Ezt májusban is meg tudja tárgyalni a Képviselő-testület.

Dr. Szabó Krisztián:
véleményezésére.

Miniszteri döntés kell,

és

15

nap van az önkormányzat

Révész Máriusz: Ha négy osztály indulna, akkor ezt a lépést meg kell tenni. Abban az
esetben, ha három osztály indul, akkor nem nyilvánvaló, hogy ezt a döntést nem kell
meghozni. Ez olyan döntés, amelyet a következő képviselő-testületi ülésen alaposan át kell
gondolni, költségei is vannak és sok minden egyéb. Óvja a Képviselő-testületet attól, hogy a
mai napon ebben a kérdésben döntést hozzanak.

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 3.
mellékletében szereplő határozattervezet szövege az alábbiak szerint módosuljon:
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Pedagógiai Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumának módosításáról a következő
ülésén kíván dönteni."
Indokolás: a döntéshez nem áll rendelkezésre elegendő és a döntést megalapozó információ.
(260/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 260/1. módosító javaslatot.
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Elnök: Az átszervezés véleményezésére 15 napja van a Képviselő-testületnek. Az átszervezés
megtörténhet május 31-éig, tehát május 15-én is dönthetne a Képviselő-testület.

Dr. Szabó Krisztián: Azért nem fog tudni a Képviselő-testület a májusi 15-ei ülésén dönteni,
mert a 31-ei határidő a miniszteri döntés meghozatalára vonatkozik, és 15 nap a minimum
véleményezési határidő. Legkésőbb április 30-án meg kellene kapni az Önkormányzatnak a
megkeresést, akkor tudna május 15-én dönteni, ha ekkor még a KLIK fel tudja terjeszteni a
minisztemek, ebben nem biztos.

Révész Máriusz: A Képviselő-testületnek van 15 napja a véleményezésre. Ha a KLIK azt
mondja, hogy a normál rendszerbe benyújtja az előterjesztést a Képviselő-testületnek, akkor
május 15-éig a döntést meg fogják hozni. Onnantól kezdve a KLIK-nek kell továbbítani az
illetékes miniszterhez. Véleménye szerint most nincs olyan előkészítettségben az anyag, hogy
most erről dönteni tudjon a Képviselő-testület.

Weeber Tibor: Ha a Képviselő-testület mostani döntése nem zárja ki, hogy egy hónap múlva
úgy döntsön, hogy a Pedagógiai Szolgáltató átkerüljön az új helyére, ha ezt kizárja, mert
akkor már nem történhet meg jogszerűen, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mit
csinálj anak.

Dr. Szabó Krisztián: A KLIK a törvény szerint megküldte véleményezésre az átszervezési
javaslatát, ha a határidő lejár a Képviselő-testületnek nem lesz lehetősége a
véleménynyilvánításra. Tárgyalhat róla május 15-én a Képviselő-testület, de annak nem lesz
joghatása. A KLIK teljesítette a kötelezettségéta vélemény megkérésére, ha az Önkormányzat
nem nyilvánít véleményt, nem gondolja, hogy a KLIK újra meg fogja kémi az Önkormányzat
véleményét. Ha a KLIK meghozza a döntést a székhely áthelyezésről, amelyet meg tud hozni
a Képviselő-testület véleménye nélkül is, akkor onnantól fogva a Képviselő-testületnek nem
lesz döntési kompetenciája, nem lesz miről tárgyalni.

Dr. Csicsay Claudius Iván: Ha a módosító javaslatát elfogadja a Képviselő-testület, ez egy
vélemény, ezzel teljesítették a 15 napot. Azt akarja kikerülni a javaslatával, hogy ne
mondhassák azt, hogy nem véleményezte a javaslatot az Önkormányzat.

Marksteinné Molnár Julianna: Előre véleményezték a székhely áthelyezést azzal, hogy a
forrást biztosították a székhely-áthelyezéséhez. Attól függetlenül, hogy három vagy négy
osztály indul, ki tudják mondani azt a véleményüket, tekintettel arra, hogy a pedagógusok is
és a Pedagógiai Szolgáltató Központ is szeretné az áthelyezést, nem látja akadályát, hogy
erről most véleményt alkossanak. Azt gondolja, hogy egyet érthetnek az áthelyezéssei akár.

Elnök: A KLIK hová szeretné áthelyezni a Pedagógiai Szolgáltató Központot?
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Révész Máriusz: A KLIK azt javasolja, hogy helyezzék el a Pedagógiai Szolgáltató
Központot, de nincs leírva, hogy hová, ettől kezdve nincs mit véleményezzenek

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatokról a 260/1. módosító javaslat figyelembevételével.

22112014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Harmat Általános Iskolát érintő átszervezés véleményezéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Harmat Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítását ("többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése" törlése) támogatja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

222/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát
érintő átszervezés véleményezéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbányai
Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola szakmai
alapdokumentumának módosítását (maximális tanulói létszám 180 főre emelése, utazó
gyógypedagógiai ellátás biztosítása, valamint a "fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás"
szövegpontosítás) támogatja.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete többlet
költségvetési támogatást az átszervezéshez nem biztosít.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

223/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központot érintő átszervezés véleményezéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Pedagógiai Szolgáltató Központ szakmai alapdokumentumának módosításáról a következő
ülésén kíván dönteni.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
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47. napirendi pont:
A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő kosárlabdacsarnok építéséhez
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy határozattervezet l. pontjában
szereplő "összegű" szövegrész helyébe a "keretösszegű" szöveg lép.
(224/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 224/1. módosító javaslatot.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról a 22411. módosító javaslat figyelembevételével.

224/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő kosárlabdacsarnok építéséhez
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Diákok Sportegyesülete (ll 05 Budapest, Ihász utca 24., bírósági nyilvántartási száma:
7557/2011., a továbbiakban: KDSE) részére a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő
kosárlabdacsarnok építésének határidőre történő befejezéséhez l 00 millió forint + áfa
keretösszegű felhalmozású célú támogatást nyújt szerződés formájában azzal, hogy
a) a támogatás abban az esetben kerül átutalásra a KDSE részére, ha a részére megküldött
számlákat másolatban átadja az Önkormányzatnak,
b) a támogatást a KDSE-nek legkésőbb 2014. december 15-ig kamatmenteserr vissza kell
fizetnie az Önkormányzat részére.
2. A Képviselő-testület az l. pont szerinti támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
2013.
ev1
költségvetési
beszámolójáról,
zárszámadásáról
és
pénzmaradványáról szóló .. ./2014. ( ... )önkormányzati rendelet ... során biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás megkötésére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Főépítészi Csoport vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

48. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások
piaci alapon történő bérbeadásra való kijelölése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze.

Előterjesztő

szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő
táblázat 4. sorában lévő "IV. emelet 1." szövegrész helyébe "IV. emelet ll." szöveg lép.
Indokolás: gépelési hiba folytán az ajtószárn tévesen került meghatározásra.
(252/1. módosító javaslat)

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati
javaslatról a 252/1. módosító javaslat figyelembevételével.

225/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások
piaci alapon történő bérbeadásra való kijelöléséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l.
mellékletben meghatározott lakásokat piaci alapú bérbeadásra kijelöli.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakás piaci alapú bérbeadásával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
J. melléklet a 225/2014. (IV 17.) határozathoz

sorszám Cím
l.
Hölgy utca 21. I. emelet ll.
2.
Korponai utca ll. fszt. l.
3.
Korponai utca ll. fszt. 6.
4.
Kőrösi Cs. Sándor út 40. IV. emelet ll.

helyrajzi szám
3 900911
38 946
38 946
39186/llA/90

49. napirendi pont:
}·
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokróL

226/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Liget utca 25. fszt. 4. szám alatti lakás elidegenítésre

történő

kijelöléséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 25. fszt. 4. szám alatti,
39111/0/A/4 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki.
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2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben
határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

227/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3. I. emelet 6. szám alatti lakás elidegenítésre
történő kijelöléséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3. L emelet 6. szám
alatti, 39210/42/A/6 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 79%-ának megfelelő összegben
határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőket
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

228/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Szentimrey utca 23/b I. lépcsőház III. emelet ll. szám alatti lakás
elidegenítésre történő kijelöléséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szentimrey utca 23/b L lépcsőház
III. emelet ll. szám alatti, 41072/0/A/215 helyrajzi számú lakást elidegenítésrej elöli ki.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben
határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőket
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

229/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Harmat utca l 0-12. I.
elidegenítésre történő kijelöléséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)

lépcsőház

I. emelet 4. szám alatti lakás
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Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Harmat utca l 0-12. I. lépcsőház I.
emelet 4. szám alatti, 39185/0/A/4 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 92%-ának megfelelő összegben
határozza meg, amely nem lehet alacsonyabb az ingatlan könyv szerinti nettó értékénéL
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőket
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

l. Budapest

230/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Hölgy utca 29-31. fszt. 15. szám alatti lakás elidegenítésre történő
kijelöléséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hölgy utca 29-31. fszt. 15. szám
alatti, 38987/0/A/15 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben
határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

231/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Hatház utca l. III. emelet 308. szám alatti lakás elidegenítésre
történő kijelöléséről

( 16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hatház utca l. III. emelet 308. szám
alatti, 39210/8/A/44 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 94%-ának megfelelő összegben
határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőket
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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50. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások
pályázati úton történő elidegenítése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokróL

232/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 3. X. emelet 77. szám alatti üres lakás
pályázati úton történő elidegenítéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 3. X. emelet
55. szám alatti, 41464/9/A/120 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 5 800 OOO Ft összegben határozza meg. A
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

233/2014. (IV.17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. IX. emelet 55. szám alatti üres lakás
pályázati úton történő elidegenítéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. IX. emelet
55. szám alatti, 41464/9/A/210 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 200 OOO Ft összegben határozza meg. A
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

234/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 27. X. emelet 85. szám alatti üres lakás
pályázati úton történő elidegenítéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 27. X. emelet
85. szám alatti, 41464/9/A/693 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 500 OOO Ft összegben határozza meg. A
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
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a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

235/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. III. lépcsőház VI. emelet l. szám
alatti üres lakás pályázati úton történő elidegenítéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. III.
lépcsőház VI. emelet l. szám alatti, 41397/2/A/64 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton
elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 2 700 OOO Ft összegben határozza meg. A
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

236/2014. (IV.17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Hatház utca 7. I. emelet 108. szám alatti üres lakás pályázati úton
történő elidegenítéséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hatház utca 7. I. emelet 108. szám
alatti, 39210/8/D/24 helyrajzi számú üres lakást elidegenítésre jelöli ki és pályázati úton
elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 l 00 OOO Ft összegben határozza meg. A
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

51. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám alatti lakás
elidegenítése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

237/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám alatti lakás elidegenítéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám
alatti, 39016/9/A/596 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 6 003 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
2014. június 30.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

52. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatti ingatlan udvarának
használata
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokróL

238/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatti ingatlan udvarának
használatáról
(15 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Természetes
Gyógyítás Alapítvánnyal [(a továbbiakban: Alapítvány) székhelye: 1101 Budapest, Hungária
krt. 5-7., országos nyilvántartásbeli azonosító: 17583/2000, adószáma: 18169995-1-42,
bankszámlaszáma: 11708001-20531287] a Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám
alatti ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) bérbevételére kötött bérleti szerződést közös
megegyezéssel 2014. május l-jétől akként módosítja, hogy az ingatlan udvarának területéből
2004 m 2 területet az Alapítványtól elvesz. A Képviselő-testület a bérlemény bérleti díját
166 879 Ft/hó összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület 2014. május l-jétől térítésmentes használatba adja az ingatlan
udvarának 872 m 2 nagyságú részét a Bem József Bajtársi Egyesület [(a továbbiakban:
Egyesület) székhelye: ll Ol Budapest, Hungária krt. 5-7., országos nyilvántartásbeli
azonosító: 1267/2008] részére azzal, hogy az Egyesület köteles a terület gondozását saját
költségén elvégezni. Az Egyesület az ingatlan többi használója részére az átjárást köteles
biztosítani.
3. A Képviselő-testület 2014. május l-jétől térítésmentes használatba adja az ingatlan
udvarának 907 m2 nagyságú részét a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. [(a továbbiakban: Mentőszolgálat) székhelye: 2626 Nagymaros,
Tégla utca 19., adószáma: 23486227-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-149551)] részére azzal,
hogy az Egyesület köteles a terület gondozását saját költségén elvégezni. Az Egyesület az
ingatlan többi használója részére az átjárástköteles biztosítani.
4. A Képviselő-testület 2014. május l-jétől engedélyezi az ingatlan 225 m 2 nagyságú részének
fitnesz játszótér céljára történő használatbavételét
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5. A

Képviselő-testület

Mentőszolgálattal

felkéri a polgánnestert, hogy az Alapítvánnyal, az Egyesülettel és a
megkötött bérleti, használati szerződések szükséges módosítását végezze

le.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

A Budapest Főváros

2014. május 15.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőj e

53. napirendi pont:
X. kerület, Füzér utca 33. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.

239/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Füzér utca 33. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség
térítésmentes használatba adásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Füzér utca 33. szám alatti társasházban lévő 141 m 2 alapterületű (helyrajzi szám:
39074/A/1) nem lakás céljára szolgáló helyiségetaMagyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezete (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 31., adószáma: 19003056-2-41,
megyei nyilvántartási száma: 5525/2013, országos nyilvántartásbeli azonosítója: 9900/1993)
részére raktározás céljára 2014. május l-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási
idő kikötésével, térítésmentes használatba adja.
2. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete a helyiség használatával
kapcsolatban felmerülő közüzemi költségeket köteles a szolgáltatók részére megfizetni.
3. A Képviselő-testület a helyiségre vonatkozó óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben
határozza meg.
Határidő:
2014. május l.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

Elnök: Az SZMSZ 22. §(l) bekezdés 16. pontja alapján 40 perc szünetet rendel el.

Szünet

Elnök: A

Képviselő-testület

14 fővel határozatképes.
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Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülés keretében tárgyalja az 54-59. napirendi pontokat.

54. napirendi pont:
A Mira és Márk Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 53. napirendi pontot.
ZÁRTÜLÉS

55. napirendi pont:
Az Apolló-R Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 54. napirendi pontot.
ZÁRTÜLÉS

56. napirendi pont:
A Tóth Zsanett közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. §(2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 55. napirendi pontot.
ZÁRTÜLÉS

57. napirendi pont:
A Bányaköves Gépmadár Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági
kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 56. napirendi pontot.
ZÁRTÜLÉS

64

58. napirendi pont:
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. §(2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 57. napirendi pontot.
ZÁRTÜLÉS

59. napirendi pont:
A 2014. évi kitüntetések adományozása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 58. napirendi pontot.
ZÁRTÜLÉS

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott
napirendet megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület következő ülésére 2014. május
22-én (csütörtökön) 9 órai kezdettel kerül sor.

A

képviselő-testületi

Xrc

Kovács:Ró~
polgármester
elnök

ülés befejezésének ideje: 13.55 óra.
K. m.f.

ó Krísztián
jegyző

l.
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A jegyzőkönyv mellékletei

./

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

o

Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés
jegyzőkönyvének részét képezik.

o

írásban benyújtott módosító javaslat

o

jegyző

o

interpelláció

~

név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

./

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele

JELENLÉTI ÍV
2014. április 17-én megtartott
képviselő-testületi

üléshez
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A NÉVSZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról,

amely a 2014. április 17-én megtartott
ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
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A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (5)
bekezdése alapján megtartott névszerinti szavazás eredményének megállapítása hiteléül.
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A NÉVSZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
az "Általános felhasználásó villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról,

amely a 2014. április 17-én megtartott
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
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A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (5)
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Kovács Róbert
polgármester

246 '11. módosító javaslat
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38. § (l)
bekezdésében foglaltak alapján "A gazdasági társaságok vezetői 2014. ev1
prémiumfeladatainak meghatározásáról" szóló előterjesztés határozattervezetéhez az alábbi
módosító javaslatot

terjesztem elő.
Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet (a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
vezérigazgatójának 2014. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról) l. pontja az alábbi c)-f)

alpontokkal egészül ki:
" c) A Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújításának 2014. október 6. határidőre történő
megvalósítása.
d) A Szárnyas utcai csatornaépítés 2014. szeptember 30. határidőre történő megvalósítása.
e) A Csillagfürt Bölcsőde - Rece-fice Ovoda felújítási terveinek elkészítése 2014.
december 31. napjáig.
f) A Kerepesi út 67. háziorvosi rendelő felújítási terveinek elkészítése 2014. december
31. napjáig."
Indokolás:

A módosítás oka a feladatok elvégzésének rendkívüli fontossága és az azokhoz fűződő
kiemelkedő kerületi érdek.

Budapest, 2014. április 14.

L

Dr. Pa Sándor
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l 2014.
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Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez.

