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Budapest Föváros X. kerület Köbányai ön kormányzat
Képviselő-testülete

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 16-án 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: 9.10 óra
A jelenléti ív szerint jelen vannak:
D. Kovács Róbert Antal polgármester,
dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek,
Agócs Zsolt, Dr. Fejér Tibor, Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Somlyódy
Csaba, Szilágyi-Sándor András, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István.

Távolmaradását előre jelezte

Távolmaradás oka

Bányai Tibor Péter
Gál Judit
Mácsik András
Patay-Papp Judit Vivien

hivatalos elfoglaltság
hivatalos elfoglaltság
hivatalos elfoglaltság
hivatalos elfoglaltság

Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: A Képviselő- testület 13 fővel határozatképes.
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
Hegedűs Károly aljegyző
Hatósági Főosztály
Humánszolgáltatási Főosztály
Jegyzői Főosztály
Főépítészi

Osztály
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Belső Ellenőrzési Osztály
Kőbányai Közterület-Felügyelet
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság

dr. Mózer Éva
Kálmánné Szabó Judit
dr. Szüts Korinna
Korányiné Csősz Anna
Mozsár Ágnes
Habináné Musicz Erika
Varga Tiborné
Fodor János
Deézsi Tibor
Horváth Lajos
dr. Gyetvai Tibor
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Jegyzői Főosztály
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Elnök: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal munkatársait, kedves
vendégeinket. Megkezdjük terv szerinti ülésünket, mely nyilvános, csupán a zárt
ülés elrendeléskor kérem majd, hogy a vendégek hagyják el az üléstermet.
Megkérem a képviselőket, hogy jelentkezzenek be a szavazógép be. Négy hiányzónk
van, így 13 jelen lévő képviselővel határozatképes a Testület. Bejelentem, hogy a
jegyzőkönyvet Kardosné Terebes Tímea vezeti, az ülésről hangfelvétel készül és a
tanácskozás nyomon követhető az Önkormányzat honlapján. Egy szomorú
kötelességemnek kell eleget tenni testületi ülésünk elején. 2019. május 9-én, élete
86. esztendejében elhunyt Varsányi István, a Szent László templom kórusának
Kőbányáért díjas karnagya. Rendeletünk értelmében őt az Önkormányzat saját
halottjává nyilvánította. Varsányi István 1967-től 52 esztendőn keresztül vezette a
Szent László templom kórusát. A temetésére majd június elején, ismereteink szerint
7-én fog sor kerülni a Szent László templomban. A sors úgy hozta, hogy karnagy úr
a kórus alapításának 100. évfordulóját már nem tudja velünk ünnepelni. Kérem a
testületi tagokat majd, hogy a búcsún lehetőség szerint vegyenek részt, most pedig
egyperces néma felállással adózzunk az emlékének. (A Képviselő-testület tagjai és a
teremben lévők egyperces néma tiszteletadással emlékeznek az elhunytra.)
Elnök: Szerettük volna ma köszönteni Andor Anikó Ybl-díjas táj- és kertépítészt, aki a
Lechner szobor környezetét tervezete. Ezen alkotásáért, más alkotások mellett, komoly
elismerésben részesült. Azonban megbetegedett Mérnökasszony, de jelezte, hogy
mindenképpen szeretne jönni a Testület ülésére, úgyhogy júniusban a meghívóban jelezzük
Andor Anikó meghívását. Napirend előtti kérdést fogalmazott meg, nyújtott be Somlyódy
Csaba képviselő úr a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok
helyzetének rendezésével kapcsolatos tájékoztatás tárgyában. Képviselő úré a szó,
egyperces időkeretben .
Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen Polgármester úr. Azért ezt a címet választottam, mert
az anyagot eredetileg ezzel a címmel tárgyaltuk annak idején a testületi ülésen. A kérdésem
pedig arra irányul a Csajkovszkij parkkal kapcsolatban, illetve annak egyik részével
kapcsolatban, a sajtót is megjárt feltételezések láttak nyomot. Megvárom, hogy a technikai
feltételek adottak legyenek( ... ), igen. Tehát a kérdésem az, igaz-e, hogy privát lakópark
építéselőkészítése folyik Kőbánya központjában, amelyik érinti a Csajkovszkij parkot, a KSC
területét, illetve az Sl területet. Ha igen, ki milyen felhatalmazással foglalkozik vele az
Önkormányzatnál, illetve az Önkormányzat érdekkörébe tartozó cégnél? És ki, milyen
felhatalmazás és engedélyek alapján végzett közműfejlesztést, amely érintette a
Csajkovszkij parkot és a mellette levő KSC területét? Megtisztelő figyelmét köszönöm és
várom válaszát.
Elnök: Valóban megjelent a sajtóban egy számos tény és tárgybeli tévedést tartalmazó írás.
urat fogom megkérni, hogy válaszoljon a kérdésre.

Jegyző

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. A Csajkovszkij park területét érintő kérdés,
amellyel kapcsolatban hírek is megjelentek, az abból indul ki, hogy a Csajkovszkij park, mint
közpark és mint a szabályozási tervekben hosszú idő óta közpark, közkert funkcióval
szabályozott terület egy része magántulajdonban van, amely egyébként a törvény szerint
nem lehetne. A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint a közpark kizárólagos állami, illetve
önkormányzati tulajdonban áll. Ezért az Önkormányzat hosszú évekig tárgyalásokat
folytatott a magántulajdonú ingatlanrésznek megvásárlása érdekében. Hozzá kell tenni,
hogy a a Csajkovszkij parknak- emlékeim szerint, talán 4 és fél hektáros a területe - a 98%a már a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában van. Korábban egy rész az állam
tulajdonában volt, ezt a Kőbányai Önkormányzat az államtól tulajdonba kapta. Ezt a kis
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részét tulajdonolja két magánszemély, tehát hosszú évekig tárgyalásokat folytatott az
Önkormányzat az ingatlanrész megvásárlása érdekében. És mivel nem született
megegyezés a felek között, ezért a kisajátítási eljárás megindításáról döntött a Képviselő
testület Pontosan abból a célból, hogy a Csajkovszkij park egészét egy egységes
közparkként tudja az Önkormányzat kezelni és tudja fejleszteni. Tudjuk, hogy a Csajkovszkij
park területe szorosan kapcsolódik egyrészt a mellette lévő sportterülettel, ugyebár KSC-t
említett Képviselő úr, de az Önkormányzat költségvetési szervének, a Kocsis Sándor
Sportközpontnak az intézményi területe, tehát nem a KSC területe. Szorosan kapcsolódik az
Önkormányzat tulajdonában lévő, Sl területhez is és az Önkormányzatnak a fejlesztési
elképzeléseiben ezek a területek mindig is egységként jelentek meg, közfunkciót szolgálva.
A Csajkovszkij park, mint közpark és mint zöldterületként, közösségi zöldterületként
szabályozott terület nem is szolgálhat más funkciót, tehát jogszabály szerint sem szolgálhat
lakófunkciót és természetesen nem is lehetséges, hogy az Önkormányzat a magántulajdoni
résznek a megszerzése után itt bármilyen lakófunkciót létesítsen. Itt a közparki funkciót
kiszolgáló tevékenységek végezhetők. Egyébként jelenleg is, hiszen jelenleg is közpark a
magántulajdonban lévő terület is és a jövőben is azok lesznek. Köszönöm.

Elnök: Tájékoztatom a Testületet, hogy a 13-as napirendi ponthoz bizottsági módosító
javaslat került benyújtásra. Napirend felvételére szeretnék javaslatot megfogalmazni. 30.
napirendként az Országos Futópálya-építési Programban való részvételről és a saját forrás
biztosításáról szóló 297. számú előterjesztést kérem, hogy tárgyalja meg a Testület. A
napokban került kiírásra a pályázat, a beadási határidő viszont a következő ülésünk előtt le
fog járni, jövő hónap 14-én, ezért kérem, hogy tárgyaljuk meg ezt a kérdést. Van-e más
javaslat felvételre? Nincs. Minősített többséggel tudunk arról dönteni, hogy ezt a kérdést
megtárgyaljuk. Indítom a szavazást.
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú
szavazattal felveszi nyilvános ülésének napirendjére az alábbi előterjesztést [186/2019. (v.
16.)]:
30. Az Országos Futópálya-építési Programban való részvételről és a saját forrás
biztosítása (297. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Levételre van-e valakinek javaslata? (kis szünet) Sorrendmódosításra?

Dr. Pap Sándor: Köszönöm szépen Polgármester úr. A 18-as, 19-es napirendi pontokat, a
két közbeszerzést javasolnám előrehozni a 6-os és a 7-es napirendi pontok közé, a
rendeletek után és a Gyermekjóléti feladatokról szóló átfogó értékelés előtt.
Elnök: Mégegyszer Alpolgármester úr!

Dr. Pap Sándor: A 6-os és a 7-es közé, tehát a Fehér út, Gyakorló utca, a Keresztury utca
előterjesztés után javaslom ezt a kettőt megtárgyalni, a 18. és 19. napirendi pontokat.
Elnök: Rendben. Más javaslat? Nincs. A sorrendmódosításról is
döntünk, indítom a szavazást.

minősített

többséggel
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú
szavazattal a kiküldött meghívóban szereplő napirendhez képest az alábbi
sorrendmódosításról dönt:
- 7-8. napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a meghívóban a 18., illetve a 19.
sorszámmal szereplő előterjesztést.
[187/2019. (v. 16.)}
Elnök: Most, egyben tudunk szavazni a

napirendünkről,

indítom a szavazást.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el {188/2019. (v. 16.)}:
1. Beszámoló
a
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2018. évi tevékenységéről (248. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
2. A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére a 2019. évben
lakbérhozzájárulás iránti pályázat elbírálása (284. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
3. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére lakbér-hozzájárulás
nyújtására vonatkozó pályázat elbírálása (285 . számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (282. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

D. Kovács Róbert Antal polgármester

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetési
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása, valamint az azzal összefüggő egyéb döntések (291. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

D. Kovács Róbert Antal polgármester

6. Budapest X. kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által
határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása (293. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
7. Az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (263. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

8. A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési
eredményének megállapítása (260. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

eljárás
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9. Átfogó értékelés a 2018. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról (272. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

10. A 2019 /2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok (289. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
11. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság könyvvizsgálójának megválasztása (264. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
12. A Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti telekingatlan ingyenes használatba
adása (283. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
13. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten
Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötése (286. számú előterjesztés)
Előterjesztés:
Weeber Tibor alpolgármester
14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési
Osztálya 2018. évi ellenőrzési jelentése (278. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
15. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton
történő részvétel és a saját forrás biztosítása (290. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
16. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton történő
részvétel és a saját forrás biztosítása (294. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
17. A VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című
projekt keretében megvalósuló kerékpáros infrastruktúra fejlesztés fedezetének
átcsoportosítása (295. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
18. A lejárt határidejű végrehajtott, valamint további intézkedést igénylő
testületi határozatok (292. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

képviselő

19. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 1-VI. havi
várható likviditási helyzetéről (259. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
20. Az Országos Futópálya-építési Programban való részvételről és a saját forr ás
biztosítása (296. számú előterjesztés)
Előterjesztő :
Radványi Gábor alpolgármester
21. Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (257. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
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22. A Budapest X. kerület, Harmat utca 156. III. emelet 13. szám alatti lakás
elidegenítésre történő kijelölése (281. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
23. A Budapest X. kerület, Hős utca 15. 2/49. szám alatti lakás tulajdonjoga és a
Budapest X. kerület, Gergely u. 68. fszt. 23. szám alatti önkormányzati lakás bérleti
joga cseréje (288. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
24. A Sportliget mellett fekvő, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon velodrom
létesítése (2 77. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
25. Budapest X. kerület, Füzér utca 19 /B szám alatti ingatlan ingyenes használatba
adása (275. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
26. A Budapest X., Mázsa téren létesülő 1 kV-os és 10 kV-os elektromos hálózati elemek
tulajdonjogának ingyenes átruházása (276. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
27. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (270.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

28. Horváth Jánosné közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
(268. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
29. Az Élővizeinkért Alapítvány közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági
kérelme (269. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
30. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (256. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

1. napirendi pont:
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2018.évitevékenységéről
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Elsőként tárgyaljuk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót. Köszöntöm Horváth Lajos tűzoltó őrnagy urat
körünkben. Kérdésre, hozzászólásra nincs jelentkezés. Bizottsági ülésen megtárgyalták az
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anyagot részletesen
bejelentkezett.

képviselőtársaim,

úgy értesültem. Somlyódy

képviselő

úr közben

Somlyódy Csaba: Azt hittem, hogy lesz szóbeli kiegészítése, hát tévedtem. Egy kérdésem
lenne az anyaghoz, ami a közelmúltban ugye többször is foglalkoztatott bennünket, engem,
mint képviselőt egészen biztosan. A kerületben sajnos nagyon sok az olyan, hát szerintem
betegségnek számító, kényszeres gyűjtögető, aki a saját magánterületén különböző, hát nem
mondom, hogy szemetet, de nagyon hasznos és gyúlékony dolgokat halmozott föl, sokszor
2- 2 és fél méter magasan, ilyen nagy lövészárokszerű, bunkerszerű mozgásteret hagyva
csak Ebből már több köz- és önveszélyes probléma keletkezett. Tűz volt, palackfelrobbanás
volt, szomszédok veszélyeztetése volt. Igazából azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen
helyzetben, hiszen számos ilyen esetről tudok, képviselőtársaim is bizonyára, milyen
lehetőségei vannak a katasztrófavédelemnek, van-e arra lehetőség, hogy ilyen helyzetekben
hatékonyan föl lehessen lépni? Illetve ha nem, akkor mit javasolna esetleg, hogy milyen
megoldást kezdeményezzünk, mint politikusok, mint képviselők ebben a kérdésben, mert
úgy látom, hogy ez egy elég feszítő téma és nem nagyon sikerült megoldást találni a való
életben erre a problémára. Ugyanakkor még egyszer mondom, ezek ön- és közveszélyes
helyzetek a lakosság körében, ami erősen foglalkoztatja, főleg a szomszédban lévőket.
Elnök: Köszönöm a kérdést Képviselő úr. Parancsnok urat kérem, hogy akár szóbeli
kiegészítést tegyen, illetve válaszoljon a kérdésre.
Horváth Lajos: Képviselő úr kérdésére a válaszom az, hogy a katasztrófavédelemnek a
hatásköre nem terjed ki az állampolgárok magántulajdonára addig, amíg ők az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatban megfogalmazott tárolási szabályokat betartják. Na most, hogy ha
valaki éghető anyagot tárol a saját tulajdonában, kertes házról beszélünk, mondhatja, hogy
ez neki a tüzelője és azt nem tilthatjuk meg, hogy valaki a tüzelőjét a saját kertjében, a saját
udvarán tárolja. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban fogalmazott tárolási
szabályokat megszegi, akkor tud a katasztrófavédelem hatóságként közbelépni.
Dr. Mátrai Gábor: Én egyet szeretnék megkérdezni a Kapitányt úrtól, hogy mostanában
Újhegyen több lakástűz is volt. A legutolsó az elég drasztikus volt itt a Tóvirág utcában. Arról
tudna tájékoztatást adni, hogy történt-e személyi sérülés vagy mi volt az oka annak?
Szabályosan egész Újhegyet mintegy köd borította be a legutolsó lakástűz. Köszönöm
szépen.
Horváth Lajos: Tehát a két lakástűz, panelházról beszélünk, teljesen külön áll egymástól,
nincs összefüggés a kettő között. Sajnálatos módon időben nagyon közel van egymáshoz a
két esemény. A lakások is közel vannak egymáshoz, de teljesen független a két esemény.
Mind a kettőt, én úgy tudom, hogy emberi mulasztásra lehet visszavezetni. Személyi
sérülésről nincsen tájékoztatásom.
Elnök: Nekem is van információm, a két tűzesetről, hiszen az Önkormányzatban dolgozó
kollégánk is minden esetben értesítést kap és nem csak, hogy értesítést kap, hanem részt is
vesz ezeknél az eseményeknél a teljes folyamatban, hiszen adott esetben az
Önkormányzatnak is keletkezik feladata. Meg tudom erősíteni Parancsnok urat, hogy mind
a két esetben emberi mulasztás vezetett a tűz keletkezéséhez. Konyhában folytatott
tevékenység nyomán keletkezett a tűz. Azt gondolom, hogy minden alkalmat meg kell
ragadnunk arra, hogy fölhívjuk a a figyelmet, hogy milyen veszélyt jelenthet egy-egy
ártalmatlannak tűnő cselekedet is vagy apró figyelmetlenség, különösen azokban az
épületekben, magas épületekben, melyből nem kevés van Kőbányán. Azt is látjuk, különböző
közösségi felületeken, hogy ezek a tűzesetek bizony komoly visszhangot, társadalmi
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visszhangot váltanak ki. Lehet, Parancsnok úr meg kell fontolnunk közösen majd ilyen
tájékoztató kiadását, ami felhívja a kőbányaiak figyelmét arra, hogy mi mindenre is kell
figyelni, és nem elég elégszer ismételni ezen kérdéseket, hogy jól rögzüljenek.
Dr. Mátrai Gábor: A jogszabályi hátterét ennek pontosan nem tudom, de van-e arra mód és
lehetőség, hogy itt a katasztrófavédelem vagy maga a társasházak, a közös képviseletek
emeletenként elhelyeznének egy-egy poroltó készüléket? Erre szeretném, hogyha tudna
válaszolni. Köszönöm.
Elnök: Egyébként mindenki tarthat az otthonában, mondja Jegyző úr, és a tűzesetek
kapcsán a hozzászólásokban olvastam is, hogy valaki már kettőt is vásárolt és tart a
lakásában, pont az ilyen helyzetekre fölkészülve. Parancsnok úr!
Horváth Lajos: Polgármester úr ennél jobban nem tudtam volna megfogalmazni. Tehát
minden emeleten el lehet helyezni poroltót, semmi sem tiltja, csak nem tudom, hogy ez
gazdaságilag megéri-e, azt ki fogja őrizni? Ennél sokkal jobb megoldás az, ha mindenki a
saját lakásában tart magának egy poroltó készüléket, kisebbet nagyobbat a saját lelke, mert
nem kötelező, tehát ez mindenkinek a saját szabadon választott lehetősége. Mindenki
tarthat az autójában, én támogatom mindegyiket. Legyen az autóban egy kis 3 kilós, a
lakásban egy kis 6 kilós. Bármi történik, akkor hatékonyan be tud avatkozni, vagy legalábbis
tudja korlátozni a tűz terjedését, legalább a maga biztonságát azzal, hogy a menekülési
útvonalát tudja biztosítani. Mert ha most az utolsó esetről beszélünk itt nagyon röviden csak
annyi, hogy a fiatalember nem tudott a saját lakásából kijönni, ezért nagyon bölcsen az
erkélyre menekült ki, ahonnan mi emelőkosaras gépjárművel mentettük ki. Tehát nem
tudott a saját lakásából kimenekülni. Tehát az, hogy most a lépcsőház minden szintjén
elhelyezzünk egy poroltót én ezt nem javaslom. Ez túlzás.
Elnök: Az adott eset kapcsán én is megvizsgáltam mennyibe kerül egy ilyen készülék.
Elérhető áron kaphatóak, tehát nem egy olyan kiadás, ami ne lenne szinte bárki számára
elérhető. Fejér doktor úr!
Dr. Fejér Tibor: Köszönöm szépen. A figyelem felkeltés miatt mondom, hogy esetleg a
törvényi hátterét újra kellene gondoltatni vezetőinkkel, ugyanis az, hogy valaki gyűjtöget,
az valóban egy elmebetegség, de nincs kényszergyógykezelési lehetőség, csak ha
önveszélyes. A közveszélyesség már nehezebb fogalom. Ez utóbbi azért lényeges, mert
nagyon sok nem elmebeteg, hanem leépült, demens beteg tartja félelemben a lépcsőházakat,
aki érzelmileg is labilis, hol meg akar halni jó, hol szeretne örökké élni, és nagyon sokan
félnek attól, hogy magára robbantja a konyhát leginkább. Véletlenül vagy esetleg egy rossz
pillanatában. Ezekre kéne valami megoldást találni, hogy legalább támogathassuk, hogy ne
gázkészülékkel melegítse az ételét, hanem villannyal, mert sokkal kisebb a kockázata a
közösségre nézve ennek Köszönöm szépen.
Elnök: Messzire vezet a kérdés. A hetente megtartott fogadóórákon rendszeresen
találkozunk hasonló típusú kérdésekkel. Akár hulladékkezelési problémákkal, akár
galambetetéssel kapcsolatos kérdésfelvetéssel, amely ellehetetleníti az alatta lakók életét,
ha mondjuk egy magasabb szinten eteti valaki a galambokat az erkélyén. Ugyanilyen a
poloska, ágyi poloska kérdése, annak az irtása, lokalizálása és ő közvetlen környezetre
gyakorolt hatása. És azt látjuk egyébként, hogy viszonylag korlátozott lehetőségekkel
rendelkezünk még akkor is, ha a közösségi érdek azt kívánná, hogy határozottan föl
lehessen lépni ilyen esetekben. {Az Elnök Jegyző úr felé fordul.) Jegyző urat kérdeztem a
hulladékkal kapcsolatos, ingatlanban, ingatlanon felhalmozott különböző természetű
anyagokkal kapcsolatban. Mert hulladék ez vagy nem hulladék, tüzelő, nem tüzelő? Mit
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tekintünk annak? (Az Elnök nyugtázva Jegyző úr egyetértését.) Bizony-bizony nagyon szűk
mozgástere van a mi hivatalunknak is ezen kérdések kezelésében. Marksteinné Molnár
Julianna képviselő asszony.

Marksteinné Molnár Julianna: Köszönöm szépen. Én a prevencióra szeretnék egy-két
gondolatot megfogalmazni. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány az elmúlt években
adott ki egy tájékoztatófüzetet, amibe iparkodtunk a különböző veszélyekre fölhívni a
figyelmet és különböző megoldási módokat javasoltunk. Az előbbiek fényében én úgy
gondolom, hogy ismét időszerű lesz egy aktualizált kiadvány elkészítése, főleg a
lakótelepekre fókuszálva, mert az elhangzottakból én azt látom, hogy elsődlegesen ott
keletkeznek olyan problémák, amiket tényleg nagyon nehéz kezelni, ha már kiüt egy panel
10. emeletén a tűz . Úgyhogy akkor ezt a közalapítvány meg fogja fontolni, hogy ismét
jelentkezzünk egy aktualizált kiadvánnyal. Köszönöm szépen.
Elnök: Köszönöm szépen Képviselő asszony! Egyetértek. Más bejelentkező nincs. Kapitány
úr, bocsánat, Parancsnok úr, szeretném megköszönni azt a munkát, az állomány munkáját,
a Te munkádat, amit folyamatosan végeztek azért, hogy ilyen biztonságban éljünk, illetve a
beavatkozásokat, amelyek valóban hősies erőfeszítést igényelnek az állomány minden tagja
részéről adott helyzetben.Úgyhogy köszönjük mindezt.
Horváth Lajos: Polgármester úr, akkor én szeretném megragadni a szót, és a X. Kerületi
Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság teljes személyi állománya nevében szeretném
megköszönni a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, illetve a Kőbánya
Tűzvédelméért Közalapítvány által nyújtott támogatásukat. Nagyon szépen köszönöm,
nagyban segíti a munkánkat.
Elnök:

Köszönjük

szépen,

döntéshozatal

következik.

Indítom

a

szavazást.

189 /2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolóról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom.

2. napirendi pont:
A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére a 2019. évben
lakbérhozzájárulás iránti pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Nincs kérdés, hozzászólás, ezért következhet a határozathozatal, indítom a
szavazógépet.
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190/2019. (V.16.) KÖKT határozat
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére
hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálásáról

lakbér-

(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerületi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére a 2019. évben lakbér-hozzájárulás
nyújtására vonatkozó pályázat alapján Czicze István tűzoltó őrmester és Varga Attila tűzoltó
őrmester részére lakbér-hozzájárulást biztosít az 1. melléklet szerinti tartalommal
megkötött szerződés alapján.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatott
szerződésének megszűnése esetén a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője
által javasolt személlyel szerződést kössön.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője

A határozat 1. melléklete mindenben

megegyező

az előterjesztésben szereplővel.

Elnök: Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú támogatást a tűzoltók részére ad az
Önkormányzat. Reméljük, hogy a jövőbeni tovább tudjuk folytatni ezt a most elindított
programot. Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

3. napirendi pont:
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére lakbér-hozzájárulás
nyújtására vonatkozó pályázat elbírálása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A 3. napirendünknél ez már nem az első alkalom, hiszen hasonló kérdést tárgyalunk,
a X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére lakbér-hozzájárulás pályázatot bírálunk
el. A döntést úgy tűnik, itt is meghozhatjuk, indítom a szavazást.

191/2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére lakbér-hozzájárulás
nyújtására vonatkozó pályázat elbírálásáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X.
kerületi Rendőrkapitányság állománya részére a 2019. évben lakbér-hozzájárulás
nyújtására vonatkozó pályázat alapján az alábbi sorrendben
1.1. Bata-Mohammad Gina r. őrm .
1.2. Bíró Gábor r. tőrm.,
1.3. Boós Bence r. tőrm.,
1.4. Boros Anita r. hdgy.
1.5. Csó Sándor r. ftőrm.,
1.6. Csorba Szandra e. r. tőrm.
1.7. Damu Dániel r. őrm.
1.8. Faddi Rita e. r. tőrm.
1.9. Gacsal Levente r. tzls.,
1.10. Kovács Orsolya Klaudia r. ftőrm.,
1.11. Kozma Gábor r. hdgy.
1.12. Lauter Péter r. tőrm.,
1.13. László Ferenc r. tzls.,
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1.14. Máté András Attila r. ftőrm.,
1.15. Orosz Ádám r. őrm.,
1.16. Pados Józsefr. tzls.,
1.17. Sikes Bálint r. hdgy.,
1.18. Sótér Barbara r. őrm.,
1.19. Sólyom Gábor r. ftőrm.
1.20. Streit Siegfried r. ftőrm .
1.21. Szabó Balázs r. ftőrm.,
1.22. Szénási-Kocsis Kitti r.őrm.,
1.23. Tóth Tamás r. zls.,
1.24. Varga István r. hdgy., valamint
1.25. Végh Adrián r. tőrm.
részére lakbér-hozzájárulást biztosít az 1. melléklet szerinti tartalommal megkötött
szerződés alapján.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatott
szerződésének megszűnése esetén a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi
Rendőrkapitányság vezetője által javasolt személlyel szerződést kössön.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője

A határozat 1. melléklete mindenben

megegyező

az előterjesztésben szereplővel.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: Kérdésre, hozzászólásra nincs jelentkező, indítom a szavazást.
Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen
szavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

5. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetési
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása, valamint az azzal összefüggő egyéb döntések
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: A

következő

összefüggő

napirendi pont önkormányzati rendelet megalkotása, illetve azzal
egyéb döntések meghozatala. Jegyző úrnak adok szót.
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Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. Korábban előkészített, de most a
megvalósíthatósághoz ért üggyel kapcsolatban javasolok módosítást a rendelettervezetben.
Az Emberbarát Alapítványnak a programja megvalósításáról van szó, amivel kapcsolatban
helyiség biztosításról már döntött korábban a Képviselő-testület. Az ebben a helyiségben
folytatott tevékenységre összeállított program 16 062 200 Ft támogatást igényel. Ezzel
kapcsolatban javaslom a rendelettervezet 16. mellékletének a módosítását, ami a
pénzmaradvány felhasználását szabályozza. Több sorban szükséges a módosítás,
mindegyik arra irányul, hogy 16 062 200 forintot eredendően az elosztásban, a
polgármester általános tartalékába helyezett összegből erre a célra, tehát az Emberbarát
Alapítvány támogatására tegyünk át. Köszönöm szépen.
Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: A rendelettervezet 16. melléklete egy új
7. sorral, az Emberbarát Alapítvány sorral egészül ki, az alábbiak szerint:
az E:7 és a K:7 mezőben 16 062 200 összeg szerepel,
a táblázat 8. sor (Polgármesteri általános tartalék) F:8 és K:8 mező SOS 900 093 Ftról 489 837 893 Ft-ra változik,
a táblázat 10. (Összesen) sor E:10 mező 2 368 OOO Ft-ról 18 430 200 Ft-ra változik,
az F:10 mező SOS 900 093 Ft-ról 489 837 893 Ft-ra változik.
a táblázat 76. (Mindösszesen) sor E:76 mező 2 368 OOO Ft-ról 18 430 200 Ft-ra, az
F:76 mező SOS 900 093 Ft-ról 489 837 893 Ft-ra változik.
Indokolás: a Képviselő-testület az elmúlt ülésén döntött az Emberbarát Alapítvány részére
helyiség biztosításáról, a rendeletmódosítás pedig a feladatellátáshoz szükséges forrást
biztosítja.
(291/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 291/1. módosító javaslatot.
Elnök: Más nem jelentkezik hozzászólásra, én a módosító javaslatot támogatom. Külön kell
rendeletet
alkotnunk
és
határozatot
hoznunk,
ezt
mindig
külön
kell
megtennünk. Rendeletalkotás következik az első szavazással, indítom a szavazást.
Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen
szavazattal, 3 tartózkodással - a 291/1. módosító javaslat figyelembevételével - az
előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2018. ev1 költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és
pénzmaradványáról, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 11/2019. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Elnök: A zárszámadást elfogadtuk, a hozzá kapcsolódó határozatokról külön szavazunk.
Indítom a szavazógépet.
192/2019. (V.16.) KÖKT határozat
a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek részére forrás biztosításáról
(12 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági
szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
részére bruttó 2 521 689 Ft összegű fedezetet biztosít az 1. melléklet szerinti feladatokra a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
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3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. Előre nem tervezett feladatok
tartaléka sora terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás
végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Elnök: A napirend lezárásával egyidejűleg szeretném megköszönni mindenkinek a
munkáját. Nemcsak az anyag összeállításában, hiszen egy nagyon szép zárszámadásról,
gazdálkodásról szóló jelentést kaptunk, hanem ezen túl a költségvetés végrehajtása során
végzett munkát is, hiszen ez a zárszámadás is, a beszámoló is tartalmazza, lefedi mindazt,
amely az Önkormányzat működésében az elmúlt esztendőt jellemzően meghatározó módon
jelen volt. Maga a költségvetés is, a zárszámadás is, de a mögötte lévő teljesítmény is azt
gondolom, mindenképpen elismerést érdemel.

6. napirendi pont:
Budapest X. kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által
határolt terület kerületi építési szabályzatárólszóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: A Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és a vasútvonal által határolt terület kerületi
építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kell folytatnunk. Mivel
hozzászólás nincs, indítom a szavazást.
Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest X. kerület, Fehér út,
Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által határolt terület kerületi építési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom.

7. napirendi pont:
Az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Közbeszerzések következnek, zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok lehetnének,
de ezt nem kezdeményezte senki, így elsőként az "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása az, amit tárgyalnunk kell. Jegyző úr lesz a szavazás lebonyolítója, és név
szerinti szavazással tudjuk meghozni a döntésünket. Jegyző úr!
Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. ,,Igen", ,,nem" vagy „tartózkodom nyilatkozatokat
szeretnék kérni a Tisztelt képviselő hölgyektől, uraktól a szavazógépnek, illetve a
mikrofonnak a működtetésével.
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Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a Bizottság tagjainak névsorát,
akik „igen': ,,nem" vagy „tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.

Elnök: Megállapítom, hogy a határozatot 13 igen egyhangú szavazattal fogadta el a
Képviselő-testület.

(A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét
képezi.)

193/2019. (V.16.) KÖKT határozat
az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az 1. és 2. rész tekintetében érvénytelen
ajánlatot nyújtott be a NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 1586/1.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel szakmai ajánlata
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
előírásoknak. Az 1. rész tekintetében az általa megajánlott 34., 43., 85., 86., 115., 124., 126.,
139., 140., 144., 148. és 156. sorszámú termékek kiszerelése 5%-ot meghaladó mértékben
tér el az Önkormányzat által előírt kiszereléstől, valamint a 101. sorszámú termék
összetételében nem felel meg az ajánlatkérői előírásoknak, a 6., 15., 17., 38., 55-59., 77., 89.
és 162-165. sorszámú termékek esetében pedig nem igazolta az ajánlatkérői előírásoknak
történő megfelelést, mivel a benyújtott gyártmánylapok nem felelnek meg a
gyártmánylapról szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendeletben foglalt tartalmi előírásoknak. A 2.
rész tekintetében az általa megajánlott 2-4., 6., 9-11., 15., 27., 30., 36. és 40. sorszámú
termékek kiszerelése 5%-ot meghaladó mértékben tér el az Önkormányzat által előírt
kiszereléstől, továbbá a 27. sorszámú termék gyümölcstartalma kevesebb, mint az
ajánlatkérő által előírt minimum 45%-os gyümölcstartalom, amely hibák csak a szakmai
ajánlat releváns, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütköző módosításával lennének
korrigálhatók.
2. A Képviselő-testület az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az 1. és 2. rész
tekintetében érvénytelen ajánlatot nyújtott be a Helit Kereskedelmi Kft. (1117 Budapest
Budafoki út 209 /b) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel szakmai ajánlata nem
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak.
Az 1. rész tekintetében az általa megajánlott 12., 23., 24., 33., 34., 38., 43., 49., 56., 68-71.,
73., 75-77., 88., 90., 105., 109., 120., 124., 126., 143., 144., 148., 156., 162., 165. és 167.
sorszámú termékek kiszerelése 5%-ot meghaladó mértékben tér el az Önkormányzat által
előírt kiszereléstől, továbbá a 33., 43., 49., 50., 120 és 124. sorszámú termékek összetétele
eltér az ajánlatkérői előírástól. A 2. rész tekintetében az általa megajánlott 2., 4., 5-10., 1213., 15., 23-25., 27., 30., 38. és 39. sorszámú termékek kiszerelése 5%-ot meghaladó
mértékben tér el az Önkormányzat által előírt kiszereléstől, továbbá a 4., 19., 30., 31., 35. és
36. sorszámú termékek összetétele nem felel meg az Önkormányzat által előírt
követelményeknek, a 7., 8., 15-18., 26., 27., 40. és 41. tételek esetében pedig a gyártmánylap
hiányában nem igazolt az ajánlatkérői előírásoknak való megfelelés, amely hibák csak a
szakmai ajánlat releváns, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütköző módosításával
lennének korrigálhatók.
3. A Képviselő-testület az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 3. rész
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tekintetében érvénytelen ajánlatot nyújtott be a Sütőgép Élelmiszeripari Gépszerelő,
Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 38.) a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján, mivel szakmai ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak. Az általa megajánlott termékek
kiszerelése 5%-ot meghaladó mértékben tér el az Önkormányzat által előírt kiszereléstől a
21., 27., 28. és a 36. termékek esetében, valamint a 6-8., 14., 17., 18., 25., 30. és 32. termékek
tekintetében a megajánlott termék összetétele nem felel meg az ajánlatkérői előírásoknak,
amely hiba csak a szakmai ajánlat releváns, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütköző
módosításával lenne korrigálható.
4. A Képviselő-testület az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 3. rész
tekintetében érvénytelen ajánlatot nyújtott be az IMMOFIX Kereskedelmi Kft. (1192
Budapest Bajza köz 6.) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel szakmai ajánlata
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
előírásoknak. A 7., 12., 15., 16. és 36. sorszámú termékek esetében a megajánlott termék
összetétele nem felel meg az ajánlatkérői előírásoknak, valamint az 1., 2., 3-5., 6., 11., 14.,
18., 20. és 28. sorszámú termékek esetében a termék receptúrája nem szerepel
gyártmánylapon, a 8., 10., 13., 21-27. és 29-34. sorszámú termékek gyártmánylapja pedig
nem került benyújtásra, így a szakmai ajánlatból nem állapítható meg az ajánlatkérői
előírásoknak való megfelelés, amely hiba csak a szakmai ajánlat releváns, a Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontjába ütköző módosításával lenne korrigálható.
5. A Képviselő-testület az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési
eljárás mindhárom rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja
alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

8. napirendi pont:
A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Következőként az eredeti 19-es pontot tárgyaljuk, a "Köztemetés szolgáltatás
megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szól mindez.
A szavazás menete az előzőhöz nemcsak, hogy hasonló, hanem azzal megegyező lesz,
formájában, eredményében pedig mindjárt meglátjuk. Felkérem Jegyző urat a név szerinti
szavazás lebonyolítására.
Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a
Bizottság tagjainak névsorát, akik „igen': ,,nem" vagy „tartózkodom" nyilatkozattal
szavaznak.
Elnök: Az eredmény egybevág az előzővel, 13 igen szavazattal fogadta el a Testület ezt a
határozatot. Köszönöm Szakértő asszony részvételét.
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(A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét
képezi.)

194/2019. (V.16.) KÖKT határozat
a „Köztemetés szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Köztemetés
szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az eljárás
eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a)
pontja alapján tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatot nem
nyújtottak be.
azonnal
Határidő:
a Jegyzői Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
9. napirendi pont:
Átfogó értékelés a 2018. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkeznek
döntéshozatal következik. Indítom a szavazást.

képviselőtársaim,

kérdésük

sincs,

így

195/2019. (V.16.) KÖKT határozat
a 2018. évi kerületi gyermekjóléti feladatok átfogó értékeléséről
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi
kerületi gyermekjóléti feladatok átfogó értékelését elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést terjessze fel a Budapest
Főváros Kormányhivatala részére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

10. napirendi pont:
A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze.
Radványi Gábor: A tavalyi csoportszámhoz képest idén két csoporttal, illetve négy
csoporttal kevesebb van. A kettőt az indukálja, hogy a Mocorgó Óvodában ugye az
összevonás megtörténik és így nagycsoportos óvoda együttes lesz. A másik kettő pedig a
Kincskeresők Óvodában egy csoporttal kevesebb, öt csoport helyett négy indul. A kimenő
csoport mellett új csoport nem indul. A másik óvoda pedig az Ászok Óvoda, ahol egy
csoporttal kevesebb lesz. Így összesen 95 csoport indul a kőbányai óvodákban.
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Elnök: Köszönöm szépen a kiegészítést Alpolgármester úr! Más továbbra sem érzi, hogy
szólnia kellene, így következhet a döntéshozatal. Indítom a szavazást.
196/2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportokról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019 /2020.
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az 1. melléklet szerint határozza meg.
2. Ez a határozat 2019. szeptember l-jén lép hatályba, és 2020. augusztus 31-én hatályát
veszti.
1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

melléklet a 196/2019. {V. 16.) KÖKT határozathoz

A

B

Óvoda

Indítható csoportok száma

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

(1108 Budapest, Úihegvi sétánv 5-7.)
Kőbányai Bóbita Óvoda
(1102 Budapest, Halom u. 7 /b)
Kőbányai Csodafa Óvoda
(1108 Budapest, Úihegvi. sétánv 17-19.)
Kőbányai Csodapók Óvoda
(1104 Budapest, Mádi u. 127.)
Kőbányai Gépmadár Óvoda
(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)
Kőbányai Gesztenye Óvoda
(1106 Budapest, Maglódi út 8.)
Kőbányai Gézengúz Óvoda
(1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a)
Gyermekek Háza Óvoda
(1103 Budapest, Kada u. 27-29.)
Kőbányai Gyöngyike Óvoda
(1101 Budapest, Salgótarjáni út47.)
Kőbányai Hárslevelű Óvoda
(1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.1
Kőbányai Kékvirág Óvoda
(1107 Budapest, Kékvirág u. 5.)
Kőbányai Kincskeresők Óvoda
(1105 Budapest, Mádi u. 4-6.)
Kőbányai Kiskakas Óvoda
(1104 Budapest, Mádi u. 86-94.)
Kőbányai Mászóka Óvoda
(1105 Budapest, Ászok u. 1-3.)
Kőbányai Mocorgó Óvoda
(1101 Budapest, Kőbányai u. 30.)
Kőbányai Rece-fice Óvoda
(1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.)
Kőbányai Zsivaj Óvoda
(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.)

Összesen:

12
6
7
4
7
5
4
4
4
4
7

4
8
5
6
4
4
95
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197 /2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Kőbányai Kincskeresők Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Kincskeresők Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő alkalmazottak
álláshelyszámát 2019. szeptember l-jétől az 1. melléklet szerint három álláshellyel
csökkenti 2 633 817 Ft személyi juttatás és 535 945 Ft munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó előirányzatának visszarendezésével egyidejűleg. A Képviselő
testület a visszavont 3 169 762 Ft összeget a Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem
tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékába rendezi.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Kincskeresők Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát
segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2019. szeptember l-jétől a 2.
melléklet szerint állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Kincskeresők Óvoda költségvetéséből a
csoportmegszűnés miatt bruttó 134 042 Ft dologi előirányzatot és bruttó 53 382 Ft
felhalmozási előirányzatot visszarendez a Bevételkiesés tartalékába.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetőjét, hogy legkésőbb
2019. augusztus 25-éig módosítsa az intézményi dokumentumokat.
Határidő:
pénzügyi feladatok: 2019. szeptember 1.
munkaügyi intézkedések: 2019. augusztus 31.
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetője

A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben

szereplővel.

198/2019. (V.16.) KÖKT határozat
a Kőbányai Mászóka Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Mászóka Óvodában a pedagógus, a nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak
álláshelyszámát 2019. szeptember l-jétől az 1. melléklet szerint négy és fél álláshellyel
csökkenti 3 389 846 Ft személyi juttatás és 694 546 Ft munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó előirányzatának visszarendezésével egyidejűleg. A Képviselő
testület a visszavont 4 084 392 Ft összeget a Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem
tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékába rendezi.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Mászóka Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát
segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2019. szeptember l-jétől a 2.
melléklet szerint állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Mászóka Óvoda költségvetéséből a csoportmegszűnés
miatt bruttó 134 042 Ft dologi előirányzatot és bruttó 53 382 Ft felhalmozási előirányzatot
visszarendez a Bevételkiesés tartalékába.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Mászóka Óvoda vezetőjét, hogy legkésőbb 2019.
augusztus 25-éig módosítsa az intézményi dokumentumokat.
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Határidő:

pénzügyi feladatok: 2019. szeptember 1.
munkaügyi intézkedések: 2019. augusztus 31.
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Mászóka Óvoda vezetője
A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.

199 /2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Kőbányai Mocorgó Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Mocorgó Óvodában a nevelő munkát segítő alkalmazottak álláshelyszámát 2019.
szeptember l-jétől az 1. melléklet szerint két álláshellyel csökkenti 1 402 838 Ft személyi
juttatás és 288 454 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
előirányzatának visszarendezésével egyidejűleg. A Képviselő-testület a visszavont
1 691 292 Ft összeget a Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű
kifizetéseinek tartalékába rendezi.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát
segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2019. szeptember l -jétől a 2.
melléklet szerint állapítja meg
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvoda költségvetéséből a csoportmegszűnés
miatt bruttó 268 084 Ft dologi előirányzatot és bruttó 106 764 Ft felhalmozási
előirányzatot visszarendez a Bevételkiesés tartalékába.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetőjét, hogy legkésőbb 2019.
augusztus 25-éig módosítsa az intézményi dokumentumokat.
Határidő:
pénzügyi feladatok: 2019. szeptember 1.
munkaügyi intézkedések: 2019. augusztus 31.
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője
A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom.

A Kőrösi

11. napirendi pont:
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs, indítom a szavazást.
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200/2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának megválasztásáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény
szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére a TRIÁSZAUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54.), személyében felelős
könyvvizsgálóként Varga Eszter Ágnest választja meg 2019. június 1. napjától 2024. május
31. napjáig.
2. A könyvvizsgáló megbízási díja 140 OOO Ft+ áfa/hó.
3. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság támogatását 2019. június l-jétől 10 OOO Ft + áfa/hó összeggel
megemeli a 2. pontban jelzett feladat ellátására, amelynek fedezetéül 88 900 Ft összeget
biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület
általános tartaléka) terhére.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban kijelölt könyvvizsgálóval az
1. és 2. pontban meghatározott feltételekkel 30 napon belül kössön megbízási szerződést.
6. Ez a határozat 2019. június 1. napján lép hatályba, és 2024. június 1. napján hatályát veszti.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Osztály vezetője
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom.

12. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti telekingatlan
ingyenes használatba adása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Elnök: Következő, amit tárgyalunk az a Bebek utca 1. szám alatti telekingatlan ingyenes
használatba adása. Somlyódy képviselő úr!
Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen! Bizottsági ülésen is foglalkoztunk ezzel a témával,
lehet, még egy kicsit részletesebben is, mint kellett volna, de azt hiszem, hogy megéri erről
szót váltani, hiszen egy évvel ezelőtt elég nagy kedélyeket borzolt az első döntésünket
megelőző helyzet, aminek a következménye volt, hogy lecseréltük az állatmentéssel
foglalkozó céget, aki ezt végezte. Nem egy szép csörte zajlott itt le. Nyilvánvalóan az akkori
felszólalásomnak megfelelően, a helyi médiában megjelent, hogy ugrálnának a sírokon és a
többi, perrel fenyegettek, nem csak engem, hanem az Önkormányzat munkatársait is. Amitől
persze nagyon megijedtünk, mint szép asszony a kemény szerszámtól, de hát mindenesetre
ezek a tények jól jellemzik a közállapotokat. Azóta örülök neki, hogy az új Segítő
Angyalokkal sikerült egy olyan munkarendet kialakítani, amelyben mind az elszámolásnak
a menete, mind a feladatok végrehajtása, mind pedig a vállalt kötelezettségnek a tényleges
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végrehajtása megtörténik. Az Aljegyző úr tájékoztatása szerint ezt havi bontásban meg is
kapja és annak megfelelően, ahogy a szerződés történt. Megértettem azt a dolgot, hogy itt
vannak olyan jellegű tevékenységek, amelyet az előző szerződéses forma nem tett lehetővé,
tehát én is pártolom azt, hogy átálljunk erre a fajta megoldásra, mert ugye itt ez figyelembe
vesz olyan tevékenységeket, mint a takarítás és más egyéb munkabér jellegű tevékenységet
igénylő feladatokat és annak az elszámolását, amely most így lehetővé válik. Örülök neki,
hogy itt a lakossági visszajelzések is megfelelőek és jók, sőt lehet, hogy elítélendő módon,
de még engem is meghívtak az Illatos útra a partnerszervezethez, a menhelyre beszélgetni
ottani dolgozókkal, megnézni, hogy hogy zajlik az a tevékenység, aminek ugye ők is az
elemei, mint a Segítő Angyaloknak a partnerszervezete. Ez elég megnyugtatóan hatott a
dologra. Reméljük, hogy az a fajta kialakítás, ahogy most kialakították a Bebek utcában az
állatok számára azt az ideiglenes átmeneti szálláslehetőséget, ez megfelelő célt fog szolgálni
és minél több odakerült állat kerül aztán jó kezekbe és nem kallódik el. Úgyhogy én
támogatom az előterjesztést, köszönöm szépen.

Elnök: Más hozzászólásra jelentkező nincs, ezért szavazni fogunk, indítom a szavazást.
201/2019. (V.16.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti telekingatlan ingyenes használatba
adásáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június
l-jétől 2020. május 31-éig a Segítő Angyalok Állatmentés Kft. (1237 Budapest, Temetősor
183720 hrsz.) részére ingyenes használatba adja a Budapest X. kerület, Bebek utca 1.
(41404 hrsz.) szám alatti telekingatlant és a rajta található épület földszinti, 193 m2
ingatlanrészét tárolás és irodai, ügyeleti tevékenység végzése céljából. A használat ideje
alatt a Kft. köteles a kiszámlázott közüzemi díjakat megfizetni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés
aláírására.
Határidő:
2019. május 31.
Feladatkörében érintett:
az aljegyző
a Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

13. napirendi pont:
A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten
Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötése
Előterjesztés: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs a napirendi ponthoz, indítom a szavazást.
202/2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú
Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Cimborák
Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására
- 2019. szeptember l-jétől 2020. augusztus 31-éig tartó időtartamra - kötendő ellátási
szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029
Budapest, Hímes u. 3.) a Nagyi kertje Családi Bölcsődében (1103 Budapest, Diósgyőri u.
18/B) történő családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására - 2019. szeptember l-jétől 2020.
augusztus 31-éig tartó időtartamra - kötendő ellátási szerződést a 2. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ellátási szerződések megkötésére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben

szereplővel.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
14. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső
Osztálya 2018. évi ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Ellenőrzési

Elnök: Kérdésre, hozzászólásra nincs bejelentkező, indítom a szavazást.
203 /2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési
Osztálya 2018. évi ellenőrzési jelentéséről
(13 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2018. évi
ellenőrzési jelentését elfogadja.
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

15. napirendi pont:
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton
történő részvétel és a saját forrás biztosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Itt van egy módosítás adminisztrációs hiba miatt.
Marksteinné Molnár Julianna: Szeretném kérni az Alpolgármester úrtól, hogy fogadja be
ezt a módosító javaslatot, mert bár a bizottsági ülés, mint utólag kiderült nem volt
határozatképes, tehát informális ülést tudtunk tartani, de, hogy ez a módosító javaslat, hát
nem tudom másként megfogalmazni tulajdonképpen. Itt szeretném jelezni, hogy akkor jövő
kedden azokban a napirendi pontokban, ami releváns ismételt bizottsági ülést fogunk
tartani. Ahogy értelmeztük az anyagokat, végül is egy elírás történt, úgyhogy kérem
Alpolgármester urat, hogy fogadja el ezt a módosító javaslatot. Köszönöm szépen.
Radványi Gábor: Természetesen befogadom, hiszen én jeleztem a problémát Jegyző úrnak.
A 14-es napirendnél az Étkezési fejlesztések támogatása volt, ez került be véletlenül a 13asba és itt homlokzati felújításokról lenne szó, illetve tetőtér felújításról. Tehát, ez volt az az
adminisztrációs hiba, úgyhogy természetesen igen, támogatom a módosító javaslatot.
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Marksteinné Molnár Julianna szóbeli módosító javaslata: a határozat 1. pontjában az
,,étkeztetési" szövegrész helyébe a „feladatellátást szolgáló" szöveg lép.
Indokolás: adminisztrációs hiba okán szükséges a módosítás.
(290/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 290/1. módosító javaslatot.
Elnök: Ennek megfelelően tudunk szavazni most már, indítom a szavazást.
204/2019. (V.16.) KÖKT határozat
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton
történő részvételről és a saját forrás biztosításáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a
38315/50 helyrajzi számú, 1107 Budapest, Zágrábi utca 13/A szám alatti óvoda épületének
fejlesztése céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg az 1. pont szerinti
pályázathoz szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat.
3. A Képviselő -testület az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
című pályázat pozitív elbírálása esetén a Kőbányai Gézengúz Óvoda infrastrukturális
fejlesztése pályázati cél megvalósulása érdekében a szükséges önrész rendelkezésre
bocsátása céljából bruttó 69 177 500 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati
rendelet 12. melléklet 7. (polgármester általános tartaléka) sora terhére.
Határidő :
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

16. napirendi pont:
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton történő
részvétel és a saját forrás biztosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton történő
részvétel és saját forrás biztosítása. Jegyző úr!
Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen! Az eredeti elképzeléshez képest egy ütemezésbeli
módosítás történt, és emiatt javasolok a határozattervezet 3. pontjában egy módosítást.
Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: a határozattervezet 3. pontjában a „2019.
évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora
(polgármester általános tartaléka) terhére" szövegrész helyébe a „2020. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetben" szöveg lép.
Indokolás: az idei költségvetést nem érinti az önrészhez szükséges forrás biztosítása.
(294/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 294/1. módosító javaslatot.
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Elnök: Köszönjük szépen Jegyző úr! Gábor ezt természetesen támogatja, reméljük sikerrel
pályázunk, hogy forrást kelljen biztosítani. Indítom szavazást.
205/2019. (V.16.) KÖKT határozat
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton történő
részvételről és a saját forrás biztosításáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági
miniszterhez a 39210/45 helyrajzi számú, Gépmadár utca 15. szám alatti óvoda és bölcsőde
épületében található konyha felújítása céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg az 1. pont szerinti
pályázathoz szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat.
3. A Képviselő-testület az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat
pozitív elbírálása esetén a szükséges önrészként bruttó 185 526 500 Ft összeget biztosít a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetben.
4. A Képviselő-testület az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
pályázattal kapcsolatban az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot teszi.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
17. napirendi pont:
A VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című
projekt keretében megvalósuló kerékpáros infrastruktúra fejlesztés fedezetének
átcsoportosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt keretében megvalósuló
kerékpáros infrastruktúra fejlesztés fedezetének átcsoportosítása a vonatkozó VEKOP
pályázat alapján. Somlyó dy Csaba képviselő úr!
Somlyódy Csaba: Most már félve előre nyomom a gombokat, nehogy lemaradjak. Az
előterjesztő gondoltam, hogy megerősíti azt a dolgot, amiről, mint most kiderült informális
bizottsági ülésen, már szót váltottunk. Én először nagyon megijedtem, hogy itt a hosszú idő
óta folyó, hát, hogy mondjam, ,,akarás", hogy itt valamikor bicikliút legyen ezen a részen
most ezzel ellehetetlenül, de Alpolgármester úr, mint előterjesztő megnyugtatott, hogy
tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a Főváros átvállalja, és mi azt a pénzt visszaadjuk, de
maga a fejlesztés az nem lehetetlenül el, hanem előbb-utóbb csak megvalósul az a maradék
bicikliút, ami a 17. kerületet és a 14. kerületet is összeköti, és akkor teljes lesz az út.
Köszönöm szépen! Csak ez nyilvánosan hangozzon el!
Elnök: Ez a pályázat messze több, mint a hiányzó szakasz megépítése, hiszen itt a teljes, így
teljessé váló kerékpárút egyéb elemének rekonstrukciója is szerepel a programban. Nyilván
nekünk az egyik legfontosabb kérdés, hogy a X. kerületi hiányzó szakasz épüljön ki. Itt ugye
többszáz kisajátítást kell annak érdekében elvégezni, hogy a beruházás továbbvihető
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legyen, nyilván ezek a kisajátítások az elmúlt évek során elindultak és elég jó ütemben
haladnak, tehát rövidesen lezárható lesz mindez és akkor valóban megkezdődhet a már
megtervezett kerékpárútnak a megépítése. Dönté.s hozatal következik.

206/2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" c1mu
projekt keretében megvalósuló kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztés fedezetének
átcsoportosításáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-5.3.115-2016-00012 „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt keretében
megvalósuló kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztés visszafizetendő támogatási előlegének
fedezetére átcsoportosít 4 600 OOO Ft-ot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4.
melléklet 3. pont 3. sora (Önkormányzat jogi személy dologi kiadásai) terhére az egyéb
működési célú kiadások közé, valamint 9 200 OOO Ft-ot a 10. melléklet 24. sora [(Jegyzői
Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás Rákos-patak)] terhére az egyéb
felhalmozási célú kiadások közé.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

18. napirendi pont:
A lejárt határidejű végrehajtott, valamint további intézkedést igénylő képviselő
testületi határozatok
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
tárgyaljuk, a lejárt határidejű határozatot, (bocsánat) lejárt
illetve végrehajtott, valamint további intézkedést igénylő képviselő-testületi
határozatokról szóló előterjesztést és itt határozatot fogunk most hozni. Hozzászólásra,
kérdésre nincs igény, indítom a szavazást.

Elnök:

Következőként

határidejű,

207 /2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem adományozásáról szóló 160/2019. (IV. 18.)
KÖKT határozat visszavonásáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Szolgálatáért Emlékérem adományozásáról szóló 160/2019. (IV. 18.) KÖKT határozatát
visszavonja.
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

19. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 1-VI. havi
várható likviditási helyzetéről
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
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Elnök: A likviditási jelentést tárgyaljuk. Kérdés, hozzászólás nincs.
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. !-VI. havi várható likviditási helyzetéről szóló
tájékoztatót megtárgyalta.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
20. napirendi pont:
Az Országos Futópálya-építési Programban való részvételről és a saját forrás
biztosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok előtt tárgyaljuk még a pótfelvételes
napirendi pontot. Kérném, hogy mindenki a futópályás, futókörös pályázatot vegye maga
elé. A Sportligetbe tervezett beruházásaink közül akár a skatepark, akár a futókör
tervezésének időszakában még nem volt ismert, hogy ezen fejlesztésekre, ilyen típusú
fejlesztésekre pályázat fog megjelenni. Időközben mind a két beruházási elem
vonatkozásában megjelent a pályázat. A gördeszka park, vagy görpark vonatkozásában már
pályáztunk is, most a futókör építéséhez tudunk, reményeink szerint, külső forrást is
bevonni, ha sikeresen pályázunk. Alpolgármester úr!
Radványi Gábor: Csak annyi, hogy a tervezet az 99 millióról szólt, tehát körülbelül annyiért
lehet megépíteni ezt a futókört, ami legalább egy kilométer hosszú kell, hogy legyen. Ezzel
tudunk indulni és ennek az 50%-os az intenzitása, tehát tulajdonképpen, ha nyerünk, akkor
49 millió Ft-tal beljebb leszünk, amit pályázati úton szerzünk ehhez. Szerintem ezt nem
szabad kihagyni, úgyhogy javaslom támogatásra. Köszönöm.
Elnök: Köszönöm Alpolgármester úr! További hozzászólás nincs, indítom a szavazást.
208/2019. (V.16.) KÖKT határozat
az Országos Futópálya-építési Programban való részvételről és a saját forrás
biztosításáról
(12 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be az Országos Futópálya-építési Program pályázati felhívásra a Sportligetben futópálya
létesítése céljából.
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti pályázathoz szükséges önrész biztosítása céljából
a pályázat pozitív elbírálása esetén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 49 809 527 forintot tervez
azzal, hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által finanszírozott további
kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik.
3. A Képviselő-testület az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által meghirdetett
Országos Futópálya-építési Program felhívására benyújtandó pályázat pozitív elbírálása
esetén felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló megállapodások megkötésére.
4. A Képviselő-testület az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által meghirdetett
Országos Futópálya-építési Program felhívására benyújtandó pályázat pozitív elbírálása
esetén vállalja, hogy a pályázat keretén belül megvalósított funkciókat a projekt lezárásától
számított legalább S éven át működteti, a beruházást fenntartja, és évente legalább négy
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alkalommal ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot szervez a
futópályán.
azonnal
Határidő:
a Jegyzői Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

21. napirendi pont:
Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Most következnek azok a napirendek, amelyeket zárt ülésen tárgyalhatnánk, ám erre
vonatkozó javaslat nem érkezett. Elsőként az eredeti huszast, ami a lakások szolgálati lakás
céljára történő kijelöléséről szól. Kérdés, hozzászólás nincs, következik a döntéshozatal.
209/2019. (V.16.) KÖKT határozat
lakások szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről
(13 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet
17. § (2) 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 az 1.
mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 209/2019. (V.16.) KÖKT határozathoz
Szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelölt lakások

1.

A

B

cím

helyrajzi szám

2.

Hölgy u. 22. 1/8.

38954

3.

Hölgy u. 22. 1/9.

38954

4.

Hölgyu. 22. 1/12-14.

38954

5.

Hölgy u. 22. fszt. 2.

38954

6.

Hölgy u. 22. 1/16.

38954

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
22. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Harmat utca 156. III. emelet 13. szám alatti lakás
elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
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Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, indítom a szavazást.
210/2019. (V.16.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Harmat utca 156. III. emelet 13. szám alatti lakás elidegenítésre
történő kijelöléséről

(12 igen, 1 ellenszavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Harmat utca 156. III. emelet 13. szám
alatti, 41105/5/A/142 helyrajzi számú lakást elidegenítésre jelöli ki.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő
összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2019. június 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
23. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Hős utca 15. 2/49. szám alatti lakás tulajdonjoga és a
Budapest X. kerület, Gergely u. 68. fszt. 23. szám alatti önkormányzati lakás
bérleti joga cseréje
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs, döntéshozatal következik. Indítom a szavazást.
211/2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Hős utca 15. 2/49. szám alatti lakás tulajdonjoga és a Gergely
u. 68. fszt. 23. szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga cseréjéről
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy Novák András László (okmányazonosító száma: 066770 TA) az 1/1 arányú
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hős utca 15. 2/49. szám alatt lévő (hrsz.:
38902/0/8/91) ingatlan tulajdonjogát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely u. 68. fszt. 23. szám alatti, egy
szoba, 31 m 2 alapterületű, komfortos lakás 5 év határozott időre szóló bérleti jogára
elcserélje.
2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gergely u. 68. fszt. 23. szám alatti, egy szoba,
31 m 2 alapterületű, komfortos lakást - csere folytán - Novák András László és Novák András
Lászlónak a lakáson keletkező lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Balázs Józsefné
született Takács Zsuzsanna Katalin számára 5 év határozott időre, szociális alapon bérbe
adja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2019. május 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
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24. napirendi pont:
A Sportliget mellett fekvő, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon
velodrom létesítése
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: Ennek a kérdésnek legalább harmadszor fut neki a Képviselő-testület. Most
pályázatot írt ki a Kerékpáros Szövetség, tehát az 500 millió forintos keretre, nyilván az itt
működő egyesület, illetve e mellett működő sportszervező szolgáltató szeretne pályázni.
Somlyódy képviselő úr!
Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen! Ennek örülök, hogy egy ilyen pályázaton is részt
tudunk venni, mert hát az igyekezet, hogy ott egy kerékpáros pályaszerűség alakuljon ki, az
embrionális kezdeményezései természetesen megvannak a Sportliget sarkánál, de hát ha
azt mondom, hogyilyen balkáni típusú velodrompálya jelen pillanatban, akkor nem állok
messze tőle. Tehát egy korszerűbb, a 21. századnak megfelelő pálya kialakítása
mindenképpen indokolt lenne, mert itt gyakorlatilag ilyen földhányások vannak ledöngölve,
és akkor azon lehet itt ugratni a gyerekeknek, ami persze jó, csak egy korszerűbb
változatának én természetesen örülök és meg fogom szavazni. Köszönöm.
Elnök: Képviselő úr ismeretei hiányosak azt kell, megállapítsam, mert az nem balkáni
állapotú. A világon mindenhol, még a nagyon fejlett kerékpáros kultúrával rendelkező
Belgiumban is hasonló módon néz ki egy pumpapálya, amelyet így módon építenek meg és
ily módon tudja szolgálni a kerékpározást. Nyilván ezt a pumpapályát is lehet méretében,
rendszerében, eszközrendszerében növelni, a Sportligeti elkészült fejlesztési elképzelések
mindezt tartalmazzák. A pályakerékpározás messze nem ugyanaz, mint a pumpapályán
űzhető eleme ennek a sportágnak. Döntéshozatal következik, indítom a szavazást.
212/2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Sportliget mellett fekvő, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon velodrom
létesítéséről

(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy az 1103 Budapest, Hangár utca 10. szám alatti, 42444/23 hrsz.-ú ingatlanon- legalább
15 éves időtartamra - velodrom kerékpáros pálya létesüljön.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft.
(székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31/a, képviseli: Eisenkrammer Károly Róbert
ügyvezető) pályázatot nyújtson be a Magyar Kerékpáros Szövetséghez az 1. pont szerinti
ingatlanon mobil velodrom fejlesztése és üzemeltetése érdekében.
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti eredményes pályázat esetén hozzájárul az 1103
Budapest, Hangár utca 10. szám alatti, 42444/23 hrsz.-ú, 15 139 m2 alapterületű
telekingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) használatára a Kőbányai Torna Club
Sportegyesülettel megkötött határozott idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza a polgármestert, hogy írjon ki 15 éves
határozott időtartamra szóló pályázatot az ingatlan bérbeadás útján, kerékpáros
centrumként történő hasznosítására, valamint a pályázat nyertesével a bérleti szerződést
kösse meg.
4. A Képviselő-testület a Sportliget mellett fekvő, 1103 Budapest, Hangár utca 10. szám
alatti ingatlanon velodrom létesítéséről szóló 51/2019. (II. 19.) határozatát visszavonja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Főépítészi Osztály vezetője

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
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25. napirendi pont:
Budapest X. kerület, Füzér utca 19 /B szám alatti ingatlan
ingyenes használatba adása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Következőként tárgyaljuk a Füzér utca 19 /B szám alatti ingatlan ingyenes
használatba adásáról szóló előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, indítom a szavazást.
213/2019. (V. 16.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Füzér utca 19 /B szám alatti ingatlan ingyenes használatba
adásáról
(12 igen, 1 ellenszavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi,
hogy a GALGA BAU Kft. (székhelye: 2194 Tura, Kossuth Lajos utca 143., cégjegyzékszáma:
13-09-075926, adószáma: 12278253-2-13, képviseli: Farkas Mihály ügyvezető) a Budapest
X. kerület, Füzér utca 19 /B szám alatti, 39060 helyrajzi számú, 1568 m 2 területű ingatlant
építőanyagok raktározása céljára 2019. május 26. napjától 2019. június 28. napjáig tartó
határozott időre ingyenesen használja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a használatra vonatkozó
szerződést a GALGA BAU Kft.-vel kösse meg.
Határidő:
2019. május 26.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
26. napirendi pont:
1 kV-os és 10 kV-os elektromos hálózati elemek
tulajdonjogának ingyenes átruházása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

A Budapest X., Mázsa téren

Elnök:

Következő

létesülő

napirendi pontunk az eredeti 25-ös. Van-e kérdés, hozzászólás?

Somlyódy Csaba: Elnézést, csak egy kérdés a dologhoz. A két műszaki elemnek az épülő
sportcsarnokhoz kapcsolódóan vált szükségessé a megépítése, ha jól értem? Vagy ez nincs
összefüggésben vele?
Elnök: Akár összefüggésben is lehetne Képviselő úr, de nincs, hiszen itt megtörténik az az
egyébként is elvégzendő feladat, vagy annak az elvégzése, ami a telekről, telekingatlanról
elviszi az alatta, vagy az ott húzódó kábeleket. Nyilván, ahhoz is szükséges, bármilyen egyéb
fejlesztés történne ezen a területen, akkor is ki kellene váltani ezeket a kábeleket. Tehát
közvetlen összefüggés nincs, szerencsére van forrás. Indítom a szavazást.
214/2019. (V.16.) KÖKT határozat
a Budapest X., Mázsa téren létesülő 1 kV-os és 10 kV-os közcélú elektromos hálózati
elemek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.,
Mázsa tér 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanokon létesülő kb. 1125 méter hosszúságú 1
kV-os és 10 kV-os közcélú elektromos hálózati elemek tulajdonjogát térítésmentesen
átruházza az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.-re.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás
aláírására.
azonnal
Határidő:
a Főépítészi Osztály vezetője
Feladatkörében érintett:
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
2 7. napirendi pont:
Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Az érintett kérésére zárt ülésen tárgyalhatnánk ezt a napirendi pontot, de nincs itt
az érintett és nem is tudok arról, hogy kérte volna bármilyen módon ezt. Kérdés,
hozzászólás nincs a napirendi ponthoz, indítom a szavazást.
215/2019. (V.16.) KÖKT határozat
fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai
egészségügyi alapellátásban részt vevő dr. Tóth Zsuzsanna Margit gyermekfogorvos
praxisjoga elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a
praxisjog megszerzését követően a Dental-Bau Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
- a praxisjogot megvásárolni kívánó orvos, dr. Nyuzó Brigitta személyes közreműködését
kikötve - az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint a 300096504-es számú gyermekfogorvosi körzet ellátási
területére kiterjedően feladatellátási szerződést kíván kötni.
2. A Képviselő-testület a feladatellátási előszerződés 1. melléklet szerinti tartalommal
történő megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése alapján a 2.
melléklet szerinti tartalommal a feladatellátási szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő :
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
A határozat 1. és 2. melléklete mindenben

megegyező az előterjesztésben szereplővel.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

28. napirendi pont:
Horváth Jánosné közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 28. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS
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29. napirendi pont:
Az Élővizeinkért Alapítvány közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági
kérelme
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 29. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS

30. napirendi pont:
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 30. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS

Elnök: Elfogytak a napirendek, így berekesztem a mai ülést. Köszönöm mindenkinek a
munkáját, köszönöm a Hivatal munkáját.
Szeretném jelezni, hogy a hétvégén Streetball Fesztivál, tehát aki kedvet érez a
labdapattogtatáshoz vagy akár a szurkoláshoz a Népligetbe jöjjön a szombati napon. A jövő
héten pedig Balkán estet szerveznek a a Bolgár, Szerb, Görög Nemzetiségi Önkormányzatok
a Mélytónál szombat este, majd vasárnap gyermeknapi rendezvényekre is sor kerül. Sajnos
azon szülők, akik a választásokon munkát végeznek kevésbé tudják a gyermeknapot a
gyerekekkel ünnepelni, hiszen jövő hétvégén választásra is sor fog kerülni. A jövő hét az
elég zsúfolt lesz, hiszen a Nagy Sportágválasztó is ezen hétvégén várja a Merkapt
sporttelepre az érdeklődőket. Szeretném jelezni, hogy május 29-én 17 órára a repülőgépek
okozta környezeti terhelés miatt különböző lakossági fórumokon, úgy lehet fogalmazni
talán, igényelt zaj fórum megtartását kezdeményeztem, mely fórumra természetesen
meghívtunk minden olyan lehetséges szereplőt, aki akár szakmai, akár ellenőrzési oldalról,
akár döntéshozó oldaláról érintett lehet. A színházterembe szervezzük ezt a találkozót,
komoly üzenetértéke lehet annak, hogy hány résztvevője lesz ennek a fórumnak, hiszen ha
megtöltjük a színháztermet, akkor az alátámasztja a lakosság oldaláról is azt, hogy valóban
ez sokakat érintő probléma. Ha szűk létszámban leszünk jelen ezen a fórumon, akkor az
komoly problémát jelent, hiszen ezzel is üzenünk azon meghívottaknak, amennyiben
eljönnek, hogy ez mégsem olyan erős probléma. Egyébként a megjelenő panaszok számából,
amely Jegyző úrhoz érkezik, hozzám érkezik a mindennapokban egy viszonylag szűk
számról tudunk beszámolni, hiszen az aláírásgyűjtéssel alátámasztott beadványok adatait
összesítve sem éri el egyébként a 300-at, vagy a 300 környéki a panaszosok száma. Akik
ténylegesen beadvánnyal fordultak a Hivatalhoz alig haladja meg az egy tucatot, miközben
mindannyian érzékeljük azt, hogy nagyon komoly környezeti terhelés jelent meg Kőbánya
légterében, ami nyilván nem csak a levegőben jelenik meg terhelésként és nem csak a zaj
vonatkozásában, hanem a légszennyezés tekintetében is. Ezért fordultunk az Országos
Meteorológiai Szolgálathoz, hogy a légszennyezettségi méréseket is egészítse ki Kőbánya
területén. Az eddig mért adatokon túl más adatokra, illetve más helyszíneken is ezt végezzék
el. Erre a fórumra is várom a képviselőket, mint ahogy a Kihívás napján is jó lenne, ha jó
sokan ott lennénk május 29-én 9 órától valamelyik helyszínen, hogy hozzá tudjuk tenni azt
a negyed órát mindannyian. 29-én 9 órától Óhegy park, Kőrösi előtti területek, tehát nagyon
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sok helyen lehet majd mozogni a városban. Tavaly az összesítésben talán 7. vagy 9. helyen
szerepeltünk, jó lenne egy kicsit előrébb lépni, és legalább ezen a napon egy negyedórán át
sokakat megmozgatni. A Merkapt Sporttelepen véradó kamion fog működni. Tavaly is
voltunk a hivatalból tizenöten. Várom képviselőtársaimat is, akinek módjában áll
csatlakozzon a hivatali kollégáinkhoz.

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.20 óra.

K. m. f.
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A jegyzőkönyv mellékletei

./

meghívó, előterjesztések (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.

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

1

o

írásban benyújtott módosító javaslat

o

jegyző

o

interpelláció

./

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

o

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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A NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére"
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
szóló döntéshez,

amely a 2019. május 16-án megtartott
ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése, valamint a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
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