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Bu da pest Fővá ro s X. kerül et Kő b á n ya i Önkormányzat
Képviselő-testülete

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 24-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. emelet
200. tanácsterem).

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra
A jelenléti ív szerint jelen vannak:

D. Kovács Róbert Antal polgármester,
Ács Andrea, Bakos Bernadett, dr. Horváth Márk, Huszti András Norbert, Kovács Róbert,
Major Petra, Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Mustó Géza Zoltán,
Somlyódy Csaba, dr. Pap Sándor, Papp Zoltán, Radványi Gábor, Stemler Diána, Weeber Tibor
József.

Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Távolmaradását előre jelezte:
Molnár Róbert

hivatalos elfoglaltság

Elnök: A Képviselő- testület a szavazógépbe
határozatképes.

tö rténő

bejelentkezés alapján 16

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
Hegedűs Károly aljegyző
Hatósági Főosztály
Humánszolgáltatási Főosztály

Jegyzői Főosztály

Gazdasági és Pénzügyi
Főépítészi Osztály

Főosztály

Kőbányai Vagyonkezelő

Zrt.

BRFK X. kerületi Kapitánysága
FKIKKK X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány
Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatal
BFKH X. kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály
pályázó, intézményvezető
elismerésben részesülő nyugalmazott óvodavezető

~~

KŐBÁNYA
.:izélO varos

dr. Mózer Éva
Ehrenberger Krisztina
Horváthné dr. Tóth Enikő
Kálmánné Szabó Judit
dr. Szüts Korinna
Korányiné Csősz Anna
dr. Erdei Katalin Judit
dr. Kappel Patrícia Anna
dr. Végh Liza
Galgóczi András
Szabó László
Deézsi Tibor
Baricska Norbert Tamás
Horváth Lajos
Tóth Béla
Sánta Áron
dr. Barczi Szilvia Tünde
Babics Attiláné
Czanka Lajosné
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Elnök: Tisztelettel köszöntöm Képviselőtársaimat, a Hivatal munkatársait, kedves
vendégeinket. Megkezdjük a munkát. Testületi ülésünk nyilvános, csupán a zárt ülés
elrendelésekor kérem majd, hogy a vendégek hagyják el az üléstermet. A nagyon hosszú
szünet, a járványhelyzet okozta kényszerű szünet után először találkozik a Testület.
Mondhatjuk azt, hogy az újrakezdés abszolút újrakezdés, hiszen új helyen is találkozunk:
visszakerült az eredeti helyére a Képviselő-testület ülésterme. Valamikor régen, több mint
száz évvel ezelőtt, amikor ez az épület épült, akkor ide álmodták, az épület első felébe a
tanácstermet, és most vissza is költöztünk a plébános úr volt ebédlőjéből a tanácsterembe.
Bízom benne, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését. Kényelmesebb bútorok, kényelmesebb
székek, de ami még fontosabb: azontúl, hogy új technika is szolgálja a döntéshozatalt, a
munkát, a jegyzőkönyvezést, a nyilvánosságot, a közvetítést, jóval tágasabb a tér, sokkal
többen tudnak a helyszínen is részeseivé válni annak a folyamatnak, ami Kőbánya ügyeinek
az intézését, a Testület munkáját jelenti. Az elmúlt több mint 30 esztendőben az
önkormányzati testületi munkát egy másik helyszínen, másik teremben végezte a Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testülete. Most a járvány után újjászületve ismét új helyszínen
találkozhatunk.
Megkezdjük a munkát. Kérem Képviselőtársaimat, hogy jelentkezzenek be a szavazógép be.
Még nekem is tanulnom kell az új rendszert, és a monitor által sugárzott információk
értelmezését, de meg tudom állapítani a monitorról, hogy jelen van 16 képviselőnk, és ezt
ha körbenézek is meg tudom erősíteni. Egy hiányzója van a Testületnek, határozatképesek
vagyunk. Bejelentem, hogy a jegyzőkönyvet Mészárosné Margittay Katalin fogja vezetni,
hangfelvétel készül a tanácskozásról, és a nyilvánosság számára a Kőbányai Önkormányzat
honlapján nyomon követhető a tanácskozás.
Mielőtt megkezdenénk a napirendi pontok felvételét, örömteli dolgokról szeretnék szólni.
Először is gratulálni szeretnék kolléganőmnek,
Czanka Lajosnénak, Terikének.
Gondolkodtam, Teri, hogy szinte napra pontosan harminc éve lehetett, amikor mi az
elhagyott ülésteremben találkoztunk egy vezetői kinevezés alkalmából. S az a harminc
esztendő utána nagyon kemény munkát hozott Terikének a Gyöngyike utcában, a Gyöngyike
Óvodában, ahol óvodavezetőként dolgozott az elmúlt évtizedekben. Ezt a tevékenységet,
munkát, amit nem volt könnyű ott elvégezni, hiszen nagyon sok sajátos nevelési igényű,
helyzetű, szociális hátterű gyermekkel kellett foglalkozni, ezt a munkát ismerte el Bárczy
István-díjjal a Fővárosi Önkormányzat, amelyhez én szívből gratulálok, és kérlek, engedd
meg, hogy ez alkalomból egy virágcsokorral köszöntselek a Testület nevében. Még egyszer
szívből gratulálok. (Virágcsokrot ad át, taps a jelenlévők körében.)
Czanka Lajosné: Nagyon szépen köszönöm.
Elnök: Mielőtt a napirendi pontok tárgyalását megkezdenénk, még egy dologról szeretnék
tájékoztatást adni. Köszöntöm körünkben Sánta Áront, Kormányhivatalunk új vezetőjét, aki
megkapta a kinevezését, és mostantól ő fogja segíteni a munkánkat a kerület életében.
Gratulálok a kinevezéshez és köszöntöm Kőbányán. Nagyon jó munkát kívánok körünkben.
Szintén szeretném köszönteni dr. Barczi Szilvia Tünde kerületi tisztifőorvos asszonyt, aki
nem most érkezett a kerületbe, már itt dolgozik huzamosabb ideje. Vezetőhelyettesként
látta el a feladatát a tisztifőorvos asszony mellett, most pedig már kinevezett tisztifőorvos a
kerületben. Gratulálok a kinevezéshez, és további jó együttműködést, jó munkát kívánok
Kőbányán.

S akkor a napirendről. Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek arra vonatkozó javaslata,
hogy valamely előre jelzett napirendi pontot ne tárgyaljuk meg? Azt említi, súgja itt nekem
Jegyző úr, hogy a meghívóban 3. sorszámmal szereplő előterjesztést, a Mezőőri Szolgálat
beszámolóját Alpolgármester úr visszavonta. Ezt már a Bizottság sem tárgyalta,
értelemszerűen a Testület sem fogja. A tervek szerint augusztusban fog majd erre sor
kerülni. Jelzem továbbá, hogy a 7. sorszámmal jelzett előterjesztés nem került benyújtásra.
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Két napirendi pontot szeretnék javasolni, melyeket kérem, hogy tárgyaljunk meg a
nyilvános ülés keretében: az egyik a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása, a másik
pedig egy alapítványi támogatás átvétele a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére.
Szeretném kérdezni, hogy szavazhatunk-e a két napirendi pont felvételére együtt? Ha nincs
ellenvetés, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete 16 igen, egyhangú
szavazattal felveszi a nyilvános ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket [359/2021. (VI.
24.)]:

12. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása (332. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
13. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére alapítványi támogatás átvételének
jóváhagyása (333. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek javaslata sorrendmódosításra? Ha nincs,
akkor szavazunk a mai tanácskozás napirendjéről. Indítom a szavazást.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [360/2021. (VI. 24.)]:

1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2020.
évi tevékenységéről (288. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Mustó Géza Zoltán alpolgármester
2. Beszámoló
a
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020.
évi tevékenységéről (287. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Mustó Géza Zoltán alpolgármester
3. A Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (316. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

D. Kovács Róbert Antal polgármester

4. Az egyes kerületi építési szabályzatoknak a gépjárművek elhelyezése biztosításával
összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelet (327. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
S. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervének módosítása (320. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
6. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szivárvány Bölcsőde telephelyének megszüntetése
és az ingatlan ingyenes használatba adása (319. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
7. A Magyar Élőzene Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötése (330.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
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8. A JCDecaux Hungary Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás (328. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

9.

D. Kovács Róbert Antal polgármester

Tájékoztató a Pilisi Parkerdő Zrt. által a 4/M erdőrészlet megújítására kötött
támogatási szerződés keretében a 2021. évben végzett tevékenységről (296. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

D. Kovács Róbert Antal polgármester

10. A veszélyhelyzetben hozott lejárt határidejű végrehajtott, valamint további
intézkedést igénylő polgármesteri határozatok (318. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
11. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. 1-Vll. havi
várható likviditási helyzetéről (304. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
12. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása (332. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
13. A Kőbányai Egyesített
jóváhagyása (333. számú
Előterjesztő:

Bölcsődék

részére alapítványi támogatás átvételének

előterjesztés)

Weeber Tibor alpolgármester

14. Az 1101 Budapest, Hős utca 15/8 2/115. szám alatti lakás tulajdonjoga és az 1104
Budapest, Harmat utca 164. 8/50. szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga cseréje
(309. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Mustó Géza Zoltán alpolgármester
15. Lakás szolgálati lakás céljára történő kijelölése (289. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Mustó Géza Zoltán alpolgármester
16. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (313. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
17. A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. C lépcsőház alagsor 1. szám alatti ingatlan
elidegenítése (291. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
18. A Kőbányai Szent László Templom és a Föltámadott Krisztus Templom
tulajdonjogának az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő ingyenes
átadása (323 . számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX/X törvény 46. § (2) bekezdés
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

19. A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági
kérelme (285. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
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20. A Radics és Társa Bt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme
(286. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
21. A Virág 66 Bt. közterület-használati ügyben benyújtott ismételt méltányossági
kérelme (284. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
22. A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati hozzájárulás
módosítása és méltányosság iránti kérelme (297. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
23. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (298. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

1. napirendi pont:
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2020.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester
a Budapesti Főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót fogjuk tárgyalni. Kapitány urat, Baricska Norbertet most
köszöntöm, hiszen bár a frakcióvezetőkkel már találkozott frakcióvezetői értekezleten,
azonban a Képviselő-testület ülésén először van jelen Kapitány úr. Köszöntelek és jó munkát
kívánok itt a körünkben. A bemutatkozásod rögtön párosul egy beszámolóval is, úgyhogy az
ismerkedésünk így most még alaposabb és mélyebb is lesz, mint általában lehetne. Kapitány
úr, kérdezem, hogy szeretnéd-e kiegészíteni szóban a megkapott írásos anyagot?

Elnök:

Elsőként

Baricska Norbert: Igen.
Elnök: Akkor kérlek, hogy fáradj közelebb és foglalj helyet az asztalnál. Tiéd a szó, Kapitány
úr.
Baricska Norbert: Köszönöm, Polgármester úr. Először is szeretném megkérdezni, hogy
mindenki hall-e, jól hallható vagyok-e? (Igen) Köszönöm.
Tisztelt Polgármester úr, Alpolgármester urak, tisztelt Képviselő-testület, meghívott
vendégek! Beszámolóm elején, tekintettel arra, hogy - amint Polgármester úr említette első ízben találkozunk képviselő-testületi ülésen, szeretnék bemutatkozni. Baricska
Norbert rendőr-alezredes vagyok és 2021. február 1-je óta bízott meg főkapitány úr a
kerületi Kapitányság vezetésével, Gyetvai ezredes úr távozását követően. Egy-két konkrét
számadattal szeretném kiegészíteni a beszámolót, amit egy prezentáció formájában
szeretnék bemutatni.
Belevágva, amikor a 2020. évi értékelésről beszélünk, akkor első körben mindenkinek a
világjárvány és a világjárvánnyal kapcsolatos teendők jutnak az eszébe. Nyilván ez a tavalyi
évben teljes Budapest, és így a Kőbányai Kapitányság életében is magasfokú leterheltséget
és nagy kihívást okozat, amelynek, azt gondolom, sikerült eleget tennünk. Mindemellett
természetesen azokkal az alapfeladatainkkal is foglalkoznunk kellett, amelyek Kőbánya
lakosságának a szubjektív biztonságérzetét és egyáltalán a rend fenntartását célozták meg.
Tehát egy-két konkrét számadat a bűnügyi helyzetről.
Kezdeném azzal, hogy a regisztrált bűncselekmények száma a 2020. évben, amit az előző
évhez, illetve az előző öt évhez viszonyítunk, csökkent. Jól láthatóan szignifikáns csökkenést
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tudtunk felmutatni mind az összes regisztrált bűncselekmény, mind pedig a közterületi
bűncselekmények tekintetében. A Kőbányai Kapitányság nyomozáseredményességi
mutatóját mindezek mellett sikerült fenntartani. Láthatják, hogy ez a mutató az összes
regisztrált bűncselekmény tekintetében gyakorlatilag stagnál, míg a közterületi
bűncselekmények esetében pár százalékponttal sikerült növelnünk is ezeket a számokat. A
vagyon elleni deliktumok tekintetében a lopások száma csökkent, a lakásbetörések
számával kapcsolatosan viszont növekményt tudunk elkönyvelni. Nyilván, ha az előző öt
évet nézzük és levonjuk belőle a világjárvány okozta kijárási korlátozásokat is, akkor én azt
gondolom, hogy ez betudható annak is, hogy elég sokat tartózkodtak otthon az
állampolgárok, így a mi szempontunkból egy viszonylag kedvezőbb eredményt sikerült
elérni a lakásbetörések tekintetében. A rablások száma néggyel emelkedett, azonban így is
összesen 22 történt a kerületben a tavalyi évben. Itt az összefoglalónál láthatják majd, hogy
az eredményességet viszont növelni tudtuk, egészen pontosan egy olyan rablónak az
elfogásával, aki több bűncselekményt is elkövetett. A rongálások száma minimálisra
csökkent, azonban hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy
stagnált, és az előbb említett vagyon elleni eredményességi mutatóink tekintetében
láthatják a számokat: ami itt nagyon kiemelkedő volt, az a rablásoknak a felderítése, ami
közel 90%-os eredményt mutat. A személygépjárművel kapcsolatos jogsértések
tekintetében: a tavalyi évben Kőbányáról összesen négy gépjárművet tulajdonítottak el, míg
a gépkocsifeltörések száma 62-ről 42-re csökkent az előző évhez képest. Hogyha még több
évet nézünk, akkor jól látható egy folyamatos csökkenés. A gépjárművek tekintetében
láthatják a nyomozási eredményességi mutatót: a személygépkocsi-lopásokban van egy
minimális csökkenés, de itt ez az elkövetett bűncselekmények számának tudható be, mert
kevesebb bűncselekményből az azonos felderítés is kisebb eredményt szül. Az erőszakos
bűncselekmények tekintetében azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag stagnál, jól
láthatják, hogy a testi sértések száma 90 és 100 közötti, míg a súlyos testi sértések száma
60 körüli volt 2019-ben és 2020-ban is, míg a garázdaságok száma csökkenő tendenciát
mutatott - hogy erre mekkora hatással volt a világjárvány, az a későbbiekben majd kiderül.
A rendészettudománnyal foglalkozó szakemberek ezt nyilván vizsgálni fogják, én azt
gondolom, hogy azért az este 8 órai kijárási korlátozás a mi munkánkat ebben a
szegmensben segítette.
Az erőszakos bűncselekmények nyomozási eredményességi mutatóinál látható, hogy
mindegyik 75% fölötti. Azt gondolom, hogy kiváló eredményt sikerült ebben elérnünk. A
mindig kiemelt szerepet játszó kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények tekintetében
azt mondhatom, hogy a 2020. évben 6 kábítószerterjesztéssel kapcsolatos bűncselekmény
volt Kőbányán az előző évi 14-hez képest, illetve a 8-hoz képest. Ez is csökkenő tendenciát
mutat, azonban azt gondolom, hogy itt a fogyasztókkal kapcsolatos számokat áttekintve ez
gyakorlatilag stagnál, ami számunkra azt jelenti, hogy a kábítószerkereskedéssel
kapcsolatban sincs egy ekkora fokú csökkenés, úgyhogy folyamatosan fenn kell tartanunk
azt a figyelmet, amit a Kőbányai Rendőrség eddig is erre a területre fordított.
Rendészeti tevékenységünkről egy pár számadatot prezentálnék. 2020 évben az összes
rendőri intézkedések száma meghaladta a háromezret. Ezeknek döntő többsége
nyilvánvalóan azok a közterületi feladatok, amelyek új kihívásokat is jelentettek a
számunkra. Láthatják, hogy a szabálysértési följelentések száma kimagasló a rendőri
intézkedéseken belül is, tehát elég sok szabálysértéssel kapcsolatos intézkedést kellett
foganatosítanunk. Azt gondolom, hogy itt abszolút hatással volt a világjárvány a rendőrség
mutatóira. A helyszíni bírságok számában csökkenést tapasztaltunk. Én azt gondolom, hogy
itt is abszolút a pandémia okozta helyzetnek köszönhető ez, hiszen hogyha egy pár diával
arrébb meglátják a közlekedési szabálysértéseket, akkor abban volt egy szignifikáns
csökkenés. Előtte azonban egy kis baleseti ismertető: a 2019-ben történt három halálos
kimenetelű közúti balesethez képest 2020-ban kettő volt, míg a 63 súlyos sérüléssel járóhoz
képest 49. Forgalmunk a 2020. évben a közutakon önök által is tapasztaltan azért csökkent,
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tehát ebbe a mutatóba is az előzőekhez hasonlóan bele kell kalkulálnunk a pandémia okozta
változásokat. Az előbb említett diában, az igazgatásrendészeti szabálysértési területek
mutatóiban azt tudom jelenteni, hogy a 2019. évi számadatokhoz képest a feljelentett
személyek száma szignifikánsan nőtt, míg a közlekedési szabálysértések száma viszont
csökkent, tehát itt egyértelműen a pandémia hatása az, ami érvényesült. Meglátjuk, hogy az
idei évben hogyan fognak változni ezek a mutatók. A bíróság által lefolytatott szabálysértési
ügyek, azt gondolom, azért kiemelten fontosak, mivel itt azokról a közterületi
szabálysértésekről van szó, melyek a lakosságot leginkább irritálják. Ebben sajnos
egyértelmű csökkenés tapasztalható, nyilvánvalóan ez teljes egészében a járványhelyzetnek
tudható be, hiszen hosszú időszakokon keresztül a tárgyalások is szüneteltek, illetve át
kellett állni a tárgyalások távmeghallgatására, emiatt csökkent a bírósági kapacitások
száma. Az idei év kiemelt feladatai között tartjuk számon a bűnügyi eredményesség
fenntartását, a rendészeti teljesítményminimumnak, az ORFK által elvárt
teljesítményminimum-követelménynek a teljesítését, ami a tavalyi évben is sikerült, sőt
erre szeretnénk egy lapáttal még rátenni. Illetve amit mindenféleképp szeretnék kiemelni,
az az, hogy ma már itt ülünk ugye a képviselő-testületi ülésen is, illetve most már a
szabadtéri rendezvények is folyamatosan megtartásra kerülnek, ami egy magasfokú
leterheltséget fog idén jelenteni. Nemzetközi világrendezvények kerülnek megrendezésre
Kőbányán, melyeket biztosítanunk kell, a helyi rendezvények és a helyi sportesemények
biztosítása mellett. Gyakorlatilag május hónap végétől október közepéig folyamatosan
biztosítani fogjuk ezeket az eseményeket, hogy csak a legnagyobbakat említsem: az
eucharisztikus világkongresszust, a fogathajtó világbajnokságot, a labdarúgó EB-t és még
sok más sporteseményt és kulturális rendezvényt. S beszámolóm kiegészítésének a végén
Flinszter Géza professzor úr szavait szeretném idézni, aki szerint a közbiztonság egy
kooperációs termék, úgyhogy ezúton szeretném megköszönni a társszerveknek, az
együttműködő szerveknek, a Képviselő-testületnek és az Önkormányzatnak azt a segítséget
és kooperatív tevékenységet, amelyben ilyen sikereket sikerült a tavalyi évben is elérnünk,
s egyben az Önkormányzatnak azt a hathatós anyagi és technikai támogatását, amivel
segítette a kollégáimat a tavalyi évben és segíti az idei évben is.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és amennyiben kérdés van hozzám, természetesen
állok rendelkezésre.
Elnök: Köszönjük szépen, Kapitány úr. Gratulálok az elmúlt évi munkához, a
teljesítményhez, hiszen a számok mutatják, hogy hogyan dolgozott a rendőrség. Gyetvai
kapitány úrnak is többször említettem, hogy érdemes kicsit mindig visszább is tekintenünk.
Bár öt esztendőt szoktunk elemezni, de érdemes akár 2010-től vizsgálni ezeket a mutatókat,
mert egyre nehezebb lesz jobb eredményt elérni, hiszen bizonyos bűncselekményeknél már
oly alacsonyan van a határ, tehát a 4 autó eltulajdonítás a 400-hoz képest, ami jellemző volt
mondjuk 2010 környékén, azt lehet mondani, hogy ez már egy töredékszám, nehéz ez alá
szorítani. Bár pár héttel ezelőtt, amikor találkoztunk, azt jelezted, hogy idén még egyet sem
vittek el. Azóta lehet, hogy már változott a helyzet.
Baricska Norbert: Nem változott, továbbra is ezt tudom mondani.
Elnök: Ezek szerint nem változott. Tehát akkor jól állunk, a négyet sikerült - időarányosan
legalábbis - javítani. Akkor meg lehet határozni így is a célokat, de nagyon hosszú utat
jártunk be közösen 2010 óta, és az a közös munka, kooperáció amire utaltál, az elvezetett
oda, hogy Kőbányán jelentős mértékben javult a közbiztonság, és nagyon remélem, hogy az
emberek szubjektív biztonságérzete is képes folyamatosan javulni. Kapitány úr, kérlek,
segíts már abban nekünk, hiszen neked van rálátásod a fővárosi kerületek bűnügyi
helyzetére, hogy Kőbánya körülbelül hol helyezkedik el ezen a palettán. Hiszen nagyon
gyakran megfogalmazódik az a közvélekedés vagy halljuk azt a közvélekedést, hogy
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Kőbányán azért nincsenek rendben a dolgok. Aki nem itt él - de aki itt él, az is - szokta
mondani, hogy nincs rendben a Népliget környékén, a sétányon, vannak olyan pontok,
ahová nem szeretnek, nem mernek esetleg esti órákban menni, gyerekeket elengedni. Hol
tartunk mi Kőbányán budapesti viszonylatban?

Baricska Norbert: Azt tudom jelenteni Kőbányával kapcsolatban, hogy BRFK szinten a
közbiztonságban Kőbánya az első harmadában van a városnak, vannak olyan szegmensei,
ahol kifejezetten az első háromban. Tehát azt mondani, hogy Kőbánya bűnügyi fertőzöttsége
fővárosi szinten kiemelkedő lenne, ezt abszolút nem lehet kijelenteni, sőt ahogy Főkapitány
úr is fogalmazott, Kőbánya közbiztonsága stabil. Most már évek óta ebben rejlik egyébként
a sok munka, hogy ezt a stabil közbiztonságot fenn tudjuk tartani. Nyilván ahogy említetted,
Polgármester úr, szeretnénk minden bűncselekmény kategóriában nulla felé közelíteni,
hiszen ez avégső cél. Ezt elérni nyilván utópisztikus gondolat, azonban tényleg sikerült
olyan számadatokat fölmutatni, amire Kőbánya és a Kapitányság is büszke lehet, és BRFK
szinten is kiemelkedő eredményeket elérni.
Elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatót, és tolmácsold, kérlek, kollégáidnak is a
köszönetünket. Még egy dolgot szeretnék megfogalmazni, nem is csak a beszámolóval
kapcsolatban, hanem igazából jövőbeni célok meghatározásával kapcsolatban, ha szabad
nekünk is hozzátenni a célokhoz. Ádáz küzdelmet folytatunk az illegális hulladéklerakás
ellen. Önkormányzati forrásból is nem keveset, sok-sok milliót költünk a hulladék
elszállítására, bár mi is igyekszünk a közterületfelügyelet munkájával a megelőzésre is
hangsúlyt fektetni, mezőőrök bevonásával külterületeket őrizni. Ezzel együtt nem rózsás a
helyzet. A Kormánytól a közelmúltban kapott 50 millió forint jelentős előrelépést hozott 28
kőbányai helyszín megtisztításában. A támogatásból kiépített kamerarendszer, sorompók,
sáncolás majd tovább fogják nehezíteni az illegális hulladéklerakást, de látjuk, hogy ez egy
nagyon kemény küzdelem. A közelmúltban találkoztunk a MÁV területileg illetékes
vezetőjével, aki azt jelezte, hogy öt fővá rosi - lehet, hogy csak négy - kerület a
legfertőzöttebb e tekintetben, a vasútvonalak mentén: a XV., XIV., XIII. és Kőbánya. Akkor
csak négy. Majd kezdeményezni fogom, hogy tartsunk akár olyan egyeztetést is, ahol
közösen nézzük át, hogy kerületközi együttműködésben is mit lehet tenni. De nagyon
szeretném kérni, hogy - mivel óriási nemzetgazdasági károkat okoz az illegális hulladék
lerakása, óriási környezeti terhelést okoz, veszélyes hulladékok jelennek meg patakparton,
egyes külterületeken - tehát szeretném kérni, hogy ezt is tegyük oda a gépkocsilopások
szintjére! Nézzük meg, hogy most hol tartunk 2021-ben és egy pár év múlva újra nézzük
meg újra, és nagyon bízom, hogy ha összefogunk, akkor itt is valami hasonló utat tudunk
bejárni, mint egyéb cselekményeknél. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim is jelentkeznek.
Mátrai Gábor elnök úr, parancsolj.

Dr. Mátrai Gábor Imre: Köszönöm szépen a szót. Először is tisztelettel köszöntöm
Kapitány urat, és eredményes, sikeres munkát kívánok itt, a Kőbányai Kapitányság élén. Két
dolgot szeretnék kérdezni Öntől. Éppen a tavalyi évben a covid-járvány miatt igazából
karanténban voltak otthon a lakosok, ennek ellenére - amint a bemutatóban láttuk - a
lakásbetörések száma emelkedett. Mi lehet ennek az oka?
Baricska Tibor: Ennek az oka egy olyan sorozatbetörés, amelynek a végén sikerült az
elkövetőt azonosítanunk és elfognunk. A statisztikai mutatónkban ez a tavalyi évben nem
szerepelt. Nyomon követő statisztikával dolgozunk. Az idei évben fog megtörténni a
vádemelés. Azt tudom mondani, hogy már egy olyan fázisában van a büntetőeljárás, ami
kézzelfogható eredményt hoz rövid időn belül, s az idei évben fog ez megjelenni. Tehát az
elkövetések számában emelkedés mutatkozik, azonban az elkövetőt a tavalyi évben sikerült
elfogni a kolégáknak és a büntetőeljárás alá van vonva.
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Az Elnök az SZMSZ 22. § 16. pontja alapján 3 perc tárgyalási szünetet rendel el a rendszer
meghibásodása miatt.

Elnök: Ismét működik a rendszer.

Képviselő

úr, akkor kérlek, tedd fel a másik kérdésedet.

Dr. Mátrai Gábor Imre: Igen, akkor föltenném. Remélem, nem verjük ki ezzel ismét a
biztosítékot. Tehát Kapitány úr, a második kérdésem: újhegyi képviselőként nagyon sokan
fordulnak hozzám most a körzeti megbízotti rendszerrel kapcsolatosan. Nem tudom, hogy
most a covid-járvány miatt mekkora volt nekik a leterheltségük egyéb területen. A
járványhelyzet megszűnésével a körzeti megbízotti rendszer hogyan fog felépülni, hogyan
fogja folytatni itt a munkáját a kerületben? Köszönöm.
Baricska Norbert: A körzeti megbízotti rendszer a covid-járvány ideje alatt is működött,
nyiván azokkal az extra leterheltségekkel, amiket a világjárvány és az azzal kapcsolatos
feladatok jelentettek. Természetesen a jövőben is ugyanígy folytatódni fog a működésük, én
magam is szoktam látni azokat a jelzéseket, amelyek alapján mindegyikőjükkel felveszik a
kapcsolatot, s ez a jövőben is így fog történni. Sőt egy-egy látogatás alkalmával én is ki fogom
egészíteni a KM-es kollégákat.
Elnök: Köszönöm, Kapitány úr. Somlyódy Csaba alpolgármester úr következik.
Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen. Nagyon látványos eredményeket láttunk, Kapitány úr
beszámólójából is, és a szóbeli kiegészítésből is ez tűnt ki. Én is szívből gratulálok, és nagyon
örülök, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat látva talán megváltozik a
sztereotípia, ami általában Kőbányát, de azon belül is különösen a közbiztonsági helyzetet
általában kíséri, rosszul és nem a valóságnak megfelelően. Talán közelíteni fogunk a
tényleges dolgokhoz. Ugyanakkor, visszaemlékezve most már néhány évtizede a
beszámolókra, mindig visszatértünk arra, hogy Kőbányának ez a sajátos helyzete, ez a
nagyon sokszínűség, és ezért rendkívül fontos a jól felkészült személyi állomány is.
Ugyanakkor én tudom, hogy a rendőrségen belül Kőbánya egy nehéz kerület, éppen ezért
nem minden esetben vonzó az új belépők számára, akár a régiek számára is, hogy Kőbányán
teljesítsen szolgálatot, mert azért itt jóval bonyolultabb és sokrétűbb a feladat. Ezért én
minden évben meg szoktam kérdezni az aktuális kapitány úrtól, hogy hogyan állunk
személyi állománnyal, hiszen itt a különböző büntetésvégrehajtási intézetből fakadó
kísérőszolgálattól kezdve, a különböző terepeken végzett közterületi feladatokon keresztül,
a vidékről, agglomerációból bejövők nagy számú jelenléte okozta a problémát. Tehát nagyon
sokrétű a feladat. Hogy ezzel hogy tudunk megbírkózni, hiszen nagyon fontos, hogy
helyismerettel rendelkező kollégák legyenek pontosan emiatt. És ugye volt egy időszak,
amikor Miskolcról, innen-onnan felvezényelt kollégákkal segítették ki az állományt, ők
nyilván ezekkel a pozitív tulajdonságokkal nem tudtak rendelkezni egy ideig, hiszen nem
volt meg a kellő helyismeretük. Ezért borzasztóan fontos a kőbányai lakosság
szempontjából is, hogy itt viszonylagos stabilitás tudjon kialakulni. Tehát milyen a
fluktuáció, milyen a személyi állomány feltöltöttsége, hogyan tud ez a kihívásoknak
megfelelni? Körülbelül ez lenne a kérdésem.
Baricska Norbert: Alpolgármester úr, arról tudok beszámolni, hogy a személyügyi
helyzetünk szintén stabil. Volt pár távozó a Kapitányság vezetésének átvétele óta, de hála
Istennek, többen érkeztek, mint ahányan távoztak. Áthelyezésekkel tudtuk pótolni a távozó
kollégákat. Azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag a tavalyi létszámunkkal megfelelően,
ugyanúgy el tudjuk látni ezeket a feladatokat.Jelen pillanatban arról tudok beszámolni, hogy
a fluktuáció olyan szinten, amit Alpolgármester úr említett, nem érint minket.
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Elnök: Köszönjük szépen, Kapitány úr. Papp Zoltán elnök úr,

képviselő

úr.

Papp Zoltán: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Én is tisztelettel köszöntöm Kapitány urat.
Átolvastam ezt a beszámolót. Ami nekem feltűnt, hogy a regisztrált bűnesetek száma több
százas nagyságrenddel csökkent, amihez ezúton szeretnék gratulálni, és kérem, hogy az
állomány felé is továbbítsa ezt a gratulációt és köszönetet. Mátrai elnök úrhoz hasonlóan
nekem is két kérdésem lenne. Az egyik: olvashatjuk itt a beszámolóban, hogy a kábítószerrel
kapcsolatos bűnesemények nyomozási eredményességi mutatója a terjesztői magatartások
tekintetében 64,3-ról 100%-ra nőtt. Jól értelmezem, hogy ez azt jelenti, hogy ami az Önök
tudomására jutott mint kábítószerterjesztő, bárki, ezek közül gyakorlatilag mindenkit
sikerült elfogni.
Baricska Norbert: Így van. Ez azt jelenti, hogy azokban a bűncselekményekben, ahol
gyorsításra sor került, tehát az elkövetőt sikerült elfogni, ott sikerült az eljárásokat olyan
minőségben lefolytatni, mely szerint az ügyészség vádat emelt. Van, aki már ítéletet is
kapott, illetve ítéletre várnak, tehát ez mind ügyészségi, bírósági szakban lévő nyomozás.
Úgyhogy igen, ez azt jelenti, hogy a büntetőeljárások lefolytatásának minősége olyan szintű
volt, hogy sikerült felelősségre vonni az elkövetőket.
Papp Zoltán: Köszönöm. A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy a tavalyi beszámolóban
Gyetvai ezredes úr említette, hogy új koncepciót vezettek be, mégpedig azt, hogy például a
közterületi italfogyasztás esetén nem bírságolnak, hanem előállítják az illetőt, aki ilyen
cselekményt követ el. Az én körzetemben, a Pongrác úti buszmegállónál, ott szokott nagyon
sűrűn előfordulni ilyen közterületi italfogyasztás, közterületi vizelés stb. Tehát ott ez
nagyon lényeges. A kérdésem az, hogy ez a koncepció továbbra is fennáll?
Baricska Norbert: Természetesen igen. Az idei évben is egyébként onnan, a Képviselő úr
által is említett dohánybolttól vagyis közterületről volt is előállítás egy kerületbejárás során
tapasztaltak alapján. Volt tavasszal egy fokozott közterületi akciónk, melynek során szintén
számos ilyen közterületi szabálysértés kapcsán jártunk el, és a bírósági kapacitások
függvényében mi továbbra is azt a gyakorlatot folytatjuk, hogy akit lehet, azt egy azonnalos,
gyorsított eljárás keretében fogjuk számonkérni a tetthelyen.
Elnök: Huszti András.
Huszti András Norbert: Köszönöm szépen. Először is gratulálok az eredményekhez, s
nagyon szépen köszönöm Polgármester úrnak is, hogy említette az illegáis hulladékokkal
kapcsolatos gondolatait. Sajnos számomra is, az én körzetemben, a Rákos patak mentén, a
Felsőrákosi-réteken elég nagy mennyiségű illegális hulladék halmozódik fel. Erre szeretném
kérni Kapitány urat, hogyha ebben tudnának eredményesebbek lenni a jövőben. Szerintem
ezt mindenki nagyon megköszönné. Köszönöm szépen.
Elnök: Radványi Gábor alpolgármester úr.
Radványi Gábor: Köszönöm a szót. Bizottsági ülésen már kérdeztem kettőt Kapitány úrtól,
amire választ is kaptam : az egyik az embercsempészet, tehát az ezzel kapcsolatos
problémák - megnyugtató választ kaptunk erre vonatkozólag, illetve az utánpótlás, amit
Somlyódy alpolgármester társam is fölvetett. Most arra szeretnék rákérdezni hogy
budapesti összevetésben, kifejezetten a kábítószerek, illetve a bódítószerek használata,
illetve terjesztése terén hogy áll Kőbánya. Azért kérdezem ezt, mert hozzánk, képviselőkhöz
nagyon sokszor eljut olyan lakossági panasz, hogy itt látták, ott látták, itt adják a drogot, ott
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adják a drogot, és erre igazából nekünk képviselőként nekünk jó válaszunk nincsen, nem is
lehet, hiszen nem a mi feladatunk, viszont a jelzéseket a rendőrség felé szívesen adjuk, és
remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. A kérdés az, hogy a kábítószerhasználat, illetve
-terjesztés terén Kőbánya hogy áll?
Baricska Norbert: Azt tudom válaszolni, Alpolgármester úr, hogy - ismerve a budapesti
számokat - Kőbánya ezen a téren sincs fővárosi összevetében rossz helyzetben. Nyilván
jelen van sajnos az utcán a kábítószer, tehát folyamatosan az egyik legfőbb profilunk a
bűnügyi szakági szolgálat tekintetében, hogy erre odafigyeljünk. De én azt tudom mondani,
hogy záros határidőn belül azért hathatós eredményeket is fogunk tudni, már idén is,
felmutatni ebben. Arra a felvetésére pedig, ami szerint jelzik nekünk a képviselő-testületi
tagok is vagy bármelyik állampolgár - mi szívesen vesszük ezeket, ezekből az
információkból dolgozunk mi is legtöbbször, tehát ezt továbbra is várjuk. Egy kérésem
lenne, hogyha esetleg Önök is tudnák a lakosság felé tolmácsolni, hogy a facebook az nem a
hivatalos rendőrségi bejelentő forma: van funkcionális e-mail címünk, meg lehet minket
találni zöldszámokon, hivatalos segélyhívó számokon. Ezekre az ilyen jellegű bejelentéseket
várjuk és természetesen fel is dolgozzuk.
Elnök: Köszönjük a választ, Kapitány úr, és Mustó Géza alpolgármester kollégámé a szó.
Mustó Géza Zoltán: Köszönöm szépen. Mint a területért felelős alpolgármester szeretnék
gratulálni Kapitány úr csapatának az eredményes munkához. Hogy Kőbányán a Kapitány úr
területe egy kiemelten fontos rendészeti ág, azt a mostani testületi ülésen feltett nagy számú
kérdés is mutatja.Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az Önkormányzat szerény lehetőségeit
kihasználva szeretnénk ezt a Kapitány úr által arra érdemesnek tartott állománytagok
számára egy szerény pénzjutalommal is honorálni, és egyúttal gratulálni a kollégáknak.
Köszönöm szépen!
Elnök: Elfogytak a kérdések. Kapitány úr, köszönjük a beszámolót, a tájékoztatást, még
egyszer gratulálunk a munkához, és további jó kooperációt kívánok Önkormányzattal,
társszervekkel, mindenki mással. Köszönjük. Tóth Béla ezredes úr - napirenden belül
jelentkezel, Ezredes úr? Igen, még napirenden belül. Közbiztonságért Közalapítvány.
Tóth Béla: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, tisztelt vendégek! Engedjék
meg, hogy néhány gondolattal beszámoljak az elmúlt csütörtökön lezárult Legyen tered II.
bűnmegelőzési programunkról, ami építészeti bűnmegelőzési program. Ma reggel a
Facebookon találtam egy hírt: Magyarországon elsőként a Biztonságos és Élhető Városok
Egyesületét fölvették a kanadai világszervezetbe. Dr. Molnár István Jenő volt az, aki idehozta
Kőbányára ezt a programot, ő ennek az elnöke. Tehát a Legyen tered program így vált ma
reggel nemzetközivé - legalábbis a hír szerint. Én erről egyébként már tudtam, hogy ez
késülődik. Tehát jóval túlmutat ez a bizonyos térfelújítás azon, hogy egyébként a kőbányai
emberek ezt nagyon fogják élvezni. Engedjék meg, hogy dr. Hatala József elnök úrnak, a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének a köszönetét és elismerését tolmácsoljam a
Testület felé, illetve nevében is megköszönjem azt a sok munkát, amit Önök, illetve az
Önkormányzat vezetése, Polgármester úr, Alpolgármester úr ebbe beletett. A Ki mit tud
országos döntőjében indultunk három-négy évvel ezelőtt - ez egy országos vetélkedő, amit
idehoztunk, Polgármester úr volt vendég. A Legyen tered programmal kezdtük, a
Vészjelzéssel folytattuk, majd a Legyen tered II. programmal zártuk ezt most. Az
Önkormányzat ehhez elég sok támogatást adott, sőt támogatást ad a Vészjelzéshez épületet, egyéb mást -, de el kell mondanom, hogy 35 millió forint érkezett az NBT-től, a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácstól is ezekre a programokra. Szeretnénk ezt a
konferenciával lezárni majd, hiszen most a térfelújítás lezárult, bár még egy-két utcabútort
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le kell majd csavarozni. (Tegnap is jeleztem, hogy ezek csúsznak, de nem a mi hibánkból,
hanem egyszerűen anyaghiány és emberhiány van ott a cégnél.) És aztán amikor lezártuk
ezt augusztus végén egy koferenciával, amelyre szeretettel várok mindenkit, akkor
szeretnénk ezt egy testvérvárosi V4-es konferenciává alakítani, és így továbbgördíteni ezt a
dolgot. Tehát még egyszer köszönöm szépen a Képviselő-testületnek, köszönöm
Polgármester úrnak, Alpolgármester uraknak ennek a csodálatos programnak a
támogatását. Még egyszer mondom, jóval túlmutat, és csak három konferencián voltam az
elmúlt egy-két hónapban, és még várnak Miskolcra július közepén. Tehát ahogy mondtam is
a riportban: "elgurult" ez a program, és egy dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni: ha
bármikor fölmerül Magyarországon: először Kőbányán létesült ez a bűnmegelőzési
térfelújítás, tehát ezt már tőlünk elvenni nem lehet. S már csak egy mondat: szeretnék én is
Kapitány úrnak gratulálni, mi is fölvettük a kapcsolatot, amikor ideérkezett, és régi
kollegákként támogatjuk a Kapitányság munkáját mint alapítvány, amint legutóbb is egy
nagy mennyiségű Bosch adománybútorral tudtuk segíteni a komfortjukat. Jelen pillanatban
a bűnügyes kollégáknak a székcseréje is folyamatban van: a Robert Bosch cég rajtunk
keresztül, az Alapítványon keresztül 45 vagy 46 kényelmes karosszéket fog a nyomozóknak
és a vizsgálóknak a rendelkezésére bocsátani. Köszönöm Kapitány úrnak is a támogatást, a
Legyen tereddel kapcsolatban is. És már csak annyi tisztem maradna, hogy két elismerést
átadjak, és kérem Önöket, hogy ezt hadd tegyem meg. Köszönöm a szót. (Egy-egy elimerő
oklevelet ad át D. Kovács Róbert Antal polgármester és Mustó Géza Zoltán alpolgármester
részére. Taps a jelenlévők körében.)

Elnök: Köszönjük szépen, Ezredes úr. Amire Rendőrkapitány úr is utalt, az az
együttműködés jelent meg a Legyen tered programban is, illetve a Legyen tered program is
egy olyan együttműködés, amely a kerület közbiztonságának javulásához, változásához, a
szubjektív biztonságérzet megteremtéséhez, azt gondolom, nagy mértékben hozzájárul,
hozzájárulhat. A Vészjelzés is, ami szóba került, ez az operációs program is példaértékű.
Bízom benne, hogy majd azt is tovább tudjuk fejleszteni, hiszen már most vannak olyan
jelentkezőink,
akik egy-egy újabb szabadulószoba gondolatát, megvalósításának
lehetőségét fölvetették. Azt gondolom, van még tartalékunk, úgyhogy bízom benne, hogy
tudjuk ezt a programot - ha nem is a tér, terek megújításával, hanem egyéb módon folytatni. Köszönjük szépen még egyszer Döntéshozatalra fog sor kerülni, hiszen a
Rendőrség beszámolójáról szavazni fogunk. Indítom a szavazást.
361/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Elnök: Gratulálok még egyszer, Kapitány úr. A napirendi pont tárgyalását lezárom.

2. napirendi pont:
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester
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Elnök: Egy másik beszámolóval folytatjuk, amely a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről szól. Már ez is komoly kihívás, hogy valaki
a szervezet pontos nevét megtanulja. De előttetek, Parancsnok úr - köszöntelek -, még
nagyobb kihívások állnak, amelyeknek Ti kiválóan megfeleltek. Szeretnéd-e szóban
kiegészíteni a beszámolót?
Horváth Lajos: Igen.
Elnök: Köszöntelek körünkben, kérlek, foglalj helyet az asztalnál és hallgatunk.
Horváth Lajos: Köszöntöm Polgármester urat, Alpolgármester urakat és a Kéviselő-testület
tagjait, illetve a meghívott vendégeket. A kiegészítésem nem fog korlátozódni szóbeli
kiegészítésre, hanem először egy rövid filmet fogunk megnézni. A Katasztrófavédelmi
Igazgatóság videócsoportjának videóját szeretném levetíttetni. Ez egy profi munka, tehát én
nem is ékeskednék vele, hogy ez az enyém lenne, én ilyet nem tudnék csinálni. Ha én ilyet
tudnék készíteni, akkor már rég Hollywoodban dolgoznék. Utána egy rövid szóbeli
kiegészítést fogok tenni. A videóhoz, illetve a szóbeli kiegészítéshez csak annyit fűznék
hozzá előzetesen, hogy a 2020. esztendő rendhagyó volt, és rendhagyó lesz a videó is, illetve
a beszámoló is. Köszönöm a figyelmet. (Filmvetítésre kerül sor.)
Amit szóban hozzáfűznék a videóhoz: látható volt, hogy nem voltak benne vágóképek
gyereknapról, a tűzoltó- és rendőrmajálisról, a rendvédelmi napról - ezt csak azért
mondom, hogy mennyire volt rendhagyó a 2020. év.
S akkor belekezdenék a szóbeli beszámolómba. Ezt a képet azért tettem a beszámolóba,
mert az első benyomás nagyon fontos az életben, és első benyomásnak ez egy tökéletes kép
a laktanyánkról - illetve azért, hogy a mi laktanyánkról is lehet szép képet készíteni, csak a
megfelelő szög és a megfelelő nézőpont kell hozzá, de jövőre már más lesz a helyzet.
És akkor belecsapok én is a statisztikába. A statisztika azt mutatja, hogy a tűzesetekkel
kapcsolatosan a mi teljesítményünk 100%. Minden nekünk bejelentett tűzesethez
kimegyünk, és azt a tűzesetet eloltjuk, és ezért a célért továbbra is mindent meg fogunk
tenni. Olyan, hogy a tűzoltók szándékosan nem oltottak volna el tüzet, olyan nem volt, nincs
és nem is lesz. De nemcsak a nagy tüzeket oltjuk el, hanem a kicsiket is. Sőt, néha az eloltott
tüzeket is eloltjuk. Mi a szakmában használunk egy ún. utólagos tűz kifejezést. Ezt olyan
tüzekre értjük, amikor egy keletkezett tüzet egy állampolgár elolt, ilyenkor mi kimegyünk a
helyszínre, átvizsgálunk, jegyzőkönyvet veszünk fel. Köztudott, hogy minden tűzesetet be
kell jelenteni a tűzoltóságon, még az eloltott tüzet is. Ez állampolgári kötelessége
mindenkinek, még szupermennek is - az adott esetben eltekintettünk a bejelentéstől, elég
volt egy pacsi a kollégámnak (az általa vetített képre utal). Műszaki mentéseknél és
közlekedési baleseteknél is hozzuk a tőlünk elvárt 100%-ot. Tehát az állampolgárt nem
hagyjuk az autójában üldögélni, illetve a sérült gépjárművet nem hagyjuk a villamossínen
vagy éppen a forgalmi sávban, hogy akadályozza a forgalmat. És hogy miért mondom, hogy
nem hagyjuk az állampolgárt az autójában üldögélni, erre elmesélek egy nagyon rövid
történetet. Az éjszaka közepén riasztás jött, a riasztásban az szerepelt, hogy személyautó
oszlopnak ütközött, személy beszorulva. Kollégáim lóhalálában vágtatnak a helyszínre, a
címen meg is találják az autót. Első blikkre nem volt igazán összetörve, de valóban benne
volt az állampolgár, ráborulva a kormánykerékre. Kinyitják az ajtót, erre az állampolgár
fölnéz, s mondja, hogy mi van? Kiderült, hogy az állampolgár nem szenvedett balesetet,
hanem fáradtnak érezte magát, és úgy gondolta, hogy 30 percet szundikál a
kormánykeréken. Ugye nem kell mondanom, hogy ha a tűzoltók ott vannak a helyszínen,
akkor nincs tovább szundikálás az autóban, ilyen dömperkerék szemekkel, gyorsan hazáig
elvezetett. Néha csak életmentéshez, mondhatnám „egyszerű" életmentéshez kapunk
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riasztást. A „cicás" történeteket most elengedném, de ahogy a mellékelt kép is mutatja, az
életmentés érdekében akár a 2. metró fogalmát is megállítjuk, hogy kacsamamát és fiókáit,
akik jó nagy bajba sodorták magukat, biztonságos helyre visszavigyük. A biztonságos hely
ebben az esetben a Kincsem Park tavacskája volt.
És akkor a 2020. esztendő. Látható, hogy a 2020. esztendő a jubileumok éve volt. Nagy
sajnálatunkra ezt a jubileumi évet nem tudtuk megfelelő módon megünnepelni. Ezért
ragadom meg az alkalmat, hogy egy kicsit a tűzoltói hivatástudatról, illetve a
hagyományokról ejtsek néhány szót, leginkább azokról a hagyományokról, amelyeknek
kőbányai köütődése van. Ha jól megnézzük ezt a kétpet, akkor egy ismerős épletet vehetünk
észre ott a háttérben, amit ebből a szögből már nem lehet megtekinteni, mert a téren történt
nem kevés felújítás. Ebből a szögből már jobban látszik, hogy mennyire vagyunk
hagyományőrzők. Ha valaki csak az ép"ületet nézi, akkor nagyon kell figyelnie, hogy
megtalálja rajta a hagyományőrzést, de őszintén remélem, hogy a 2021. évi beszámolóra
aktuálisan már nem fogunk tudni ilyen képet készíteni, mert a laktanya vagy fel lesz újítva
vagy folyamatban lesz a felújítás. A hagyományaink őrzése nem koncentrálódik az épületre,
talán frontosabb, hogy az a tűzoltók lelkében legyen. Ehhez pedig ilyen kis, hivatástudatot
és lokálpatriotizmust erősítő csecsebecsékre van szükség, ha szabad így fogalmaznom.
Köszönet D. Kovács Róbert Antal polgármester úrnak, Mustó Géza Zoltán rendészetért
felelős alpolgármester úrnak és Marksteinné Julikánek, a Tűzvédelmi Alapítvány
elnökasszonyának azért a támogatásért, mellyel az állománymegtartó munkámat
támogatják. Célom, hogy az állományban erősítsem a kőbányai kötődést, hogy ne csak a
hivatáshoz kötődjenek, hanem a kerülethez is. A kőbányai tűzoltóság erős, de más példák
mutatják, hogy a tűzoltóság ereje nem a kőben van, hanem a tűzoltók lelkében. Ezeket a
lelkeket ápolni kell, ha szeretnénk, hogy egy jól működő tűzoltóság legyen Kőbányán, a
fővárosban és egész Magyarországon. Biztos vagyok benne, hogy a következő a 2021. évi
beszámolóra aktuálisan is tudok ilyen hagyományőrző képet késtzíteni, mert ezek a fiúk
még évekig fognak itt szolgálni, és azért, mert az állomány stabil és kellő mértékben kötődik
a hivatásához és a kerülethez. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Elnök: Köszönjük szépen, Parancsnok úr, valóban rendhagyó volt a beszámoló. Egyrészt
maga a kisfilm is, amely megrázó képkockákon keresztül mutatta be, hogy az a tevékenység,
amit ti végeztek, az milyen emberpróbáló tevékenység, milyen kihívás testnek és léleknek,
és valóban mindig csak a 100%-os tevékenység az, amit a végén látunk, de a 100%-os
tevékenységhez bizony ember kell. Ember kell, testben és lélekben, nem könnyű a ti
hivatásotok. Úgyhogy valóban sokat kell tennünk azért, hogy kellő módon meg is tudjuk ezt
köszönni, illetve úgy tudjuk támogatni a katasztrófavédelemben résztvevők munkáját, hogy
ilyen képeket még sokszor készíthessünk. Hiszen a képkockák, amelyeken keresztül
beszámoltál, azok is rendhagyók voltak. Nem a megszokott grafikonok és számok jelentek
meg, hanem megpróbáltad az érzelem oldaláról is közelíteni, megmutatni, hogyan is
végzitek a munkátokat a mindennapokban, amelyet mi köszönünk és egyben kifejezzük a
hálánkat is azért, hogy vigyáztok ránk, illetve ha bajban vagyunk, akkor mindig jöttök és
segítetek. Somlyódy alpolgármester úrnak adok szót.

Somlyódy Csaba: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Én azt hiszem, hogy itt is el kell
mondani, hogy az egyik kulcs ebben az esetben is a személyi állomány kérdése, mint
általában az ilyen helyeken mindenütt. Míg a rendőrségnél láttuk hogy az átlagéletkor 30 és
40 év közötti, ha jól tudom, nálatok ez magasabb. Azt kérdezem, hogy személyi állomány
szempontjából egyrészt az utánpótlást hogy látod, milyen a kőbányai kötődése az
állománynak? Említetted itt a lokálpatriotizmust, nem véletlen - a helyismeret, amiről az
előbb is szó volt -, a tűzoltóknál is meg kell hogy legyen. Milyen lehetőségek vannak a
jövőre? Hallottam, és köszönjük szépen, hogy megerősítettél benne, hogy a támogatásotok
valóban jótékonyan hat - akár a konyha felújítására, akár pedig személyi juttatásokra,
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elismerésekre gondolok-, szerényen, de ez is hozzájárul, és akkor ezen az úton menni kell
tovább. A másik, hogy Kőbánya ugye sajátos abból a szempontból, hogy nagyon sok termelő
gyár van itt, tehát nemcsak a lakosság és a helyi tűzesetek vannak, hanem bizony-bizony itt
vegyipari gyárak sokasága is van, tehát ez kiemelt kockázatot jelent. Nem véletlen a
katasztrófavédelmi riasztórendszereknek a kiépítése Kőbányán. Talán érdemes
megemlíteni azt is - hogyha erről szólnál - hogy ezeken a helyeken ugye helyi tűzoltóság is
működik, hiszen törvényileg működnie kell, tehát hogy itt milyen az együttműködés, hogyan
látod ezt a dolgot, az idők folyamán ez jó vagy rossz irányban halad vagy stagnál, mi a helyzet
ebben a tekintetben? És itt meg kell említeni azt a tűzesetet, ami a lakosságot talán legjobban
aggasztotta - a sajtóban, a social mediában is megjelent-, a Harmat utcai, ami ugyan idén
történt, de volt pár más hasonló tűzeset is. Illetve amikor vihar volt, akkor a viharmentés,
utcákra borult fák stb., ebben szintén a X. kerületi tűzoltók vitték a prímet, és nem is gyenge
riasztási szintű intézkedések történtek, amihez gratulálok, hogy milyen jól helytálltatok. A
lakosság nevében is köszönjük, nekünk nagyon jó érzés volt látni, hogy a lakosok is
megmozdultak ez ügyben, és nemcsak a katasztrófavédelem, a tűzoltók intézkedtek, hanem
a lakosságot is megérintette az együttműködés, ami remélem, hogy Kőbányára leginkább
jellemző. Köszönöm.
Elnök: Kovács Róbert képviselő úr. Parancsnok úr válasza előtt hallgassuk meg
urat, egy jelentkezőnk van, úgyhogy lehet majd egyben válaszolni.

Képviselő

Kovács Róbert: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a tűzoltó munkáját a világon bárhol
és bármikor csak elismeréssel lehet említeni. Amint Parancsnok úr is mondta, a tűzoltók
minden tűzhöz kivonulnak, de nem mindegy, hogy mivel. A laktanya felújítása végrevalahára rendkívül jó hír, van-e valami esély a gépjárműpark megújhodására is? Köszönöm.
Horváth Lajos: Akkor szépen sorban. Tehát humán kérdésben eléggé meg van kötve a
kezem. Az állomány stabil és elhivatott a kerület irányában és a hivatásos lét irányában
Elmondhatom, hogy Kőbányán jelen pillanatban a szolgálatszervezési problémákat tudjuk
kezelni és megoldjuk, hogy minden nap meglegyen a létszám. Kőbánya a főváros
vonatkozásában létszámilag nagyon jó kerületnek számít. Úgy gondolom, hogy ez
köszönhető annak a támogatásnak is, amelyet az Önkormányzattól, Polgármester úrtól,
Alpolgármester úrtól és az Alapítványtól is kapok Óriási támogatás - ha most naprakészen
szeretném mondani - azok a klímakészülékek, amiket a tavalyelőtti évben kaptunk az
Alapítványtól. Az állomány bevonul azokba a helyiségekbe, mert egyszerűen megmaradni
nem lehet, ha egy gyakorlatot végrehajtunk vagy csak valami foglalkozást végrehajtunk,
mindenkiről szakad a víz. Nem kell mondanom, hogy az a felszerelés, ami nekünk van, az
egy 100%-os megterhelés, plusz még egy ilyen 2. fokú hőségriadóban. Tehát ezek nem
lennének, ha nem lenne ez a támogatás, amit itt kapunk Tehát az állomány stabil és
elkötelezett a kerület irányában.
A kerületben lévő üzemekkel, létesítményekkel a kapcsolatunk jó. Jelen pillanatban még
három létesítményben van létesítményi tűzoltóparancsnokság, ez a két nagy gyógyszergyár,
illetve egy autóipari beszállító cég a Maglódi úton, de legjobb tudomásom szerint a maglódi
úti autóbeszállító cégnél e hónap végén megszűnik a létesítményi tűzoltóparancsnokság.
Évek óta mindig a két gyógyszergyárban volt létesítményi tűzoltóparancsnokság, most őket
a hatóság kötelezte erre, egy rövid ideig volt is ott, és akkor most hó végén ez megint meg
fog
szűnni
és
vissza
fogunk
térni
a
gyógyszergyári
létesítményi
tűzoltóparancsnokságokhoz. Azt el kell mondanom általánosságban, hogy az ilyen nagyobb
cégekkel nagyon jó kapcsolatot tudunk ápolni, tehát ahol van pénz és elhivatottság a
tűzvédelem és a munkavédelem irányában, azokkal a cégekkel nagyon jó együtt dolgozni, és
ez Kőbányára fokozottan jellemző.
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A lakosságnak a részvétele káreseteknél, azt nem biztos, hogy egyformán látjuk. Én azt
szeretném legutoljára, hogy egy állampolgár megsérüljön esetleg egy káresetnél. Tehát én
annak örülök, hogyha bejelentik, és mi, a hivatalos egység kimegyünk és megoldjuk a
feladatot. Tehát én az ilyen önjelölt, rövidnadrágban és tangapapucsban beavatkozó
állampolgárokat kis fenntartással kezelem, ha szabad így fogalmaznom. Tehát maradjunk
annyiban, hogy 112, és mi megyünk a helyszínre nagyon rövid időn belül. A járművekkel
kapcsolatosan pedig nincs jó hírem. A jelenleg a laktanyában működő járművek teszik a
dolgukat, a járműbeszerzés központi, tehát az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságnak a hatásköre. Én úgy tudom, hogy a fecskendőbeszerzések lezárultak a
Rába tűzoltófecskendők beszerzésével, egyelőre nem tervezik, hogy új fecskendőbeszerzési
projekt indulna, különleges szerek pedig, olyan különleges szerek, amik minket
érintenének, én úgy tudom, szintén nem lesznek mostanában. Szereink teszik a dolgukat,
ápolgatjuk őket, szerelgetjük őket, karbantartjuk őket, egyelőre azt mondom, hogy
működnek. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen a válaszokat. Alpogármester úr jelentkezik.
Somlyódy Csaba: Csak nehogy a levegőben maradjon. Nyilván én sem azt gondolom, hogy
fegyvereket osszunk ki és akkor így legyenek önkéntes rendőrök vagy tűzoltófecskendőket,
hanem arra gondolok, hogy amikor ez a tűzeset volt, akkor utána a lakosság élelmiszert,
pokrócot hozott, tehát így gondoltam a segítséget, hogy a lakosság így megmozdult, nem a
hatóságokra önmagukra hagyták ezeket a dolgokat. Nyilván tették, amit ilyenkor tenni
kellett, Isten őrizz, hogy ők oltsák a tüzet, arra vannak szakemberek, így van.
Horváth Lajos: Akkor elnézést kérek, félreértettem. Természetesen a lakossági összefogás,
amikor támogatták a károsultakat, az maximálisan támogatandó. Elnézést kérek, hogy
félreértettem.
Elnök: Akkor most, hogy minden félreértés tisztázva és több
szavazásra bocsátom a döntési javaslatot. Indítom a gépet.

jelentkezőt

nem látok,

362/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolóról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Elnök: A napirend tárgyalását lezárom. Köszönöm szépen.

3. napirendi pont:
A Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő:

Mustó Géza Zoltán alpolgármester

Elnök: Következő napirendi pontunk az eredetileg 4. sorszámot viselő Kőbányai Zsivaj
Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása. Köszöntöm körünkben Babics Attilánét.
Jelzem, hogy nyílt ülés keretében tárgyaljuk a napirendi pontot, mivel a pályázó nem kérte
zárt ülés elrendelését. Kérdezem, hogy szeretnéd-e szóban kiegészíteni a pályázatodat?
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Babics Attiláné: Igen.
Elnök: Akkor kérlek, hogy foglalj helyet itt az asztalnál és jelentkezzél be.
Babics Attiláné: Köszöntöm Polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait. Azért kértem
szót, mert a közelmúltban levélben értesítettük Polgármester urat arról, hogy Kőbánya
óvodáiban nagyfokú óvodapedagógus-hiány lépett fel, és ezt az alkalmat szeretném
megragadni, hogy köszönetet mondjak a gyors reagálásért és a pozitív hozzáállásért és a
pozitív elbírálásért. És hogy ez hogyan kapcsolódik a pályázatomhoz: úgy, hogy az a sok
innovatív, új, korszerű, szakmai módszer, eljárás megvalósulhat, hogyha kiegészülhet az
óvodai gárda akár az én óvodámban, akár Kóbánya többi óvodáiban. Jó hír, hogy a tegnapi
nap folyamán a meghirdetett állásra, pályázatra ketten jelentkeztek, amelyből egy főt fel is
tudtam venni, úgyhogy egyre jobban közelítünk afelé, hogy a nagy gonddal megírt
pályázatom megvalósulhasson. Ennek pedig a kőbányai gyermekek lesznek a nyertesei.
Elégedett gyermekekkel pedig elégedett szülők is járnak. Úgyhogy ezt köszönjük szépen.
Elnök: Frakcióvezetői értekezleten egyeztettük a kőbányai pótlék kérdését, és sikerült
gyorsan döntést hoznunk és örömteli, hogy ennek már látjuk a pozitív hatását is, tehát hogy
vannak jelentkezők és van, akit fel is lehet venni. Most viszont nagyobb ívű dolgokról kell
beszélnünk és döntenünk: egy vezetői pályázatról. Kérdés, hozzászólás? Radványi Gábor
alpolgármester úrnak adok szót.
Radványi Gábor: Amikor az előterjesztés készült, akkor még ezt a jó hírt nem tudtuk, és
éppen ezért a határozati javaslatban a pótlékra vonatkozólag még 15 OOO forint szerepel.
Ezt szeretném módosítani most olyan módon, hogy a Képviselő-testület a Kőbányai pótlék
mértékét 2021. augusztus 31-ig 15 OOO forintban, 2021. szeptember l-jétől december 31ig pedig 40 OOO forint/hó összegben határozza meg, és a többi értelemszerűen változatlan.
Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 2. pontjában a „2021.
december 31-éig 15 OOO Ft/hó" szövegrész helyébe a „2021. augusztus 31-éig 15 OOO Ft/hó,
2021. szeptember l-jétől 2021. december 31-éig 40 OOO Ft/hó" szöveg lép.
Indokolás: az előterjesztés benyújtását követő döntés átvezetése okán.
(319 /1. módosító javaslat)
Előterjesztő támogatja a 319 /1. módosító javaslatot.
Elnök: Támogatom ezt a módosítást. Mátrai Gábor Imre elnök úr.
Dr. Mátrai Gábor Imre: Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Én csak arról szeretném
tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy kedden a bizottsági ülés már véleményezte
Babics Anna pályázatát, és egyhangú szavazattal támogatta, és úgy gondolom, hogy az akkor
ismertetett pozitív jövőbeni elképzelések megvalósulhatnak. Már akkor is említésre is
került ezeknek a pótlékoknak a bővítése, és akkor úgy látom, hogy az álláshelyeket sikerül
majd betölteni, úgyhogy amennyiben a Képviselő-testület teljes mértékben elfogadja a
pályázatot, akkor nagyon sok sikert kívánok a jövőben is neked, Anna.
Elnök: Más jelentkezőnk nincs, döntéshozatal következik. Indítom a szavazást.
363/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Babics
Attilánét megbízza a Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) magasabb
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vezetői teendőinek

ellátására 2021. augusztus

l-jétől

2026. július 31-éig terjedő határozott

időre.

2. A Képviselő-testület az intézményvezető garantált illetményét a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (2) bekezdése, a magasabb vezetői pótlékát az
Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról szóló
153/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat szerint, a szakmai ágazati pótlékát a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése szerint, a Kőbányai pótlék mértékét 2021.
augusztus 31-éig 15 OOO Ft/hó, 2021. szeptember l-jétől 2021. december 31-éig
40 OOO Ft/hó összegben határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi
intézkedések megtételére.
2021. július 31.
Határidő:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője

Elnök: Gratulálok a megbízáshoz, jó munkát kívánok. {Taps a
napirendi pont tárgyalását lezárom.

jelenlévők

körében.) A

4. napirendi pont:
Az egyes kerületi építési szabályzatoknak a gépjárművek elhelyezése biztosításával
összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Az egyes kerületi építési szabályzatoknak a gépjárművek elhelyezése biztosításával
összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelet tárgyalása következik, Jegyző úr az
előterjesztő. Kérdezem Jegyző urat, szeretnél-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Szabó Krisztián: Nem.
Elnök: Bakos Bernadett képviselő asszony kérdez.
Bakos Bernadett: Köszönöm szépen. Én nem fogom támogatni az előterjesztést, ezért egy
rövid magyarázattal szolgálnék erre. Ennek olyan oka van, hogy az OTÉK módosításának a
célja az autóhasználatot ösztönző rendelkezés kiiktatása volt, és azzal, hogy ezt mi
visszaemeljük a területi rendeletbe, gyakorlatilag rögzítjük ezt a forgalomnövelő
gyakorlatot. Természetesen az indok, hogy a közterületi parkolásra negatív hatással lehet,
ez részben jogos, de ettől függetlenül a forgalomnövekedés ugyanúgy közterületfoglalást fog
eredményezni, és mivel az autók számának növekedését okozza, így ez a rendelet is
közvetve ezt fogja okozni. A másik szempont az, hogy a rendelkezés önkormányzati szintre
való delegálása lehetőséget adna arra is, hogy jobban figyelembe lehessen venni a területi
viszonyokat, így például hogy milyen a beépítettség, milyen a lakosság, milyen a
lakósűrűség, a közlekedési alternatívák, és mivel a szándék az, hogy a teljes kerületre
vonatkozzon ez a szabályozás, ezeket az adottságokat mi nem vesszük így figyelembe.
Úgyhogy emiatt én úgy gondolom, hogy ezt nem fogom támogatni. Köszönöm szépen.
Elnök: Más nem jelentkezik hozzászólásra. Döntéshozatal fog következni. Indítom a
szavazást.
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Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen,
1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással, az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az
egyes kerületi építési szabályzatoknak a gépjárművek elhelyezése biztosításával összefüggő
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom.
5. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Következőként tárgyaljuk az Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési
tervének módosítását. Nem jelentkezik senki hozzászólásra, indítom a szavazást.
364/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervéről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli
el:
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervét az 1. melléklet határozza meg.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2022. január l-jén hatályát
veszti.
3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves
összesített közbeszerzési tervéről szóló 53/2021. (II. 18.) polgármesteri határozat.

1. melléklet a 364/2021. {VI. 24.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési terve
A

1.

Közbeszerzés
tárgya

B

Becsült nettó
érték (Ft)

e

Tervezett
mennyiség

D

Irányadó
eljárásrend

E

Eljárás
fajtája

F

G

A
közbeszerzési A szerződés
eljárás
teljesítésén
megindításána ekvárható
k tervezett
időpontja
időpontja

Felnőtt-

2.

háziorvosi
ügyelet ellátása

213 588 OOO Ft

3 év

nemzeti

Kbt. 112. §
(1) bekezdés
b) pontja
szerinti,
hirdetménny
el induló nvílt

2021. január

2024. július
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közbeszerzési
eljárás

Vagyon-és

nemzeti

Kbt. 112. §
(1) bekezdés
b) pont
szerinti,
hirdetménny
el induló
tárgyalásos
eljárás

2021. január

2024. június

2021. július

2022.
október

felelősségbiztosít

3.

ási szerződés
Budapest Főváros
X. kerület

60 OOO OOO Ft

3 év

Kőbányai

4.

Önkormányzat és
intézményei
számára
Földgázenergia
beszerzése
Budapest Főváros
X. kerület
Kőbányai

31 249 479 Ft

207 529 m 3

nemzeti

Kbt. 112. §
(1) bekezdés
b) pontja
szerinti nyílt
közbeszerzési
eljárás

114 584 094 Ft

2 923 996
kwh

uniós

Kbt. II. része
szerinti
eljárás

2021.
szeptember

2022.
december

173 228 346 Ft

1 db

nemzeti

Kbt. 115. §-a
szerinti nyílt
eljárás

2021. II.
negyedév

2021. III.
negyedév

135 433 071 Ft

217 m és
84,3 m
hosszú, 6 m
széles

nemzeti

Kbt. 115. §-a
szerinti nyílt
eljárás

2021. június

2021. IV.
negyedév

Önkormányzat és
intézményei
részére

5.

6.

Villamos energia
beszerzése a
2022. évre

A Kőbányai
Fecskefészek
Bölcsőde

konyhafelújítása

7.

Földutak szilárd
burkolattal való
ellátása

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

6. napirendi pont:
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szivárvány Bölcsőde telephelyének megszüntetése

és az ingatlan ingyenes használatba adása
Weeber Tibor alpolgármester

Előterjesztő:

következő napirendi pontunk a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szivárvány
telephelyének megszüntetése és az ingatlan ingyenes használatba adása.
Döntéshozatal következik. Először az első két határozattervezetről szavazunk, tehát a

Elnök: A
Bölcsőde
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megszüntetésről

és az ingyenes használatba adásról, és majd utána külön az alapító okirat
módodosításról, amely normatív határozat. Akkor az első két kérdésről indítom a szavazást.

365/2021. (VI. 24.) KÖRT határozat
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szivárvány Bölcsőde telephelye megszüntetéséről
(16 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Egyesített Bölcsődék Kőbányai Szivárvány Bölcsőde (1106 Budapest, Maglódi út 29.)
telephelyét 2021. szeptember 30. napjával megszünteti.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyszámát 2021.
október l-jétől 251 főben állapítja meg a személyi juttatások és járulékok előirányzatának
visszarendezésével egyidejűleg. A visszavont előirányzatot a Közalkalmazottak és
köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékába rendezi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben történő
átvezetés, valamint a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges további
intézkedések megtételére.
leltár és egyéb pénzügyi feladatok: 2021. november 30.
Határidő:
munkaügyi intézkedések: 2021. augusztus 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője
366/2021. (VI. 24.) KÖRT határozat
az 1106 Budapest, Maglódi út 29. szám alatti épület ingyenes használatba adásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Maglódi út 29. szám alatti, 41032 helyrajzi számú ingatlanon található, 390 mz nettó
alapterületű bölcsődeépületet a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (székhelye:
1106 Budapest, Maglódi út 89-91., adószáma: 15490902-2-42, képviseli: dr. Stubnya Gusztáv
főigazgató) részére 2021. október 1. napjától határozatlan időre térítésmentesen
használatba adja a pszichiátriai és addiktológiai ellátás biztosításával kapcsolatos
egészségügyi tevékenység megvalósítása céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti használatba adással
kapcsolatos megállapodás aláírására, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2021. szeptember 30.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Elnök: Most az alapító okirat módosításáról döntünk. Indítom a gépet.
367 /2021. (VI. 24.) KÖRT határozat
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosításáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 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 Kőbányai
Egyesített Bölcsődék (PIR: 679868) alapító okiratát módosítja akként, hogy a Kőbányai
Szivárvány Bölcsőde telephelyet (1106 Budapest, Maglódi út 29.) 2021. szeptember 30.
napjával törli az alapító okiratból.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
felhatalmazza az alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar
Államkincstárhoz történő bejelentésére.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

7. napirendi pont:
A Magyar Élőzene Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Megnyitom a következő napirendi pontunk tárgyalását, a Magyar Élőzene Nonprofit
Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötése a tárgya. Senki nem jelentkezik
hozzászólásra. Döntést fogunk hozni.
368/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási

szerződés

megkötéséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést az 1. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás
aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

{A határozat 1. melléklete mindenben

megegyező

az előterjesztésben

szereplővel.)

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

8. napirendi pont:
A JCDecaux Hungary Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: A

következő

együttműködési

napirendi pontunk a JCDecaux
megállapodás. Erről is fogunk szavazni.

Hungary Zrt.-vel

kötendő

369/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a JCDecaux Hungary Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a JCDecaux
Hungary Zrt.-vel utasvárók létesítése, illetve cseréje érdekében kötendő együttműködési
megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Hatósági Főosztály vezetője
a Főépítészi Osztály vezetője
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(A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben

lévővel.)

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
9. napirendi pont:
Tájékoztató a Pilisi Parkerdő Zrt. által a 4/M erdőrészlet megújítására kötött
támogatási szerződés keretében a 2021. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: A következő napirendi pontunk egy tájékoztató a Pilisi Parkerdő Zrt. által a 4/M
erdőrészlet megújítására kötött támogatási szerződés keretében a 2021. évben végzett
tevékenységről. Somlyódy Csaba alpolgármester úrnak adok szót.
Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen, polgármester úr. Azt hiszem, hogy ilyen körben megér
néhány szót ez a tájékoztató, hiszen egy kísérleti együttműködésről adunk számot.
Befejeződött a munkának az első része, most már az időre vagyunk bízva, hogy a többi része
is megvalósuljon. Nevezetesen a Pilisi Parkerdő és az Önkormányzat felvette egymással a
kapcsolatot, és az volt a feladatunk, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehetne célszerűbben
megvalósítani az erdőpótlást. Mint bizonyára többen tudják, de akik nem, azoknak viszont
elmondanám, hogy a fáknak is van egy élettartama, s amikor az elmúlik, azokat pótolni kell.
Egy ilyen erdőben, amit egyidőben ültettek, ezek általában egyszerre érik el ezt az időt. A
legegyszerűbb eljárás ilyenkor, hogy ún. tarvágással az erdőt az erdőművelés során kivágják,
és a kivágott erdőrész helyébe telepítenek új facsemetéket, amik majd idővel újra megnőnek
és ez a körforgás megy tovább. Ez egy viszonylag egyszerű folyamat, jobbról balra a kaszás
ember megáll és elindut és ez a legolcsóbb megoldás. Ennél vannak drágább megoldások,
amik viszont sokkal környezetbarátabbak, és ebben szerettünk volna egy kísérleti jelleggel
együttműködést kialakítani a Pilisi Parkerdőben, egy ún. örök erdőnek a létrehozása. A 4 /M
terület ez az Álmos utca, Béla telep, a XVIII. kerületi vége, Köztemető - tehát ezen a részen
van, itt ölel föl egy területet. Ez úgy történik, hogy az arra illetékes szakemberek a Pilisi
Parkerdőből végigjárják az összes fát, megjelölik annak a mintegy egyharmadát. Itt egy
akácos részről van szó, aminek 30 év a "kihordási ideje" az elmondottak szerint, és
körülbelül 70 éve telepítették ezt, tehát már réges-régen meg kellett volna újítani. Nyilván
ez költségesebb megoldás, amikor nem lehet egy jobbról balra menő láncfűrészes embert
alkalmazni, hanem darabonként kell ezt megtenni. Ebben az erdőben azonban nemcsak
ilyen akácok voltak, hanem ún. tájidegen vagy ittenC magyar viszonylatban, vagy kőbányai
viszonylatban nem ide való fák is szerepeltek ebben, amik már szintén túlérettek voltak
Ezeknek a pótlása is itt történik meg, ebben, méghozzá a tájba illeszkedő, itteni, honos fákkat
illetve nemcsak fákkal, hanem cserjékkel is, hogy egy példát mondjak: a csipkebogyó
visszatelepítése is megtörténik ebben a fejlesztésben. Kötöttünk egy együttműködési
megállípodást, ami arról szólt, hogy 15 millió forintot biztosítunk a Pilisi Parkerdőnek, és
három éven keresztül folyamatosan ezt a munkát a Pilisi Parkerdő úgy végzi, hogy aztán
folyamatosan történik minden évben ezeknek a fáknak a cseréje, és nem egyszerre
tarvágással. Ezáltal amikor majd eléri azt az időpontot, akkor folyamatosan lehet majd,
vetésforgó-szerűen megújítani az erdőt. Ez az erdő mindig erdő fog maradni, nem egyszerre
vágják ki az egészet, hanem egymás után, és őshonos fajtákbót tehát tájban igen megfelelő,
erre alkalmas fáknak és cserjéknek az alkalmazásával végzik a fejlesztést. Én azt látom, és a
tájékoztatóból is ez derül ki, és örülök nekC hogy ez eredményes volt, és remélem, hogy jut
majd pénz arra is, hogy Kőbányán az erdőfelületeket ilyen együttműködésben meg tudjuk
újítani úgy, hogy az meg is újúljon, erdészeti szempontból, szakmailag is jól művelt legyen,
ugyanakkor pedig mindig árnyat adó zöld felület, sétálásra, kutyasétáltatásra, egyéb ilyen
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tevékenységre alkalmas terület legyen, de még a por- és zajszennyezés mérséklését is
megvalósító erdők maradjanak hosszú-hosszú időn keresztül.
Az Elnök az SZMSZ 22. § 16. pontja alapján B perc tárgyalási szünetet rendel el a rendszer
meghibásodása miatt.

Elnök: Megkérem Képviselőtársaimat, hogy foglaljanak helyet, és folytassuk a munkát.
Kérek mindenkit, hogy újra jelentkezzen be a szavazógép be.
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilisi Parkerdő Zrt.
által a 4/M erdőrészlet megújítására kötött támogatási szerződés keretében a 2021. évben
végzett tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

10. napirendi pont:
A veszélyhelyzetben hozott lejárt határidejű végrehajtott, valamint további
intézkedést igénylő polgármesteri határozatok
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Következő napirendi pontunk a veszélyhelyzetben hozott lejárt határidejű
végrehajtott, valamint további intézkedést igénylő polgármesteri határozatok. Döntést is
hozunk a napirendi pont keretén belül. Nincs hozzászólásra jelentkező, indítom a szavazást.
370/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
az Év Ápolója elismerés adományozásáról szóló 283/2021. (IV. 15.) polgármesteri
határozat módosításáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Év Ápolója
elismerés adományozásáról szóló 283/2021. (IV. 15.) polgármesteri határozatot akként
módosítja, hogy a „Grőszer" szövegrész helyébe a „Marossy" szöveg lép.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

11. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. 1-VII. havi
várható likviditási és költségvetési helyzetéről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A

következő

napirendi pontunk egy tájékoztató a Budapest

Főváros

X. kerület

Kőbányai Önkormányzat 2021. !-VII. havi várható likviditási és költségvetési helyzetéről.

Nincs hozzászólásra jelentkező

képviselő.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2021 . !-VII. havi várható likviditási és költségvetési
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
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Elnök: A meghívó szerint itt következne az 1101 Budapest, Hős utca 15/8 2/115. szám
alatti lakás tulajdonjoga és az 1104 Budapest, Harmat utca 164. 8/50. szám alatti
önkormányzati lakás bérleti joga cseréje című napirendi pont tárgyalása, de Jegyző úr jelzi,
hogy úgy fogadtuk el mai ülésünk napirendjét, hogy itt tárgyaljuk meg A Művészetek Völgye
Nonprofit Kft. támogatása · és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére alapítványi
támogatás átvételének jóváhagyása című napirendi pontjainkat.

12. napirendi pont:
A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: Úgyhogy most a Művészetek Völgye következik. Kérdezem, hogy ehhez van-e
hozzászólás, kérdés, vélemény? Nincs bejelentkező képviselő, döntéshozatal következik,
indítom.
371/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Művészetek
Völgye Nonprofit Kft. (székhelye: 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62., cégjegyzék szám: 19-09517015, adószáma: 24860248-2-19, képviseli: Oszkó-Jakab Natália) részére támogatási
szerződés keretében 10 OOO OOO Ft működési célú támogatást biztosít a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora terhére a 30. Művészetek Völgye Fesztiválon
Kőbánya Udvara helyszín kialakításának és programjainak költségeire.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

13. napirendi pont:
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére alapítványi támogatás átvételének
jóváhagyása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Megnyitom a Kőbányai Egyesített
átvételének lehetőségét. És erről is szavazunk.

Bölcsődék

részére alapítványi támogatás

372/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére alapítványi támogatás átvételének
jóváhagyásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyág Beteg
vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány (1038 Budapest, Mező utca
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12.) által a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére nyújtott 450 OOO forint támogatás
átvételét jóváhagyja.
azonnal
Határidő:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
A most következő napirendi pontokat zárt ülés keretében is tárgyalhatnánk, ha erre

irányuló javaslat érkezne, de nem látok ilyet.

14. napirendi pont:
Az 1101 Budapest, Hős utca 15/B 2/115. szám alatti lakás tulajdonjoga és az
1104 Budapest, Harmat utca 164. 8/50. szám alatti önkormányzati lakás
bérleti joga cseréje
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester
Elnök: És akkor még egyszer nekifutok a Hős utcai, illetve a Harmat utcai lakás cseréjének.
Ez volt az eredeti 14. napirendi pont. Kovács Róbert képviselő úrnak adok szót.
Kovács Róbert: Köszönöm szépen. Az előterjesztés szövegéből úgy látom, és remélem, nem
mondok butaságot, hogy nemcsak egy lakhatási problémát oldunk meg ezzel a döntéssel,
hanem egy mostanában egyre nehezebb helyzetbe kerülő kisebbségnek szándékunk
ellenére vagy az előterjesztő szándéka ellenére is teszünk egy gesztust. Ezt ugyanis
fontosnak tartom megemlíteni a mai időkben. Köszönöm szépen.
Elnök: Más hozzászóló, kérdés nincs. Indítom a szavazást.
373/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
az 1101 Budapest, Hős utca 15/B 2/115. szám alatti lakás tulajdonjoga és az 1104
Budapest, Harmat u. 164. 8/50. szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga
cseréjéről

(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy Kis Tímea az 1/1 arányú tulajdonában álló 1101 Budapest, Hős utca 15/B 2/115. szám
alatt lévő (hrsz.: 38902/0/8/100) ingatlan tulajdonjogát a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1104 Budapest, Harmat u. 164. 8/50. szám
alatti, két és fél szobás, 64 m 2 alapterületű, összkomfortos lakás határozatlan időre szóló
bérleti jogára elcserélje.
2. A Képviselő-testület az 1104 Budapest, Harmat u.164. 8/50. szám alatti, két és fél szobás,
64 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást - az 1. pont szerinti csere folytán - Kis Tímea és
Ribai Bernadett számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2021. július 15.
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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15. napirendi pont:
Lakás szolgálati lakás céljára történő kijelölése
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester
Elnök: Következőként a Lakás szolgálati lakás céljára történő kijelölése című napirendi
pontunkat tárgyaljuk, ami 15. sorszámot visel a meghívóban. Szavazni fogunk.
374/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
lakás szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről
(16 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 1102
Budapest, Kolozsvári u. 29-31. 3/53. szám alatti, 39160 helyrajzi számú lakást szolgálati
jelleggel történő bérbeadásra kijelöli.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

16. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában
álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Következőként tárgyaljuk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről szóló tájékoztatót.
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros
X kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó
kérelmekről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

17. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. C lépcsőház alagsor 1. szám alatti ingatlan
elidegenítése
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Következik a Szárnyas utca 12. C
elidegenítése. Szavazunk erről.

lépcsőház

alagsor 1. szám alatti ingatlan

375/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. C lépcsőház alagsor 1. szám alatti ingatlan
elidegenítéséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. C lépcsőház alagsor
1. szám alatt lévő, 38315/61/A/51 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
1. Budapest

27

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 776 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 4 776 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz
3 343 200 Ft összegnek a részletekben történő megfizetését.
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 1 432 800 Ft összeget - a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő - 279 506 Ft/hó - részletben köteles megfizetni.
S. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
2021. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

18. napirendi pont:
A Kőbányai Szent László Templom és a Föltámadott Krisztus Templom
tulajdonjogának az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő
ingyenes átadása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Megnyitom a 18. napirendi pont tárgyalását, ami a Kőbányai Szent László Templom
és a Föltámadott Krisztus Templom tulajdonjogának az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye részére történő ingyenes átadása. A Kőbányai Önkormányzat sokszor
kezdeményezte már azt, hogy a templomok az egyház tulajdonába kerüljenek, most az
egyház részéről is megvan a fogadókészség. Papp Zoltán képviselő úré a szó.
Papp Zoltán: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Két kérdésem lenne az előterjesztéssel
kapcsolatban. Az egyik: olvashatjuk az előterjesztésben, hogy az Önkormányzat a
templomok karbantartására, felújítására jelentős összegeket fordított az elmúlt
évtizedekben, tehát ez egy ilyen általános megfogalmazás. Lehet-e tudni, legalább
nagyságrendileg, hogy mekkora volt ez az összeg? Gyakorlatilag arra vagyok kíváncsi, hogy
mekkora összeget tudunk megtakarítani ezáltal, hogy kikerül a tulajdonunkból. A másik
kérdésem pedig igazából csak egy érdeklődés, mert ezt nem nagyon tudtam hova tenni, hogy
miért van szükség 15 éves elidegenítési tilalomra - gyanítom, hogy nem fogja eladni a
Katolikus Egyház a templomot vagy alóla a földet. Köszönöm.
Elnök: Viszonylag egyszerű kérdés: vagyonátruházásnál 15 év elidegenítési tilalmat ír elő a
jogszabály, így van ez akkor is, ha mi az államtól kapunk például ingyenesen ingatlant, lásd
volt Törekvés pálya a Bihari úton. Egy kivétel van ezalól: a MÁV-telepi lakások, mert ott
külön törvénnyel rendelkezett a Parlament arról, hogy akár el is adhatnánk őket, ha egyéb
feltételek rendelkezésre állnának, amik nincsenek meg. 2010-től fordítottunk minden
évben változó mértékben különböző összegeket az épület karbantartására, felújítására. Ez
általában 10 és 20 millió között mozgott. Azt hiszem, korábban volt egy nagy felújítása a
templomnak, azonban azt látni kell, hogy egyre rosszabb állapotba kerül ismét a
létesítmény. A lépcsőfelújítás volt a legdrágább, a főbejárat lépcsői, az volt talán 24 millió
forint. Közben itt Jegyző úr mondja, hogy szerinte volt több is - egy esetben költöttünk
többet, a Feltámadott Krisztus templomnál szigeteltük körbe az épületet, illetve a külső
környezetét is meg kellett újítani és egy beázást megszüntetni. Az volt 2012 körül egy kissé
jelentősebb összeg. Azonban az épület egyre rosszabb állapotba kerül. A fő gond a nagy
menniségben, hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetése. A zseniális tervező zseniális
megoldást alkalmazott a víznek a tetőről történő elvezetésére, azonban ez a megoldás
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bizonyos menny1segu, hirtelen lezúduló csapadéknál nem elégséges: átbukik a
szigetelőlemezen a víz és ázik a templom. Kiszáradni sem tud, úgyhogy elég komoly
rekonstrukciós munkákra lenne szükség, amit az Önkormányzat, azt gondolom, már
nehezen tudna vagy nem is tud vállalni önerejéből. Bízzunk benne, hogy az egyház mindezt
meg tudja majd tenni. Somlyódy Csaba alpolgármester úr.

Somlyódy Csaba: Ehhez hozzászólva, borzasztó nehéz annak a megállapítása, hogy
mennyit fordítottunk rá és akkor mennyit spórolunk ezzel. Nyilvánvalóan itt, mint minden
gazdasági beruházásnál, van egy szükséges minimális mérték, és valljuk meg őszintén, mi
ennek a közelében vagyunk, amennyit a két templomra fordítunk, nem pedig annyit,
amennyit elbírna még. Hiszen ennek a többszörösét lehetne ezekre az épültekre fordítani,
ami vélhetőleg egy Önkormányzatnak, akitől - hát most csúnya szót mondok, és nehogy
félreértsék a tisztelt hallgatók - testidegen, hiszen nem tartozik az alaptevékenységéhez a
hitélet. Ugyanakkor az egyház számára az alaptevékenység ellátásához szükséges épületről,
ingatlanról van szó, tehát másképp állnak hozzá ehhez a dologhoz. Mi eddig is úgy éreztük,
hogy jobb kezekben lenne ott, hiszen számos templomot, egyházi intézményt kezelnek a
különböző egyházak, a Római Katolikus Egyház is. Valószínűleg jobban tudnak majd ezzel
sáfárkodni, hiszen hasonló típusú problémák tucatjait oldják meg, velünk ellentétben. Kicsit
persze nosztalgikusan nekem az fáj, hogy most megszűnik az, hogy az egyetlen
önkormányzat voltunk, mondom büszkén, akik ilyen építménnyel rendelkeztünk. A
Fővárosi Önkormányzatnál van még a Március 15-e téri Bevárosi templom önkormányzati
tulajdonban. Ez most meg fog változni, de komolyan azt gondolom, hogy jobb mindenkinek
ez így, hogy megfelelő helyre kerül ez a két ingatlan.
Elnök: Mind a két templom, amit most átadunk, speciális körülmények, feltételek között
épült, hiszen a Szent László templom egyrészt a főváros forrásaiból, másrészt kőbányai
közadakozásból épülhetett meg, a Feltámadott Krisztus templom pedig a trianon utáni
időszakban a vasúti vágányokra telepített vagonokban, meg később a környékben épülő
telepen megtelepedő, Erdélyből származó emberek temploma lett, és az is állami
beruházásban valósult meg. Így lett az Önkormányzaté később. Most rendezzük a helyzetet.
Nincs más hozzászóló, úgyhogy kissé fájó szívvel, de meg fogom nyomni én is az igent.
Indítom a szavazást.
376/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat
a Kőbányai Szent László Templom és a Föltámadott Krisztus Templom
tulajdonjogának az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő ingyenes
átadásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Szent László tér 30-33. szám alatt
található, 39124 helyrajzi számú, ,,kivett templom" megnevezésű, 1710 m2 területű
ingatlant az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye [székhelye: 2500 Esztergom,
Mindszenty tér 2., levelezési címe: 1014 Budapest, Úri utca 62., nyilvántartási száma:
00001/2012-001, adószáma: 19143138-2-11, képviseli : dr. Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek, (a továbbiakban: Főegyházmegye)] részére - a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés b) pontja
szerint hitéleti feladatai elősegítése céljából - ingyenesen tulajdonba adja az alábbi
feltételekkel:
a) a Főegyházmegye kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog megszerzésétől
számított 15 évig az ingatlant nem idegeníti el, és azt a juttatás céljának megfelelően
hasznosítja, ennek érdekében az Önkormányzat javára 15 éves időtartamra elidegenítési
és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba,
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b) a

Főegyházmegye

az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni a

Képviselő-testületnek,

e) az ingyenes vagyonátadással kapcsolatos valamennyi költséget a Főegyházmegyének
kell viselnie.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Pongrácz
út 17 /D (Kistorony park 6.) szám alatt lévő, 38924/12 helyrajzi számú, ,,kivett templom"
megnevezésű, 273 m 2 területű ingatlant a Főegyházmegye részére - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés b) pontja szerint
hitéleti feladatai elősegítése céljából - ingyenesen tulajdonba adja az alábbi feltételekkel:
a) a Főegyházmegye kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog megszerzésétől
számított 15 évig az ingatlant nem idegeníti el, és azt a juttatás céljának megfelelően
hasznosítja, ennek érdekében az Önkormányzat javára 15 éves időtartamra elidegenítési
és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba,
b) a Főegyházmegye az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni a
Képviselő-testületnek,

e) az ingyenes vagyonátadással kapcsolatos valamennyi költséget a Főegyházmegyének
kell viselnie.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti tartalmú
vagyonátruházási szerződés megkötésére.
Határidő:
2021. július 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője
(A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben

szereplővel.)

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Nyilvántartásom szerint most már csak zárt
ülésen tárgyalható napirendi pontok következnek, úgyhogy kérem a vendégeket, hagyják el
az üléstermet.
19. napirendi pont:
A Ngan Tserenkhuu Kft. 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 19. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS

20. napirendi pont:
A Radics és Társa Bt. 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 20. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS
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21. napirendi pont:
A Virág 66 Bt. közterület-használati ügyben benyújtott ismételt 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 21. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS

22. napirendi pont:
A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati hozzájárulás
módosítása és méltányosság iránti kérelme
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 22. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS
23. napirendi pont:

Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása
Radványi Gábor alpolgármester

Előterjesztő:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 23. napirendi pontot.

ZÁRT ÜLÉS

Elnök: Elfogytak a tárgyalandó napirendi pontok. A hétvége Kőbánya ünnepe, a Szent László
Napok rendezvénysorozata. Ma délután 6 órakor kezdődik a Kőrösi Kulturális Központ
színháztermében, ahol a Kőbányai Önkormányzat által adott elismeréseket, kitüntetéseket
fogjuk átadni. Majd a holnapi naptól a téren kezdődnek azok a rendezvények, amelyek
jelentős részét védettségi igazolvánnyal lehet látogatni. Bízom benne, hogy az idő kegyes
lesz, a hőség kicsit kevesebb, a vihar pedig elmarad, a látogatók pedig sokan jönnek a térre,
és élvezhetik mindazon programokat, amelyeket a szervezők kínálnak. Aki menet közben
úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna egy másik rendezvényhez, szombaton I bike is lesz,
Kőbánya három kerület bicikliseit fogja össze, és innen, a Szent László térről gördülünk
majd tovább a Margit hídhoz. Oda is biztatom, hogy aki csak tud, csatlakozzon és tartson
velünk. Lezárom a testületi ülés munkáját.
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.20 óra.

K.m.f.
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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.

o

írásban benyújtott módosító javaslat

o

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

o

felszólalási jegy

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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