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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz t Kepv1selo-te
tuletenek
2017. szeptember 21-én megtartott ülésén, a Kőrösi Csoma Sá dor Kőbán�1;<iO�ráOt
Központ KÖSZI nagytermében (Budapest X., Előd u. 1. földszint).

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra
A jelenléti ív szerint jelen vannak:
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek,
Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai Gábor
Imre, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, Patay-Papp Judit Vivien.
Távolmaradását előre jelezte
Kovács Róbert polgármester
Bányai Tibor Péter
Gazdag Ferenc
Gál Judit
Tubák István

Távolmaradás oka
betegség
betegség
hivatalos elfoglaltság
hivatalos elfoglaltság
külföldön tartózkodás

Levezető elnök: Az SZMSZ 21. § (1) bekezdése alapján Radványi Gábor alpolgármester
Levezető elnök: A képviselő-testület 12 fővel határozatképes.
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
Hegedűs Károly aljegyző
Hatósági Főosztály
Humánszolgáltatási Főosztály
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Jegyzői Főosztály
Kőbányai Közterület-felügyelet
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság
Meghívottak:
Polgármesteri Kabinet
Humánszolgáltatási Főosztály
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Jegyzői Titkársá gvezető
Jegyzői Főosztály
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
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JEGYZŐKÖNYV

KŐBÁNYA

.4nlÉVE:

dr. Mózer Éva
Ehrenberger Krisztina
Rappi Gabriella
dr. Szüts Korinna
Fodor János
dr. Horváth Tivadar
dr. Gyetvai Tibor

Dobrai Zsuzsanna
Kálmánné Szabó Judit
Kárpáti Beatrix
Horváthné dr. Tóth Enikő
Habináné Musicz Erika
dr. Ács Viktória
Korányiné Csősz Anna
dr. Egervári Éva
dr. Éder Gábor

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35
Telefon +36 1 4338 175 1 Fax: +36 1 4338 230 1 E-mail: hivatal@kobanya.hu I wwwkobanya.hu

Jegyzői Főosztály

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda
Kőbányai

Hírek

dr. Szabados Ottó
Váradi Eszter
Toldi Tímea
Maros László

Levezető elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 12 fő megjelent. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvet Kardosné Terebes Tímea vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Az SZMSZ 63. § (1) bekezdése értelmében a szavazatszámlálás kézfelemeléssel történik.
Levezető elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy napirend előtt azonnali kérdést
nyújtott be Somlyódy Csaba a Polgármesterhez „Merre tart a villamos" címmel. Elmondja,
hogy az SZMSZ 50. § (4) bekezdése értelmében Képviselő úr egyperces időkeretben adhatja
elő a kérdést. A választ a kérdezett 2 perces időkeretben adja meg, viszontválaszra nincs
lehetőség. Megadja a szót a Képviselő úrnak.

Somlyódy Csaba: Az utóbbi időben több hírportálon is megjelent az a hír, hogy a Kormány
biztosította a költségeket egy új villamosvonal megépítésére. A különböző
sajtóorgánumokban a nyomvonal különböző módon jelent meg. Kérdezi, hogy melyik
nyomvonalon fog ez az új villamos haladni Kőbányán?
Levezető elnök: A Kőbányai Önkormányzat mindig örül, ha közlekedési fejlesztést hajtanak
végre Kőbányán állami vagy fővárosi forrásból, hiszen ez a kerület infrastrukturális
fejlesztését segíti. Nem rendelkezünk több információval, mint amit a médiából olvasni lehet.
Egyeztetés ez ügyben Önkormányzatunkkal nem történt, egyelőre várakozó állásponton
vagyunk.

Somlyódy Csaba: Megköszöni a választ.
Levezető

elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a meghívóban 3. sorszámmal szereplő
különös eljárásrend szerint került beterjesztésre, a 4. tervezett napirendi
ponthoz az írásbeli módosító javaslat tegnap délután került a szerverre. A meghívóban 7.
sorszámmal
szereplő
előterjesztés
elfogadásáról
átruházott
hatáskörben
a
Humánszolgáltatási Bizottság a keddi ülésén hozott döntést. A tervezett napirendről történő
levételre, illetve felvételre nem érkezett javaslat. Kérdezi, hogy sorrendmódosításra van-e
javaslat?
előterjesztés

Nem jelentkezik senki, így a levezető elnök tesz javaslatot sorrendmódosításra, amelynek
elfogadását kéri a Képviselő-testülettől.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi sorrendmódosításról dönt [306/2017. (IX. 21.)}:
1-6. napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 19., 22-24., majd ezt követően a 20.,
21 . napirendi pontokat,
a meghívóban 5. sorszámmal szereplő előterjesztés után tárgyalja a meghívó szerinti
3. sorszámú napirendi pontot.
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [307/2017. (IX. 21.)]:
1. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok tulajdonjogának
megszerzése (455. 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 pont:
2. Vas Márta egyem vállalkozó közterület-használati ügyben
méltányossági kérelme (445. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

benyújtott

3. Az 1108 Budapest, Gőzmozdony utca 1-3. szám alatti Társasház közterülethasználati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (459. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
4. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (432. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

(Nyilvános ülés keretében:)
5.

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása ( 444. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

6. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízás (441. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. ev1
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel
összefüggő módosításáról 3/2017. (II. 24.) szóló önkormányzati rendelet
módosítása ( 433. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

7. A

Budapest

Főváros

költségvetéséről,

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása (457. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
9. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása (468. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
10. Budapest Főváros X. kerület
számú előterjesztés)
Előterjesztő:

Kőbánya

településképi arculati kézikönyve ( 465.

Radványi Gábor alpolgármester
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11. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (469.
számú előte rjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
12. A 2013 -2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbánya i Esélyegyenlőségi Program
2017. évi felülvizsgálata (431. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
13. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszodájának a Belső-Pesti Tankerületi
Központ részére történő térítésmentes használatba adása (464. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

14. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgálati Szerződés
3. módosítása (458. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak
megállapítása (435 . számú előterjesztés)
Előterjesztő :
dr. Szabó Krisztián jegyző
16. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal ellátási
szerződés kötése (448. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
17. Az 1101 Budapest, Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelő felújításával
összefüggő intézkedések (446. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
18. Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása (436. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
19. Tájékoztató a 2017. évi
Előterjesztő:

kőbányai

nyári táborokról (454. számú előterjesztés)
Radványi Gábor alpolgármester

20. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést
képviselő-testületi határozatokról (46 7. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

igénylő

21. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-X.
havi várható likviditási helyzetéről (460. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
22. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában
álló lakások elidegenítésre vonatkozó kérelmekről (434. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
23. A Budapest X. kerület, Maláta utca 10/A szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség Óhegy Polgárőr Egyesület részére történő használatba adása (443.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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Levezető

elnök: Az augusztus 24. és szeptember 21. közötti időszak néhány fontosabb
tájékoztatja a Képviselő-testületet és a jelenlévőket.
Történelmi nap volt a kerület és a főváros kulturális életében szeptember 7-e, amikor
Ókovács Szilveszter a Magyar Állami Operaház főigazgatója ünnepélyes keretek között
elhelyezte a Magyar Állami Operaház kőbányai Eiffel Műhelyházának alapkövét.
A Dacheng Magyar-Kínai Orvosi Központot adtak át szeptember 2-án a Szállás utcában. A
megnyitó ünnepség egyben a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületének
2017-es jótékonysági rendezvénye is volt.
Az idei járdafelújítási munkálatok is elkezdődtek augusztus második felében, várhatóan
október végéig tartanak. A kerület hét pontján mintegy 60 millió forintból építenek, újítanak
fel, járdákat.
Elindult az őszi zöldhulladék gyűjtési akció. A térítésmentesen igényelhető, biológiailag
lebomló, 100 literes gyűjtőzsákokból ingatlanonként 10 darab, saroktelek esetén 15 darab,
társasházak esetén lépcsőházanként 10 darab igényelhető. Részleteket a kobanya.hu
oldalon tudhatnak meg az itt élők.
Igényelhető az önkormányzati támogatással kapható HPV vírus elleni védőoltás a 2004-ben
született kőbányai fiúgyermekek részére.
Lezajlott a Dreher Feszt és a III. Kraft Sörfesztivál is. A Kőbánya Sport Club birkózó és szumó
gálát rendezett a Kocsis Sándor Sportközpontban, szeptember 10-én. A szumó verseny az
U12 és az U21 korosztály országos bajnoksága, valamint válogatója volt a közeledő Európabajnokságra. 9 kőbányai sportoló vesz részt Varsóban az Európa-bajnokságon szumó
sportágban, ami Kőbánya színes sportéletét erősíti. A XX. Nagy Sportágválasztón dr. Szabó
Tünde sportért felelős államtitkár is köszöntőt mondott, 20 OOO látogató vett részt a
rendezvényen. ,,Szólunk!" címmel rendezett családi napot a Kőbányai Evangélikus
Egyházközösség, melyet az Önkormányzat egymillió forinttal támogatott. A Kőbányai Roma
Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 29-én a Nemzetiségek és Civil Szervezetek
Házában drogprevencióval egybekötött Roma napot tartott. Krakkói zeneakadémisták
tartottak ifjúsági koncertet szeptember 17-én a Lengyel Házban, melyet a Kőbányai Lengyel
Önkormányzat és a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
szervezett. A hangversenyt a lengyel menekültek és a 200 éve elhunyt Tadeusz Kosciuszko
emlékére rendezték. Az Önkormányzat támogatásával megjelent a „Kőbánya az én
aranybányám" című könyv, melynek bemutatója. szeptember 17-én a Szent László
Plébánián zajlott le.
eseményről

Levezető

elnök:Javasolja az 1. napirendi pont zárt ülésen

történő

tágyalását.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú
szavazattal zárt ülésen tárgyalja a Budapest X., Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok
tulajdonjogának megszerzése tárgyú, 455. számú előterjesztést. [308/2017. (IX. 21.))

1. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok tulajdonjogának
megszerzése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Budapest Főváros X. ken'í/et Kőbánya i Önkormányzat Képviselő-testü lete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés e) pontja alapján zárt ülésen tárgya lja a 16. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS

s

2. napirendi pont:
Vas Márta egyéni vállalkozó közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági
kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt iílésen tárgyalja a 22. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS

3. napirendi pont:
az 1108 Budapest, Gőzmozdony utca 1-3. szám alatti Társasház közterülethasználati ügyben benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testz'ílete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alopján zárt i"ilésen tárgyalja a 23. napirendi po11tot.

ZÁRT ÜLÉS

4. napirendi pont:
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Budapest Főváros X keriílet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 23. napirendi po11tot.

ZÁRT ÜLÉS

Levezető elnök: Nyilvános üléssel folytatódik a képviselő-testületi ülés, mert az érintettek
nem kérték a zárt ülés elrendelését a következő két napirendi ponttal kapcsolatban.

5. napirendi pont:
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Levezető

elnök: Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak

316/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
Murányiné Bényei Ibolya közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
kérelmének elbírálásáról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Murányiné
Bényei Ibolya, a Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi u. 13/A)
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel 2018. június 30-ai
hatállyal megszünteti.
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2. A Képviselő-testület Murányiné Bényei Ibolyát 2018. március l -jétől a munkavégzés
alól mentesíti.
3. A Képviselő -testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére.
Határidő:
2017. október 31.
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

6. napirendi pont:
A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó
megbízás
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Levezető

elnök: Kérdezi az érintettet, hogy kíván-e hozzászólni a napirendhez.

Toldi Tímea: Nem kíván hozzászólni.
Levezető

elnök: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak.

317 /2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó
megbízásról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Toldi Tímeát
megbízza a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) magasabb
vezetői teendőinek ellátásával 2017. október l-jétől 2018. július 31 -éig terjedő határozott
időre.

2. A Képviselő-testület az intézményvezető garantált illetményét a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése, a magasabb vezetői pótlékát az
Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének
meghatározásáról szóló 429 /2015. (XII. 17.) KÖKT határozat szerint határozza meg, egyben
felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére.
Határidő:
2017. október 1.
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

7. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő
módosításáról 3/2017. (II. 24.) szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Levezető

elnök: Hozzászólásra
rendeletmódosításról.

nem

jelentkezik

senki,

kéri,

szavazzanak

a
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Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen
szavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

8. napirendi pont:
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Levezető elnök: Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs kéri szavazzanak a
rendeletmódosításról.

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 3
ellenszavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletet.
Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

9. napirendi pont:
A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Levezető elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendi ponttal
kapcsolatban.

Somlyódy Csaba: Költöztetés okán eddig milyen bevétele volt az önkormányzatnak?
Dr. Szabó Krisztián: Sajnálatos módon erre most pontos információt nem tud mondani.
Nem gyakran fordul elő, hogy ilyen célú közterület-használati hozzájárulást ad ki az
Önkormányzat. Ilyen módon az ebből származó bevétel sem magas. A közterület-használati
hozzájárulás kérés célja elsősorban az, hogy feleslegesen ne történjen közterület-használat,
másodsorban pedig az, hogy a közterület rendjét ily módon is fent tudjuk tartani.
Somlyódy Csaba: Köszöni a választ. Javasolja, hogy a következő módosításkor tegyék bele
a rendeletbe, hogy csak a 24 órát meghaladó közterület-használat esetén kell díjat fizetni
kököltöztetés esetén. Bizottsági ülésen tisztázták, hogy a politikai tevékenység nemcsak a
választási időszakra vonatkozik, hanem általában minden olyan tevékenységre, amelyet
politikai szervezet az utcán végez és nem kell erre közterület-használati díjat fizetni.
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Levezető elnök: Kéri, hogy az előterjesztő által írásban benyújtott módosító javaslat
figyelembevételével szavazzanak a rendeletmódosításról.
Előterjesztő
előterjesztés

írásbeli módosító javaslata (amely jegyzőkönyv mellékletét képezi): az
1. mellékletét képező rendelettervezet a következő 11. §-sal egészül ki:

,,11. §
(1) Az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét- a legfeljebb egy év határozott időre
szóló közterület-használati hozzájárulás kivételével - az e rendelet hatálybalépése előtt
kiadott közterület-használati hozzájárulás esetében is alkalmazni kell.
(2) Az R. 1. mellékletének a 7. §-sal megállapított rendelkezéseit - a legfeljebb egy év
határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulás kivételével - a 2018. január 1-je
előtt kiadott közterület-használati hozzájárulás esetében is alkalmazni kell.
(3) Azt az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott közterület-használati hozzájárulást,
amelyre az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét, valamint azt a 2018. január 1-je
előtt kiadott közterület-használati hozzájárulást, amelyre az R. 1. mellékletének a 7. §-sal
megállapított rendelkezéseit alkalmazni kell, 2018. március 31. napjáig felül kell vizsgálni.".
Indokolás: a közterület-használati díjtételek emelése a garázsokat érintően nagyszámú
közterület-használót érint. Egyes garázssorok tekintetében az elmúlt időszakban több éves
intervallumra került kiadásra közterület-használati hozzájárulás, amelyeknél a javasolt
emelés csak akkor érvényesíthető a jövő év elejétől, ha erről a rendelet külön átmeneti
rendelkezésben rendelkezik. Egyébként csak a hozzájárulás lejártát követően, új kérelem
kapcsán lefolytatásra kerülő új eljárásban lenne alkalmazható a magasabb díjtétel. Erre
tekintettel szükséges kiegészíteni a rendelettervezetet az ezzel kapcsolatos szabályozással.
(468/1. módosító javaslat)

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú
szavazattal - a 468/1. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés 1. melléklete
szerint megalkotja a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

10. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyve
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Levezető elnök: Több körben tárgyalta már a Képviselő-testület Kőbánya településképi
arculati kézikönyvét, a legutóbbi testületi ülés óta a módosító javaslatokat átvezették,
beépítették.

Somlyódy Csaba: Elmondja, nagyon örül annak, hogy az önkormányzat vezetése bevonta a
képviselőket is egy előkészítő fázisban lévő anyag kidolgozásába. Szívesen venné, ha más
egyéb anyagok előkészítésébe is bevonnák őket. Megköszöni, hogy a laikusoknak segítettek
a Főépítészi Osztály szakemberei a megértésben.
Levezető elnök: A településképi arculati kézikönyv ajánlásokat fogalmaz meg, úgy lenne
teljes, ha a rendelet is követné a kézikönyv ajánlásait. Kéri Jegyző urat, hogy világítson rá
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milyen összefüggés van a Kőbánya településképi arculati kézikönyve és a településképi
szóló rendelet megalkotása között.

védelméről

Dr. Szabó Krisztián: A kézikönyv jellegét tekintve nem jogszabály, nem bír kötelező erővel.
Olyan törekvéseket, irányokat megfogalmazó dokumentum, amely egyrészt szabadon
megismerhető bárki számára. A lakosság megismerheti belőle a Képviselő-testület
álláspontját a településképi arculattal kapcsolatban, ezáltal a meghatározott
követelményeket. Másrészt amikor a településképet érintő feladatellátás zajlik, legyen ez
akár tervezési, akár hatósági feladat, akár valamiféle tulajdonosi döntés, akkor az
Önkormányzat számára egyfajta irányvonalat határoz meg. Ahol kapcsolódási pont van legalábbis a kormányrendelet ezt célozza meg a lakosság és a kézikönyv direkt
kapcsolatának-, az az úgynevezett főépítészi konzultáció. Ez a jogintézmény arra szolgál,
hogy az arculatot érintő valamilyen tevékenységet folytatni kívánó lakos konzultál a
főépítésszel arról, hogy az arculati kézikönyv hogyan is foglal állást abban az adott
kérdésben. Amikor pedig arról beszélünk, hogy melyek a kötelező, mindenki által
betartandó, megvalósítandó szabályok, azt a településkép védelméről szóló rendelet
határozza meg, amelyet következő napirendi pontban tárgyal a Képviselő-testület.
Az arculati kézikönyvvel kapcsolatban röviden összefoglalja azokat a módosításokat,
amelyeket a legutóbbi testületi ülés óta, a képviselői csoportok vezetőinek értekezletén
javasoltak az érintettek. Ezek által bizonyos esetben enyhébbé, megengedőbbé vált a
szabályozás megtartva az egységességre, a nívós településkép kialakítására vonatkozó
követelményt. Ezen rendelkezések nagy része a rendeletben kötelező elemként már nem
jelenik meg, majd az arculatformáló, konzultációs folyamatokban lesz jelentőségük.
Levezető elnök: Megköszöni a Jegyző úr minden fontos pontot érintő, tartalmas
kiegészítését. Amennyiben további hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri szavazzanak.

318/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyvéről
(12 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a
következőket rendeli el:
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyvét az 1. melléklet
határozza meg.
2. Ez a határozat 2017. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 318/2017. (IX. 21.) KÖKT határozathoz
A határozat 1. melléklete mindenben
Levezető

megegyező az előterjesztésben szereplővel.

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

11. napirendi pont:
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
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Levezető elnök: Kéri Jegyző urat, hogy emelje ki a
amelyekre fókuszálni kell.

rendeletből

azokat a pontokat,

Dr. Szabó Krisztián: Szóbeli dicséretben részesíti a Főépítészi Osztály teljes csapatát, dr.
Éder Gábor jogtanácsos kollégát, Cserteg Imrét, az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
vezetőjét, továbbá mindazokat, akik közreműködtek az arculati kézikönyv és a
településképi rendelet előkészítésében. Úgy véli, ha az eredmény még nem is tekinthető
véglegesnek - a rendelet esetében - példaértékű volt az az erőfeszítés, amit rövid idő alatt
kellett megtenniük. A településkép védelméről szóló rendelet egy olyan új intézménye a
magyar jogalkotásnak, amelyről külön törvény is született, a Településkép védelméről szóló
törvény. E törvény végrehajtására külön kormányrendelet vonatkozik és még jónéhány
szakterületről - például reklám és közlekedési területről - kapcsolódik hozzá
kormányrendelet. Ez az új joganyag felépített egy rendszert az előbbiekben tárgyalt arculati
kézikönyvtől a településkép védelméről szóló intézményegyüttesig. A településkép
védelméről szóló rendelet nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amelyet korábban is
ismertünk, illetve amelyeket a képviselő-testület már korábban is szabályozott. Ilyenek
például a kerületi építési szabályzatok egyes elemei, a helyi értékvédelemről szóló
szabályozás és ilyen a településképi véleményezés. Az új településképi szabályozás olyan
kettéosztást tett az eddigi szabályozás és az új szabályozás között, hogy a kerületi építési
szabályzatokban azok a rendelkezések maradhatnak a jövőben, amelyek az építésnek a
legalapvetőbb feltételeit határozzák meg. Azt, hogy mit lehet építeni a kerületi építési
szabályzatok határozzák meg, hogy hogyan, azt pedig a településkép védelmi szabályozás.
Tehát ebbe a rendeletbe kerülnek át a településkép védelmi követelmények a kerületi
építési szabályzatokból, valamint a helyi értékvédelem szabályozása, amelyet 99
százalékban a hatályos rendeletből ültettünk át. Ugyanez igaz a településkép véleményezési
eljárásra, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a polgármester által
adható településképi véleményről szól. Ez a két jogintézmény az értékvédelem és a
településképi véleményezés nem változik. Ami viszont újdonság az a településképi
követelményeknek a kiterjesztése. Az önkormányzat felhatalmazást kapott olyan, - az
eddigi hatósági körben kezelt kérdéseken túl -, újabb követelmények szabályozására,
amelyekre eddig nem volt lehetősége. A településképi arculat meghatározásában jóval
szélesebb körű lehetőségei lesznek az Önkormányzatnak. Ez indul el az arculati
kézikönyvtől és csúcsosodik ki a rendelet kötelező szabályaiban. E tekintetben a leginkább
ideiglenes a most benyújtott rendelettervezet, hiszen ezek a településképi szabályok
teljességükben nem szerepelnek benne, hanem csak a helyi értékvédelemmel összefüggő,
illetve a reklámmal kapcsolatos szabályok. Ennek az oka az, hogy két héttel ezelőtt
benyújtásra került egy törvényjavaslat az Országgyűlés elé, amely a településképi
szabályoknak a megalkotási határidejét szeptember 30-ról december 31-re javasolja
elhalasztani. Ezért azokat az elemeket, amelyek nem halasztódnak - a helyi értékvédelem,
a településképi véleményezés és a reklámra vonatkozó szabályok-, azokat tartalmazza ez a
rendelettervezet. Várhatóak a törvényen túl további kormányrendeleti szabályváltozások
is. Ha értékálló szabályozást kíván a Képviselő-testület megalkotni, akkor érdemes ezt a
kitolt határidőt kihasználva, a kétfázisú jogszabályalkotást alkalmazni. Ami szükséges
eleme a rendelettervezetnek az új elemek közül, egyrészt a helyi értékvédelemhez és a
reklámszabályokhoz kapcsolódó településképi követelmények. Másrészt ezeknek az
érvényesítési eszközei, ez a településképi bejelentés és a településképi kötelezés, illetve az
ehhez kapcsolódó bírság. Ezeknek az alapjait a törvény és a kormányrendelet szabályozza.
A településképi bejelentés és a településképi kötelezés egy olyan új eszköz az önkormányzat
kezében, amely a jegyzői, építésügyi hatósági hatáskörben eddig nem kezelhető
településképi kérdésekre is jó lehetőségeket biztosít. A településképi bejelentés
bejelentéshez köt olyan tevékenységeket, amelyek nem építési engedély, illetve nem
építésügyi hatósági bejelentéskötelesek, de a településképre olyan meghatározóan hatnak,
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hogy fontosnak tartjuk, hogy ezekben az esetekben az önkormányzat felügyletet tudjon
gyakorolni. Ilyen lehet elsősorban a védett épületekhez kapcsolódó olyan munkálat, amely
nem építési engedélyköteles, például a homlokzattal vagy a nyílászárókkal kapcsolatos
tevékenységek. Évek óta már nem engedélyköteles, viszont sokszor okoz problémát a
településkép számára a rendeltetésmód megváltoztatása. Például lakás irodává vagy garázs
üzletté átalakítása sokszor problémát, konfliktust gerjeszt. A törvény hozzákapcsol egy
érvényesítő eszközt is ehhez a településképi bejelentéshez, ha valaki elmulasztja a
bejelentést, vagy nem a bejelentésnek megfelelően végzi a tevékenységet, vagy tiltás
ellenére végzi a tevékenységét, akkor kötelezni lehet őt az állapot helyreállítására vagy
bírságot is ki lehet szabni. Ez egy hatékonyan működtethető rendszernek ígérkezik. Ha újra
Képviselő-testület elé hozzuk a rendelettervezetet, szükséges lesz kiegészíteni az egyes
meghatározó karakterű, arculatú területekre vonatkozó további településképi
szabályokkal. A történeti típusú városrészek esetében, ilyen például a Pongrác telep vagy a
Királydomb, vannak olyan megőrizendő arculati elemek, amelyek külön szabályokat is
érdemelnek. Ezek megtárgyalását egy új rendelettervezetben javasolja a Képviselő
testületnek, továbbá javasolja a rendelettervezet elfogadását, mely ebben az átmeneti
időszakban egy jól működtethető, hatékony rendszert tud képezni.
Levezető elnök: Megköszöni a Jegyző úr kimerítő válaszát és kérdezi, hogy ha például egy
társasházban egy állampolgár előtetőt akar a teraszra építeni, amit az arculati kézikönyv
nem javasol társasházak esetében, akkor a rendelet alapján milyen szankció vagy
megengedés várható.

Dr. Szabó Krisztián: A jelenlegi szabályban erre vonatkozóan új rendelkezés a helyi
értékvédelem alatt álló épületek tekintetében van. A településképi bejelentés szabályai
között van olyan, ami alá az előtető tartozik. Ha valaki elmulasztja a bejelentést, az
önmagában egy szabályszegés, tehát ezért várható, hogy eljárás indul a szabályt szegővel
szemben. Az is előfordulhat, hogy szabályosan valósította meg az előtetőt vagy a
tetőátalakítást, akkor ez egy minimális bírság kiszabásával járhat. Viszont, ha az
értékvédelem alatt álló épületet az érték megsértésével alakította át, akkor a polgármester
a településképi kötelezés formájában, ennek az építményrésznek az elbontására vagy
átalakítására kötelezheti. A bírság egy ilyen szabályszegés esetén nyilván nagyobb. A
törvény egymillió forintig terjedő bírság kiszabását teszi lehetővé. A közigazgatási hatósági
eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény mérlegelési szempontrendszerét kell alkalmazni.
A bírság mértéke mozoghat a minimális és a maximális érték között.
Levezető

elnök: Sok állampolgár azt gondoja, hogy nem építési engedélyköteles egy előtető
megépítése, csak a megépítés után kap észbe, hogy lehet, hibát követett el. Ha ekkor
bejelenti és nem helyi védettség alatt álló épületről van szó, hanem mondjuk egy
lakóparkról akkor számíthat-e büntetésre?
Dr. Szabó Krisztián: A jelenlegi szabályozás szerint nem, mert a rendeletnek ezt a részét a
majdani településképi követelmények fogják meghatározni. Egyébként a bejelentésnek
előzetesnek kell lennie, de az említett esetben sincsen büntetés. A helyi értékvédelem alatt
álló épületeknél továbbra is szigorúak a szabályok, amelyek kiegészülnek a bejelentéssel,
kötelezéssel és adott esetben a bírsággal.
Levezető

elnök: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a

rendelettervezetről.
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Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendeletet.
Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

12. napirendi pont:
A 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó
Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Levezető

elnök:

Kérdés,

észrevétel,

hozzászólás

nincs,

kéri

szavazzanak

a

határozattervezetről.

319/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program
2017. évi felülvizsgálatáról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a
alapján felülvizsgált, a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi
Esélyegyenlőségi Programot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
A határozat 1. melléklete mindenben
Levezető

megegyező

az előterjesztésben szereplővel.

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

13. napirendi pont:
A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszodájának a Belső-Pesti Tankerületi
Központ részére történő térítésmentes használatba adása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Levezető

elnök: Elmondja, hogy a gyógyúszás nem a Kelet-Pesti Tankerülethez tartozik,
hanem a Belső-Pesti Tankerülethez. Múlt hónapban megszavazta az úszást a Képviselő
testület a Kelet-Pesti Tankerületben működő, elsősorban kőbányai iskolák számára, ezért
hangsúlyozza, hogy most itt gyógyúszásról van szó. Hozzászólásra nem jelentkezik senki,
kéri, szavazzanak a döntési javaslatról.
320/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszodájának a Belső-Pesti Tankerületi
Központ részére történő térítésmentes használatba adásáról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező, a Kocsis Sándor
Sportközpont üzemeltetésében álló Újhegyi uszoda egy sávját ingyenes használatba adja a
Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2017. október l-jétől 2018. június 15-éig a
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Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén a Kőbányai Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanban működő közoktatási intézménnyel jogviszonyban álló
tanulók gyógytestnevelés-óráinak tartása céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződések 1. melléklet
szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A határozat 1. melléklete mindenben
Levezető

megegyező

az előterjesztésben szereplővel.

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

14. napirendi pont:
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi
Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. módosítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Levezető elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Hozzászólásra nem jelentkezik
senki, kéri, szavazzanak a határozattervezetről.

321/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.
módosításáról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2016. december 20. napján
megkötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. módosítását az 1. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
2017. szeptember 30.
Feladatkörében érintett:
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
A határozat 1. melléklete mindenben
Levezető

megegyező

az előterjesztésben szereplővel.

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

15. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak
megállapítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Levezető elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Hozzászólásra nem jelentkezik
senki, kéri, szavazzanak a határozattervezetről.
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322/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak
megállapításáról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit az 1. melléklet szerint
határozza meg.
2. Ez a határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról
szóló 280/2017. (VIII. 24.) KÖKT határozata.
1. melléklet a 322/2017. (IX 21.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkciói

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
B
Kormányzati
Megnevezés
funkció kód
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
011130
igazgatási tevékenysége
Az önkormányzati vaevonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
013360
szolgáltatások
Állampolgársági ügyek
016030
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
016080
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
022010
Közterület rendiének fenntartása
031030
Bűnmegelőzés
031060
Baleset-megelőzés
031070
032020
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
032060
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
041110
Általános gazdasági és kereskedelmi fürvek igazgatása
Földmérés, térképészet
041160
041232
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Állat-egészségügy
042180
045110
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120
Út, autópálya építése
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
045180
Közúti járművontatás
047120
Piac üzemeltetése
047320
Turizmusfei!esztési támogatások és tevékenységek
051030
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
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26
27

052080
054020

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

061020
061040
062020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
072311
074011
074013
074031
074040
074051
074052
074054
076062
081030
081041
081042
081043
081045
081071
082030
082061
082062
082063
082064
082070
082091
082092
082093
083020
083030
083040
083050
084020
084070

67
68
69
70

086020
086090
091140
091220

71

091250

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és
fenntartása
Lakóépület építése
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Fertőző megbetegedések megelőzése, iárványü2:vi ellátás
Nem fertőző megbetegedések megelőzése
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
Település-egészségü2:vi feladatok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Fogyatékossá2:2:al élők versenysport tevékenysége és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Múzeumi 2:vűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefü2:2:ő működtetési feladatok
Alapfokú művészetoktatással összefü2:2:ő működtetési feladatok
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72

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
feladatok
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
Fof!Vatékossá2:2:al élők nappali ellátása
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő
programok, támogatások
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család és gyermekjóléti központ
A 2:vermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefü2:2:ő ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Hajléktalanok nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Esélyegvenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Szociális szolgáltatások igazgatása
összefüggő működtetési

73

092260

74

092270

75
76
78
79
80
81
82

096015
096025
098022
098032
101145
101213
101221
101270

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

102023
102024
102025
102031
102032
102050
104012
104030
104031
104035
104037
104043
104060
106010
106020
107013
107015
107051
107053
107080
109010

77

Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

16. napirendi pont:
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal
ellátási szerződés kötése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Levezető

elnök:

Hozzászólásra

nem

jelentkezik

senki,

kéri

szavazzanak

a

határozattervezetről.
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323/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal ellátási
szerződés kötéséről

(12 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Értelmi
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal 20 fő kőbányai értelmi
fogyatékos ellátására - 2018. január l-jétől 2022. december 31-éig tartó időtartamra
nappali ellátás (2000 Ft/fő/nap) és átmeneti gondozás (2500 Ft/fő/nap) szolgáltatás
biztosítására - vonatkozó ellátási szerződés megkötését az 1. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ellátási szerződés
megkötésére.
Határidő:
azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A határozat 1. melléklete mindenben
Levezető

megegyező az előterjesztésben szereplővel.

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

17. napirendi pont:
Az 1101 Budapest, Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelő felújításával
intézkedések
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Levezető

összefüggő

elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze.

Tóth Balázs: Meddig fog tartani a felújítás?
Dr. Pap Sándor: Pontos választ erre majd a közbeszerzési eljárás végén fog tudni mondani.
Ő az egy évet látja reálisnak. A költözést követően lehet kezdeni a kivitelezést. A jövő év
elején várható a felújítási munkálatok megkezdése. Le kell záródnia a közbeszerzési
eljárásnak, csak azután lesz érvényes szerződés. Ezeket az információkat meg fogja osztani.
Levezető

elnök:

Amennyiben

további

hozzászólás

nincs,

kéri

szavazzanak

a

határozattervezetekről.

324/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
az 1102 Budapest, Állomás utca 2. szám alatti ingatlan orvosi rendelő céljára történő
ideiglenes használatba adásáról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1102
Budapest, Állomás utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben ideiglenes
jelleggel kialakított háziorvosi rendelőket és betegváró helyiségeket 2017. október 30-ától
a Pongrác út 19. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáig, de legfeljebb 2018. október 31éig térítésmentesen használatba adja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ,
valamint a rendelőben feladatellátási szerződés alapján területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók számára.
2. A Képviselő-testület az 1102 Budapest, Állomás utca 2. szám alatti önkormányzati
tulajdonú épületben ideiglenes jelleggel kialakított háziorvosi ügyeleti rendelőt, 3
pihenőszobát és betegváró helyiségeket 2017. október 30-ától az 1105 Budapest, Pongrác
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út 19. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáig, de legfeljebb 2018. október 31-éig
térítésmentesen, az Önkormányzattal 2017. május 25-én kötött megbízási szerződésben
foglalt feltételekkel használatba adja a kerület háziorvosi ügyeleti ellátását biztosító InterAmbulance Zrt. számára.
3. A Képviselő-testület az 1105 Budapest, Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelőben
területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi feladatokat ellátó egészségügyi
szolgáltatók feladatellátási szerződését kiegészítő megállapodást az 1. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

A határozat 1. melléklete mindenben

megegyező

az előterjesztésben szereplővel.

325/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
az 1105 Budapest, Bánya utca 35. szám alatti ingatlan foglalkozás-egészségügyi
orvosi rendelő céljára történő ideiglenes használatba adásáról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1105
Budapest, Bánya utca 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben ideiglenes
jelleggel kialakított orvosi rendelőt és betegváró-helyiséget 2017. október 30-ától az 1105
Budapest, Pongrác út 19. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáig, de legfeljebb 2018.
október 31-éig térítésmentesen, az Önkormányzattal 2017. május 17-én kötött szolgáltatási
szerződésben foglalt feltételekkel használatba adja a Polgármesteri Hivatal, valamint az
Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi ellátását
biztosító Medicina 8. M. Kft. számára.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

18. napirendi pont:
Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Levezető elnök: Dr. Fejér Tibor képviselő úr kezdeményezte levélben, hogy dr. Kaszás
Csaba háziorvost nyilvánítsa az Önkormányzat saját halottjává. Dr. Kaszás Csaba több mint
harminc éven át végzett kiemelkedő színvonalú munkát Kőbányán. Kéri, szavazzanak a
határozattervezetről.

326/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról
(12 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kaszás Csaba
háziorvost az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
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Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

Levezető

elnök: A képviselő-testület 11 fővel határozatképes.

19. napirendi pont:
Tájékoztató a 2017. évi kőbányai nyári táborokról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Levezető

elnök: Felhívja a figyelmet arra, hogy 9 turus volt a táborban, turnusonként átlag
100 fővel számolva 900 fő vett részt a táborban. Elgondolkodtatónak és a későbbiekben
vizsgálandónak tartja, hogy mindez 306 gyermek között oszlott meg. Egy gyerek átlagban 3
hetet töltött a táborban. Kérte a Humánszolgáltatási Bizottság ülésén, hogy a jövőben
készüljön kimutatás azokról a kirívó esetekről, amikor egy gyermek 8-9 hetet tölt nyári
táborban.
Dr. Mátrai Gábor: A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola területén működött a nyári napközis tábor. Törvény által előírt feladata az
önkormányzatnak a nyári étkeztetés biztosítása. Ilyen címen többezer gyermek kapott a
tábor keretében étkeztetést, emellett a tábori szolgáltatást is igénybe vehették. Soós
Zsuzsanna intézményvezető asszony is pozitívan értékelte a tábort, ő is részt vett benne,
változatos dolgokat kínáltak a kőbányai gyerekeknek. Sokesetben előfordult az, amit az
Alpolgármester úr is említett, hogy voltak olyan gyerekek, akik mind a kilenc hetet a
táborban töltötték. A balatonlellei és az arlói táborba is mehettek a gyerekek, továbbá az
Újhegyi uszoda is részese volt a táboroztatásnak.
Levezető elnök: A tábort színesítette még az, hogy a vizes világbajnokság rendezvényeire
ingyen mehettek be a táborozók a Városligeti tavon kialakított sportkomplexumba, illetve a
Duna Arénába.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi kőbányai
nyári táborokról szóló tájékoztatót megtárgyalta.

20. napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő
képviselő-testületi határozatokról
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Levezető

elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólásra nem jelentkezik senki.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló
tájékoztatót megtárgyalta.

21. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2017. I-X. havi várható likviditási helyzetéről
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Levezető

elnök: Amennyiben kérdése, észrevétele van valakinek kéri, jelezze.
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Dr. Pap Sándor: A likviditásunk a mai napig tartalmazza azt a 2 milliárd forintot, amit tavaly
év végén a Fejlesztési Minisztériumtól kaptunk. Azzal a jó hírrel szolgál, hogy aláírásra vár a
támogatási szerződéstervezet, vagyis minden ezt megelőző buktatón sikerült túljutniuk.
Seszták Miklós miniszter úr aláírásától függ, hogy mikor tudja elkezdeni ennek az összegnek
az elköltését az Önkormányzat. A Vagyonkezelő meg fogja kezdeni az előkészítési
feladatokat a Mázsa téren. Erre a feladatra a központi költségvetésből várható még további
500 millió forint. E két támogatásból befolyó bruttó 2,5 milliárd összegből megkezdheti az
Önkormányzat a Mázsa téri projekt terveztetését. Reméli, hogy néhány héten belül aláírt
támogatási szerződése lesz az Önkormányzatnak, és kimozdu lhat a holtpontról a Mázsa téri
projekt.
Levezető

elnök: Addig a cirkuszok előszeretettel bérlik ezt a helyet.

Somlyódy Csaba: A Gyömrői út felső részének a felújítására 1 éve lett beadva a VEKOP-os
pályázat. Hogy áll ez most? Jó hírek is voltak áprilisban, de azóta nem történt semmi.
Dr. Pap Sándor: Nem összekeverendő a két projekt. Összegében a VEKOP-os pályázat is 2
milliárd forintos támogatás. A projekt bizonyos elemei elindulhatnak, mivel a Kőbánya
Kispest vasútállomás felújítási munkálatai szükségessé teszik. A munkák által érintett egyik
ház - a Vaspálya u. 57. szám alatt-, ürítésének előkészítése folyamatban van. A projekt célja
Kőbánya nehézsorsú lakásállományának a felszabadítása lenne. Ezek a lakótömbök
munkahelyi övezetben vannak a Richter és a Boss cégek területei között. Várostervezési
dokumentumokban ezek a tömbök idegen testként szerepelnek. A támogatási szerződés
aláírása több hónapos folyamat, ha pozitív döntés születik. A támogatási szerződés aláírását
követő egy év pedig a beruházások tervezésének időszaka. Az emberek kiköltöztetését meg
kell előznie egy hathónapos soft folyamatnak.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü lete a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-X. havi várható likviditási helyzetéről szóló
tájékoztatót megtárgyalta.

22. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában
álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Dr. Pap Sándor: Ez az előterjesztés is mutatja, hogy milyen kényes helyzetben van az
Önkormányzat lakásállománya, ugyanis jelentős részük gazdaságosan nem tehető
lakhatóvá. Hőszigetelés, talajszigetelés nélküli lakásokról van szó, amelyekre nem érdemes
költeni, hiszen rövid idő alatt újra rossz állapotba kerülnének.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tu lajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó
kérelmekről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

23. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Maláta utca 10/A szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség Óhegy Polgárőr Egyesület részére történő használatba adása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
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Levezető elnök: Az Óhegy Polgárőr Egyesület a Bodza utcai bázis helyett a Maláta utcai
épületbe szertne költözni. Köztudott, hogy ez korábban a Wolf Polgárőr Egyesületnek volt a
telephelye. Tudomása szerint a Wolf elköltöztetése szeptember 15-éig le is zajlott, nem látja
akadályát annak, hogy az Óhegy Polgárőr Egyesületnek ezt a helyet birtokba adja a
Képviselő-testület. Az Egyesület a korábban felújításra megkapott egymillió forint összegű
támogatást, - amivel szeptember 30-ig kell elszámolniuk-, de erre az ingatlanra szeretné
fordítani. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri szavazzanak a határozattervezetről.

327 /2017. (IX. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Maláta utca 10/A szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség Óhegy Polgárőr Egyesület részére történő használatba adásáról
(11 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Maláta utca 10/A szám alatti, 365 m 2 alapterületű helyiséget és a hozzá tartozó
1495 m 2 területű udvarrészt (helyrajzi szám: 41014/8) az Óhegy Polgárőr Egyesület
(székhelye: 1103 Budapest, Sörgyár utca 91., nyilvántartási száma: 01-02-0015212,
adószáma: 18514986-1-42, képviseli: Császár László elnök) részére iroda céljára 2017.
október 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével térítésmentes
használatba adja azzal, hogy az eddig használatba adott Bodza utca 34. szám alatti
helyiséget jelenlegi állapotában 15 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek köteles
átadni. A közüzemi díjakat köteles megfizetni.
2. A Képviselő - testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az Óhegy Polgárőr Egyesület a részére biztosított
1 OOO OOO Ft összegű vissza nem térítendő támogatást a Bodza utca 34. szám alatti helyiség
helyett a Maláta utca 10/A szám alatti helyiségre fordítsa azzal, hogy az összeg
felhasználására vonatkozó elszámolást legkésőbb 2017. december 31-éig köteles
benyújtani.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2017. szeptember 30.
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Levezető

elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését bezárja. Bejelenti,
hgoy a meghívóban jelzettek szerint az ülést követően a Képviselő-testület a Kőbánya Sport
Klub úszóit köszönti.
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.30 óra.

K.m.f.

RadványiGábor
alpolgármester
levezető'elnök
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A jegyzőkönyv mellékletei

előterjesztések

./

meghívó,

(elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről

o

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

./

írásban benyújtott módosító javaslat

o

jegyző

o

interpelláció

o

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

o

felszólalási jegy

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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11 G~ / 1. módosító javaslat

Budapest

Főváros

X. kerület

Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője

Módosító javaslat
a Képviselő-testület részére
a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló előterjesztéshez

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 38. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 468 . számú előterjesztéshez az alábbi
módosító javaslatot

terjesztem

elő.

Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet a következő 11. §-sal egészül ki:
,,11. §

(1) Az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét - a legfeljebb egy év határozott időre
szóló közterület-használati hozzájárulás kivételével - az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott
közterület-használati hozzájárulás esetében is alkalmazni kell.
(2) Az R. 1. mellékletének a 7. §-sal megállapított rendelkezéseit - a legfeljebb egy év
határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulás kivételével - a 2018. január l-je előtt
kiadott közterület-használati hozzájárulás esetében is alkalmazni kell.
(3) Azt az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott közterület-használati hozzájárulást, amelyre
az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét, valamint azt a 2018. január l-je előtt kiadott
közterület-használati hozzájárulást, amelyre az R. 1. mellékletének a 7. §-sal megállapított
rendelkezéseit alkalmazni kell, 2018. március 31. napjáig felül kell vizsgálni.".

INDOKOLÁS
A közterület-használati díjtételek emelése a garázsokat érintően nagyszámú közterülethasználót érint. Egyes garázssorok tekintetében az elmúlt időszakban több éves intervallumra
került kiadásra közterület-használati hozzájárulás, amelyeknél a javasolt emelés csak akkor
érvényesíthető a jövő év elejétől , ha erről a rendelet külön átmeneti rendelkezésben rendelkezik.
Egyébként csak a hozzájárulás lejártát követően, új kérelem kapcsán lefolytatásra kerülő új
eljárásban lenne alkalmazható a magasabb díjtétel. Erre tekintettel szükséges kiegészíteni a
rendelettervezetet az ezzel kapcsolatos szabályozással.
Budapest, 2017. szeptember 20.

