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Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 21-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. emelet
200. tanácsterem) .
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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, Molnár Róbert Mustó
Géza Zoltán, Somlyódy Csaba, dr. Pap Sándor, Papp Zoltán, Radványi Gábor, Stemler Diána,
Weeber Tibor József.

Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
Hegedűs Károly aljegyző
Jegyzői Titkárság
Hatósági Főosztály
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Dr. Ács Viktória Éva
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Ehrenberger Krisztina
Kálmánné Szabó Judit
Kárpáti Beatrix
dr. Szüts Korinna
dr. Erdei Katalin Judit
dr. Kappel Patrícia
dr. Nagy Jolán
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dr. Végh Liza
Mozsár Ágnes
Szabó László
Deézsi Tibor
Baricska Norbert Tamás
Horváth Lajos
Dr. Pálvölgyi Tamás

Elnök: Tisztelettel köszöntöm Képviselő-társaimat, hivatali kollégáimat, kedves
vendégeinket. Megkezdjük a munkát. Testületi ülésünk nyilvános, csupán a zárt ül és
elrendelésekor kérem majd, hogy a vendégek hagyják el az üléstermet. Kérem a
képvisel ő ket, hogy jelentkezzenek be a szavazógépbe. Ez meg is történt. Ez alapján meg
tudom állapítani, hogy 16 jelen lévő képviselővel határozatképes a Testület. Egy hiányzónk
van. Bejelentem, hogy a j egyzőkönyvet Mészárosné Margittay Katalin vezeti, az ülésről
hangfelvétel készül, és a tanácskozás folyamatosan, élőben is nyomon kö vethető a
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világhálón, illetve utólag is tanulmányozható mindaz, ami ebben a teremben történik,
elhangzik a mai nap során.
Egy szomorú hírrel kell kezdenem a mai képviselő-testületi ülés munkáját. A napokban
elhunyt Dénes János úr. 91 éves volt Dénes János, aki 1990-ben Kőbánya országgyűlési
képviselőjévé választatott. Egy cikluson át képviselte Kőbányát a Parlamentben. Dénes
János ott volt a lakitelki sátorban, MDF-es alapító volt, illetve MDF-es képviselőként
választották a kőbányaiak képviseletre. Az 1956-os forradalmi eseményekben aktívan részt
vett, amely cselekményéért később hosszú börtönbüntetést kapott. Kérem, hogy egyperces
néma felállással emlékezzünk Képviselő úrra. {A Képviselő-testület egy perces néma
felállással adózik Dénes János emlékének.)
Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes {Dr. Mátrai Gábor Imre 9.20 órakor érzik
az ülésterembe.)
Elnök: Mielőtt megkezdenénk a napirendi pontok tárgyalását, először napirend előtt egy
köszöntést szeretnék örömteli kötelességként megtenni. Köszöntöm körünkben Bozsó
Zoltán tábornok urat, a Fővárosi Büntetésvégrahajtási Intézet parancsnokát, aki a Magyar
Érdemrend Lovagkereszt Katonai Tagozat kitüntetésben részesült a rendvédelmi szervek
állományában eltöltött, mintegy három évtizeden át végzett kiemelkedő munkájáért,
példaértékű tevékenységéért. Tábornok úr, szívből gratulálunk neked a Képviselő-testület
nevében. {Taps a jelenlévők körében.)

Bozsó Zoltán: Köszönöm szépen Hazámat szolgálom. Nagyon szépen köszönöm.
Megtiszteltetés.
Elnök: Hadd köszönjem meg e keretek között is azt az együttműködést, amelyet az általad
vezetett intézet és az Önkormányzat most már hosszú ideje nagyon szorosra fűzött, és nincs
is olyan pillanata szinte a hétnek, hónapnak, amikor nekünk valamilyen ügyben
egyeztetnünk, illetve egymást kölcsönösen támogatnunk, segítenünk ne kellene:
Rendvédelmi Nap szervezése vagy akár az ifjúsággal kapcsolatos prevenciós tevékenység
szervezése, különböző eszközökkel, módszerekkel.Úgyhogy köszönjük ezt is, amellett, hogy
még egyszer gratulálunk. Tábornok úr, most egy üveg bornak kellene lenni a kezemben, de
ezt lenn felejtettem. Ezt bevallom férfiasan, mert ilyenkor mindig meg szokott történni, hogy
borral vagy valamivel köszöntjük a vendéget. De ez alkalmom arra, hogy még egyszer
találkozzunk és átadjam ezt neked. Úgyhogy még egyszer gratulálunk és további
eredményes, jó munkát kívánunk neked itt Kőbányán.

Bozsó Zoltán: Nagyon szépen köszönöm. Ha megengeditek, néhány szót szeretnék szólni?
Elnök: Igen. Egy mikrofont!

Bozsó Zoltán: Nagyon szépen köszönöm a köszöntést, nagy meglepetés volt számomra,
már csak azért is, mert gondolom, hogy egy ilyen börtönparancsnokot általában nem
nagyon szoktak így köszöntgetni. Ha hiszik, ha nem, én egy nagyon segítőkész ember
vagyok, bár szokták mondani, hogy nem mindig jó velem jóban lenni, ezt is mondták már.
De természetesen, komolyra fordítva a szót, közel négy éve vagyok most már a Fővárosi
Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoka. Ez három objektumból áll, és a legnagyobb
objektumunk itt van Kőbányán: a Venyige vagy Maglódi út, ki hogy ismeri, de legtöbben
Venyigeként tudják. Azt gondolom, hogy egy olyan együttműködés indult el az elmúlt
években - és ez visszanyúlik azért majdnem azt mondhatom, hogy több évtizedre is-, de az
elmúlt években egy olyan együttműködés indult el, ami szerintem példa nélküli, hiszen
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nagyon sok esetben tudtunk olyan segítséget nyújtani az itt lakó embereknek, a kőbányai
embereknek, ami korábban nem volt jellemző. Kijöttünk a falak mögül és segítettünk.
Nagyon sok olyan programban részt vettünk, ami, én azt gondolom, hogy mindenki
megelégedésére szolgált. Szolgáljuk a közt, szolgáljuk az itt élő embereket és tesszük a
dolgunkat. Itt önök előtt is föl tudom ajánlani, hogy a továbbiakban is nyitottak leszünk
minden olyan lehetőségre, ami elfogadható az önök számára, illetve az itt lakó emberek
számára is. Rajtunk nem fog múlni. Higgyék el, hogy nagyon sok lehetőség van még, nagyon
sok olyan kimeríthetetlen újdonság, amit, azt gondolom, hogy az elkövetkező években
mindenképpen érdemes kihasználni. Mi meg örülünk annak, hogy egy kerületet tudunk
támogatni, szebbé tudjuk tenni, megújítjuk, illetve elhiszik azt, hogy mi is jó emberek
vagyunk, és nagyon sokat tudunk a közjóért tenni. Nagyon szépen köszönöm, és hálás
vagyok azért, hogy önökkel itt lehetek. Nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy
részt vehettem ezen a köszöntésen. Jó munkát kívánok mindenkinek. (Ismételt taps a
jelenlévők körében.)
Elnök: Azért ez az üveg bor is csak ideért, Tábornok úr. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem
találkozhatunk. Fogadd szeretettel! Egy mondatot még hadd tegyek hozzá! Mikor először
találkoztunk, akkor Tábornok úr megosztotta velem, hogy a Maglódi úton, a börtönnel
szemben lévő házak falát, kerítéseit lefestették. S ez miért is meglepetés? Korábban
számtalan módon próbáltuk a börtön és a börtön mellett élők konfliktusát rendezni, millió
lakossági fórumot tartottunk. De ez az egyszerű gesztus egyébként, hogy az a fogvatartott,
akinek a hozzátartozói tönkretették az ingatlanokat, azok állítsák helyre a rendet. Ez
senkinek a fejében föl nem merült. Tábornok úr rögtön az első napokban ezt az intézkedést
hozta, és rögtön más lett a viszony a környékben élők és a börtön között. Úgyhogy ilyen
újszerű megoldásokkal vagy belépővel jött Tábornok úr Kőbányára, és azóta is hozza az
ötleteit, mi pedig örömmel fogadjuk.
Bozsó Zoltán: Köszönöm szépen. Jó munkát és viszontlátásra!
Elnök: A napirendről történő szavazás, döntés előtt szeretnék tájékoztatást adni az elmúlt
időszak általam följegyzett - nem biztos, hogy a teljességet kimerítő, de így is igen hosszú
listát alkotó - programjairól. Először különböző egyeztetésekről hadd szóljak, amelyeket az
elmúlt hónapban folytattunk, amióta nem találkoztunk. Egyrészt sor került egy olyan
tanácskozásra, amelynek az alapgondolata régen megszületett. Bakos Bernadett képviselő
asszony a menstruációs mélyszegénységgel kapcsolatban fogalmazott meg segítő szándékú
gondolatokat, majd az elmúlt hónapokban különböző módon, a kérdés különböző
szereplőivel egyeztetéseket folytattunk, és ennek, mondhatjuk, egy fontos állomásaként egy
tanácskozást is megszerveztünk, és ma már látjuk, hogy milyen módon tervezzük a
segítségnyújtást. Folyamatban van a részletek kidolgozása, és akkor majd a Képviselő
testület tud ebben e kérdésben további cselekvési irányt mutatni, lehetőségeket föltárni.
Sor került egy egyeztetésre az Albenrt Camus utca mellett lakó Ihász köziekkel október 6án. Az eddig végzett munkáról, a közlekedési kérdések megoldásának jövőbeni
lehetőségéről, illetve a környék különböző fejlesztési lehetőségeiről egyeztettünk. Ez is egy
köztes állomása volt a tanácskozássorozatnak, mint ahogy köztes állomás volt egy nappal
korábban a Gém utcai is, hiszen a Gém utca mellett működő társasházak közös képviselőit
hívtuk egy ilyen tanácskozásra, illetve a környékbeli intézmények vezetőit. Bemutattuk,
hogy milyen módon kívánjuk fejleszteni a Gém utcát. Ehhez vártuk a véleményeket,
hozzászólásokat, javaslatokat. A következő forduló egy írásos tájékoztatással folytatódik,
ahol a környéken élők megkapják azokat a pontos információkat, amik a Gém utca
felújításához kapcsolódó átmeneti nehézségeket érintik, és ezt követi majd egy szélesebb
körű konzultáció, mely a térség jövőbeni forgalmi rendjének megalapozását igyekszik
előkészíteni. A tanácskozáson részt vett Képviselő asszony is, Ács Andrea, mint ahogy az
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Albert Camus utcaiakkal is többször egyeztettünk, itt Somlyódy Csaba alpolgármester úr és
Pap Sándor képviselő társam is. A tanácskozások közé sorolnám még azt a konzultációs
fórumot, amelyet a rendőrség épületében tartottunk meg. Mustó Géza alpolgármester
kollégámmal vettünk részt ezen a tanácskozáson - köszönjük, Kapitány úr, a helyet és
szervezést-, ahol áttekintettük a rendvédelem különböző szereplőivel, kormányhivatallal,
tankerülettel az aktuális közbiztonsági kérdéseket. Kölcsönösen tájékoztattuk egymást
arról, hogy milyen problémák, panaszok érkeznek hozzánk, miben keressük a jövőben
megoldási lehetőségeket ahhoz, hogy Kőbánya valóban olyan biztonságosnak hitt legyen
mindenki által, mint amilyen valójában is.
Egy-két programunkról hadd szóljak - rengeteg volt ebben az időszakban, mintha
igyekeztünk volna ebben az egy hónapban bepótolni mindazt, amelyet elvett tőlünk az
elmúlt esztendő . Persze ha jól végiggondoljuk, ezeket a proramokat egyébként minden
évben meg szoktuk szervezni, csak lehet, hogy a hosszabb szünet után tűnt nagyon
intenzívnek ez az időszak. Így szólnék egy mondatot a kulturális örökség napjáról, amelyet
köszönöm, hogy szerveztek a kollégáim, a házban, szervezték Győrffy igazgató úrék a
kerületben, hiszen a városnak olyan pontjaira lehetett ellátogatni az érdeklődőknek, ahova
mindennap nem jutunk el. Biztos vagyok benne, hogy a teremben ülők közül sokan nem
voltak még ennek az épületnek a padlásán például, miközben Aljegyző úr nagyon érdekes
dolgokat tudna mesélni arról, hogy mit is tud ez a különleges szerkezet, ami fölöttünk van.
Tehát sokan eljöttek ide, mint ahogy elmentek a Helytörténeti Gyűjteménybe vagy a
Pincerendszerbe vagy a Conty-kápolnába. Autómentes családi napot is tartottunk ezen a
hétvégén. Sajnos az a program, amelyet az iskolásoknak terveztünk megszervezni, egy
nappal korábban, pénteki napon, az elmaradt a zord időjárás miatt. Majd egyszer pótolni
fogjuk. Viszont megszerveztük a Tekerj a múltba! helyismereti túrát. Ezzel az európai
sporthéthez kapcsolódott Kőbánya, és a Kőbányai Bringások szervezésében egy
fantasztikus kőbányai helyismereti túrán lehetett részt venni, egy nyomozásba ágyazva
mindezt. Szerencsére ezen is sokan ott voltak. Mint ahogy sokakanak meglepetést okozott a
Harmat Általános Iskola, illetve a Szent László Iskola diákjainak egy köre, akik egy flashmobbal köszöntötték a zene világnapját, egyrészt a hivatal átriumában, másrészt pedig a
péntekenként megtartandó piacon, a Kőrösi előtt, illetve a Kőrösi sétányon, az arrajárók
nagy örömére. Gyorsan megszerették ezt a programot. Lehet, minden héten kellene valami
hasonlót szerveznünk. Minden héten biztos, hogy nem kell megszervezni, de nagyon
aktuális volt az a tanácskozás, amelyet az Emberbarát Alapítvány szervezett a Mindenki
Templomában, ahol mi másról is foroghatott volna a szó, mint drogprevenciós
tevékenységekről. A főváros, az ország számos pontjáról érkeztek vendégek, szakemberek,
ahol arról tanácskoztunk, tanácskoztak, hogy az elmúlt időszakban milyen tevékenységet is
végeztek, illetve milyen jövőbeni feladatok vannak a megelőzés területén előttünk. És
helytelenül szűkítettem le drogprevencióra, hiszen itt a szenvedélybetegségek sokaságával
foglalkoznak: a játék-, kártya-, internetfüggőség, alkoholbetegség, energiaitalfüggőség
kérdéseivel. A mi KEF-ünk is bemutatkozott ezen a tanácskozáson. Megszerveztük a Zöld
családi napot október 3-án, amelyet összekötöttünk az állatok világnapjával. Köszönöm
mindenkinek a részvételt, a közreműködést, külön Gáll Gizella kolléganőmet emelném ki,
aki motorja volt ennek a programnak, de azt gondolom, a hivatalban dolgozó kollégáim is
példaértékű módon támogatták a programot, rendezvényt, attól függetlenül, hogy mely
osztályon, hol dolgoznak, mi a munkakörük. A kőbányaiak véleménye egyébként, amelyeket
különböző platformokon megfogalmaztak, egyértelműen a dicséret volt, illetve az igény,
hogy ilyen napokat továbbra is szerveznünk kell, hiszen igen érdekes megközelítésben
találkoztak környezetvédelmi
kérdésekkel, természetvédelmi,
egészségvédelmi
kérdésekkel. Játékokban vehettek részt, olyan ismeretterjesztő kvízt, totókat tudtak
kitölteni, amely, azt gondolom, hogy nagyon aktuális és fontos, hogy jelen legyen a
mindennapokban. Komposztálóedények, madáretetők, madárodúk átadása is megjelent a
programban. Ami döbbenetes volt, az az óriási igény, ami megjelent a csapadékvízgyűjtő
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edények iránt, és gyakorlatilag szinte ezen a napon ki is merítettük az ez évi lehetőséget,
keretet, tehát már meg is hirdettük, hirdetjük vagy szervezzük a következő fordulóját
mindennek a víz világnapjára időzítve . Megsokszoroztuk, nyolcszoroztuk a forrást - nyilván
még ez sem olyan óriási forrás, a nyolcszoros az már négymillió forint lesz, de nyilván most
kezdtük, ezért próbaként félmillióval kezdtük. Rögtön százötvenen jelentkeztek, tehát
látszik a kőbányaiak részéről is a cselekvési igény, mint ahogy nagyon bízom benne, hogy az
Egy cseppet sem is hasonló sikerrel indul, hiszen Kőbánya nyolc óvodájában, a Kőbányai
Szabadidőközpont mellett elhelyeztük azokat a használt étolaj-, zsiradékgyűjtő edényeket,
amelyekbe a kőbányaiak - bízom benne, hogy nagy számban -, hozzák majd el a
háztartásban képződő zsiradékokat és ezzel is igyekszünk kímélni környezetünket,
különösen a vízkincset. Október az idősek hónapja is. Az idősek világnapját idén október 4én a Kőrösi Kulturális Központban köszöntöttük, teltházzal. A Mici néni két élete című
darabot a Veszprémi Pannon Várszínház mutatta be a jelenlévőknek, nagy siker volt.
Érdemes a színházat továbbra is Kőbányára hívni hasonló programokra. Vélhetően hogyha
háromszorra hirdettük volna meg a programot vagy három alkalommal, akkor háromszor
lett volna teltház. Megfontolandó, hogy a jövőben ne kínáljunk-e több lehetőséget, hiszen az
ötszáz fős színházterem szűk kereteket szab, több az érdeklődő, úgyhogy ezt javasolom
majd megfontolásra. Ez egy kicsivel nagyobb költségkeretet jelent, viszont sok idős ember
számára az a fajta shzínházi élmény, amit ilyenkor tudunk kínálni, illetve az együttlét, a
találkozások, a közösségi élmény, az ezen keretek között vagy egyszer-egyszer az évben ily
módon teremthető meg.
160 nevezője volt a szenior tízkarikás játékoknak, a sportjátékoknak, amelyet a Kocsis
Sándor Sportközpont bonyolított le a Bihari úton. Öröm volt nézni a kőbányai versengő
szeniorokat. 89 éves volt a legidősebb versenyzőnk, János bácsi, aki egyébként, amikor a
Sportligetben igyekeztünk a futókörök napján rekordot dönteni, akkor ott is, ha nem is
futott, de legyalogolt egy pár kört. Itt is elindult a 30 méteres síkfutásban is. Mivel egyedüli
indulója volt ebben a korosztályban a versenyszámnak, ezért természetesen aranyérmes
lett. Bízom benne, hogy sok 89 éves csatlakozik és ebben a 30 méterben azért majd a
bronzot is át tudjuk adni egyszer, meg helyezéseket és olimpiai pontszámot is tudunk
átadni. Az időseknapi megemlékezések sorát egyébként a Szivárvány Idősotthonban
szervezett megemlékezésünk zárta október 14-én. Jó volt találkozni ismét az idősotthon
lakóival. Nagyon várják ezeket az alkalmakat egyébként. Biztatom Képviselő-társaimat is itt voltunk egyébként talán a legtöbben a képviselők közül a programon, a többin egy kicsit
kevesebben -, hogy jöjjenek el ezekre a programokra, mert fontos találkoznunk így, ilyen
körülmények között is a kőbányaiakkal, az általunk működtetett intézményben élőkkel.
Október 6-án megtartottuk az Új Köztemetőben, a Honvéd parcellánál, sírhelynél a
megemlékezést. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ezen. Október 11-én egy
különleges koncertre került sor. A vezetői értekezlet - többen megfogalmazták, hogy jó
lenne minden vezetői értekezletbe beiktatni egy ilyen blokkot-, e termet elhagyva, a Halom
utcában, a Tejszolg épületében folytatódott, ahol a Képviselő-testület által biztosított
épületben a Duna Szimfonikusok adtak egy fantasztikus minihangversenyt. Elfoglalták az
épületet, saját munkával, saját kezük munkájával, saját anyagi ráfordítással alkalmassá
tették arra, hogy a Duna Szimfónikusok a jövőben ott tartsák meg a próbáikat, illetve a
kottatáruk, hangszereik elhelyezést kaptak Ma már nap mint nap látni a különböző
hangszereket cipelő zenészeket, ahogy a Halom utcába érkeznek, illetve elhagyják a próbát.
Bízom benne, majd sokszor átcipelik a hangszerüket különböző kőbányai intézményekbe,
ahol találkozhatunk a zenéjükkel.
Sor került a Tengerszem Rendelő - rajta ragad a név - átadási ceremóniájára, fogalmazzunk
így. Igazából ez egy kedves délelőtt volt, a környékbeli intézményekben nevelt gyermekek
számára, a környékben élők számára, szűrőprogrammal, játékos programokkal, illetve
ismerkedési lehetőség az orvosi rendelővel. A környékbeliek egyértelműen örömüknek
adtak hangot, hogy tetszik nekik nemcsak a rendelő épülete, hanem a megújult környezet
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is, a szoborral, vízjátékkal. Amit nem nagyon értenek, de majd meg fogják érteni, remélem,
és szeretni fogják, az épületet körülvevő drótháló. De már a vadszőlő elkezdett kapaszkodni,
és rövidesen majd egy zöld fal veszi reményeink szerint körül az épületet, és akkor a
vadszőlő rozsdás foltjait is szeretni fogjuk így az őszbe hajló időszakban.
A héten egy fantasztikus koncerten vettünk részt, ketten voltunk ott, a képviselők közül, azt
hiszem, Sanyi, bocsánat, Tanácsnok úrral. Biztatok mindenkit, hogy jöjjön máskor. A
Zeneiskola következő koncertje december 8-án lesz. Ez a művésztanári hangversenye volt
a zenei iskolánknak, művészeti iskolánknak. Többen vannak a teremben azért, akik részt
vettek a koncerten - fantasztikus élmény, zenei élmény, hogy mire képesek a
művésztanáraink, akik között most már tudunk köszönteni japán tanárokat is, csellistát,
zongoristát. Bármely színpadon megállta volna a helyét, a világ bármely színpadán az a
produkció, amit láttunk, hallottunk. Különlegessége volt a koncertnek, hogy évfordulós
koncert, hiszen Kroó György nevét 10 évvel ezelőtt vette föl az intézmény. Akkor a
Kőrösiben tartottunk egy nagy koncertet a Zeneakadémia főigazgatójának a részvételével,
illetve a Kroó család részvételével. A Kroó család most is eljött és külön megköszönték azt a
támogatást, amelyet az iskola kap, illetve ahogyan Kőbánya igyekszik az iskolán keresztül is
ápolni Kroó György emlékét - kérték, hogy ezt tolmácsoljam. Nagyon büszkék arra, hogy a
művészeti iskolánk az ő nevét viseli. És mindehhez még egy gondolatot: Mácsai János majdnem eltévedtem hirtelen, de Jegyző úr kisegített, hogy el ne tévedjek-, jó barátunk,
Mácsai János fantasztikus módon tudja ezeket az estéket vezetni - nagyon sokat lehet
tanulni egy-egy ilyen este zenetörténetből, kultúrtörténetből, hangszertörténetből. Rögtön
elkezdtünk jegyzeteket készítni Képviselő úrral, hogy kiket kell kikeresnünk és
meghallgatnunk. Fantasztikus darabot hallottunk például egy Kovács Kati szám szerzőjétől,
akiről fogalmunk nincs, hogy Kovács Katinak ő írt zenét és egyébként kortárs zeneszerzőnk
volt. A nevét direkt nem árulom el és a számot sem, hátha valaki keresni fogja.
Játszótereken is tartottunk lakossági találkozókat, fórumokat. A Pázsitfű, Fagyal, Mongol
utcai, Vásárló utcai játszóterek mellett a Sibrik Miklós Mádi sarkán lévő játszóhelyen is
igyekeztünk ezt megszervezni. Köszönöm a képviselőknek, Kovács Róbertnek, Stemler
Diánának, hogy ott voltak, illetve a kollégáimnak, hogy előkészítették, illetve jelenlétükkel
is erősítették ezeket a találkozókat. A környékbeliek persze nemcsak a játszótér kérdéseiről
osztottak meg velünk gondokat, problémákat, hanem a teljes térség vagy Kőbánya minden
gondja ránk zúdult, a repülőtéri forgalomtól kezdve a Csatornázási Művek problémáiig.
Nyilván ez hasznos találkozó, mert alkalmat ad arra is, hogy akkor ezeket a gondokat
igyekezzünk orvosolni. De hát most egy beruházással folytatódik a megkezdett munka, az
eredményeket, remélem, rövidesen látni fogjuk
Mint ahogy az eredménye egy rövid ideig biztos annak, hogy látszani fog annak, hogy a Te
szedd! mozgalom keretében az elmúlt napon, a tegnapi napon, illetve reményeink szerint
majd vasárnap a Barabás utcában többen fognak takarítani. Persze egyelőre a hivatal
dolgozóinak a száma emelkedik ki ebből a körből. Nem vidám dolog ezeken a pontokon
takarítani a városban, ahol az illegálisan lerakott szemét mellett az emberi ürüléktől kezdve
minden olyan környezetet terhelő, ott felejtett, oda tudatosan elhordott, elcipelt, sokakat
zavaró dolgok bukkannak föl, ami nagyon nem jó, hogy jelen vannak a város életében.
Nyilván ezek az akciók figyelemfelhívó akciók, közösséget erősítő akciók Nem mondom,
hogy rossz úton járunk, de még rengeteg a teendő, hogy Kőbánya valóban olyan tiszta
legyen, mint amilyen tisztának mindannyian vagy a város lakói szeretnék. Mint ahogy ahhoz
is rengeteg a teendő, hogy olyan egészséges legyen a város, mint amilyennek szeretnénk.
Ennek egy fontos állomása, pillanata, amikor a kőbányaiak fölkeresik az ÉGIS egészségnap,
prevenciós nap keretében azokat a szűrőbuszokat, szűrőállomásokat, életmód-tanácsadó
programokat, amelyeket föl lehetett keresni 18-án, 19-én az Újhegyi Uszoda udvarán, illetve
a jövő héttől, 25-étől itt, a Kőrösi Kulturális Központ mellett felállítnadó sátorvárosban,
szűrőbuszon érhetnek el majd a kőbányaiak. Sokan regisztrálnak, sokan jönnek ezekre a
szűrésekre, biztatok mindenkit - kőbányai képviselőket is -, hogy jöjjenek, férfiakat arra,
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hogy kezdjük a bajuszt növeszteni, mert jön a november, és biztassuk a férfiakat, hogy
induljnak -egy bizonyos életkor fölött mindenképpen -, prosztata szűrővizsgálatra.
A logikai sorban a Te szedd! mellé illett volna a Faltól falig akció - első alkalommal
szerveztünk ilyet a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat bevonásával, illetve finanszíroztuk
azt a tevékenységet, amelyet az Állomás utcában, a Kápolna utcában, a Liget téren, a Bihari
úron valóban faltól falig takarítás formájában valósított meg, hiszen a fali graffitiket is
igyekeztek eltávolítani. Nagyon látványosan tisztává válik ilyenkor egy-egy útszakasz, jó
érzés végigsétálni. Hogy az eredménye meddig őrizhető meg? Azt mondják korábbi
tapasztalatok alapján, hogy körülbelül egy hónap. A város bizonyos pontjain arra készülünk
és azt a tevékenységet folytatjuk, hogy ez ne egyszeri alkalom legyen, hanem a Kőrösi
sérányon például hetente többször előfordulhasson ilyen típusú találkozás. Egyfajta
szélmalomharc, azt is tegyük hozzá, de minden erőfeszítést megteszünk és a rendvédelmi
szervek is, hiszen a Kapitány úrral folytatott heti egyeztetésünknek is az egyik fő témája az
volt, hogy hogyan tudjuk azt a rendet megteremteni, amelyet örömmel láttunk az Örs vezér
terén, amikor bejártuk Kapitány úrral a teret. Ha a fővárosnak minden nagy tere, közterülete
ilyen lenne, mint most az Örs vezér tere, akkor, azt gondolom, hogy jó érzés lenne számos
ponton sétálni a városban. Köszönjük itt a rend fenntartását, Kapitány úr, bízunk benne,
hogy ez így is marad hosszabb ideig Kőbányának ezen a terén, illetve hasonlót érjünk el a
városközpontban is. Zöldhulladék-gyűjtő zsákokról hadd szóljak két szót! A kőbányaiak
jöhetnek az Ügyfélközpontba, nem volt egyszerű, Mustó Géza alpolgármester úr sok lépést
tett annak érdekében, hogy elérjük azt, hogy a kőbányaiak a megszokott módon ismét
átvehessék a zöldhulladék-, lombgyűjtő zsákokat, és ne illegális módon, közterületre
kirakva, egyéb szemétgyűjtési lehetőséget indukálva kezeljék a zöldhulladékot. Viszik is a
kőbányaiak nagy lendüllettel.
Beruházásokról csak két szót. A folyó beruházásaink tervezett ütemben zajlanak: Mocorgó
Óvoda építés, ami új elem, hogy elindult a pumpapálya építése a Sportligetben. Illetve, nem
a mi beruházásunkban, a velodrom építése folyik a Hangár utcában, a Vuelta telephelyén. A
pumpapályáról annyit, hogy több ütemű a kivitelezés, hiszen a pumpa pálya építése mellett
a sportvilágítás megépítése is folyamatban van, illetve végre meg tudjuk teremteni azt a
közműkapcsolatot a Bányató utca felé, amely lehetővé teszi majd, hogy a Sportligetnek ezen
a felén egyszer egy nyilvános illemhelyet tudjunk telepíteni. Tehát ennek a
közműcsatlakozásnak a megteremtése is a beruházás keretében, ezzel párhuzamosan meg
fog valósulni.
Szeretnék hívni mindenkit október 22-én 17 órára, a Kőrösi sétányra, a kopjafákhoz
megemlékezésre, és november 4-ére az Éles sarokhoz 10 órára, szintén megemlékezésre a
nemzeti gyásznapon. Szeretnék egyben tájékoztatást adni arról, hogy a holnapi napon
Debrecenben kerül átadásra a Hild-díj, a Magyar Urbanisztikai Társaság közgyűlésén. Ez
azért különleges pillanat számunkra, mert a Társaság idén Kőbányának ítélte a Hild-díjat az
elmúlt időszak városfejlesztési tevékenységéért. Nagyon rangos elismerés, szakmai
elismerés ez, úgyhogy még sokszor meg fogjuk köszönni mindenkinek a munkáját, aki ennek
a díjnak az elérésében bármilyen módon is közreműködött a tervezéstől a kivitelezésig,
illetve a fenntartása, azt gondolom, az sem mellékes. Úgyhogy holnap délelőtt Debrecenben
a tervek szerint átvesszük ezt a díjat. Röviden ennyit az elmúlt kicsivel több mint egy
hónapról.
És akkor nézzük, hogy mi mindent fogunk megtárgyalni a mai napon. A tervek szerint túl
sok napirend nem fog előkerülni. Már megriadtam, mert a kolléganőim a napirend előtti
azonnali kérdést is hozzák a forgatókönyvben . Persze pontozott vonalakkal, tehát nincs
azonnali kérdés. Megriadtam, hogy hirtelen valaki érdeklődik. Bár nagy gondot biztos nem
jelentene, hogy választ adjunk. Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a
meghívóban S. sorszámmal jelzett előterjesztés nem került benyújtásra, illetve a 19., illetve
20 számúhoz pedig a Gazdasági Bizottságon elhangzott módosító javaslatok a szerveren
vannak, majd eszerint kérem, hogy a döntés meghozatalánál figyeljenek. Tisztelt

7

Képviselők, napirendről levételre javaslat eddig nem érkezett hozzám, van-e most valakinek
ilyen típusú javaslata? Nincs. Felvételre két előterjesztést javasolok rendkívüli eljárásrend
szerint. Az egyik a 23., A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának
emelése, a másik pedig - ez miért 22.? Három van, igen, az lesz a 24. és a kettőt rögtön
háromra módosítom, csak a sorszámokon csodálkoztam egy kicsit. Tehát a 22., A Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési
tervének módosítása. És a 24., az viszont iszonyatosan hosszú címet visel, ezt föl se fogom
most olvasni. A lényeg az, hogy a központi költségvetés egymilliárd forintot biztosított a
Kőbányai Önkormányzat számára, és ennek a keretnek a felosztásáról döntene a Testület e
napirend keretében, e nagyon bonyolult című előterjesztés alapján. Kérdezem a Képviselő
testületet - minősített többséggel tud dönteni -, hogy ezt a három napirendi pontot meg
kívánja-e tárgyalni. Indítom a szavazást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal felveszi a nyilvános ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket [451/2021. (X.
21.)]:
21. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának emelése (458. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

D. Kovács Róbert Antal polgármester

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervének módosítása (459. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
23. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságújraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból,fejezeten belüli
és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során
alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás felhasználása (460.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester

Elnök: Sorrendmódosításra van-e valakinek javaslata? Nincs. Akkor egyben szavazunk a
napirendre.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [452/2021. (X. 21.)]:
1. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elfogadása (444. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

D. Kovács Róbert Antal polgármester

2. A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó
egyes szabályokról szóló 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése (456. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról
szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7 területre vonatkozó kerületi építési
szabályzat beépítésével történő módosításának kezdeményezése, valamint a terv
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megalapozó vizsgálata és az alátámasztó javaslat tartalmának meghatározása (454.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Somlyódy Csaba alpolgármester
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén található
várakozási övezet kibővítése és díjtétel módosítása (449. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
S. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás
iránti pályázat (433. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Mustó Géza Zoltán alpolgármester
6. Piaci alapon bér beadható lakás szociális alapon bér beadható lakássá minősítése (443.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Mustó Géza Zoltán alpolgármester
7. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2021.
évi működési célú támogatásának és ingatlanhasználati szerződésének
módosítása (426. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
8. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány szén-monoxid-érzékelő berendezések
beszerzése és a lakosság körében történő adományozása céljából történő támogatása
(432. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Mustó Géza Zoltán alpolgármester
9.

Az Emberbarát Alapítvány támogatási kérelme (424. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

10. A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötése
(429. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
11. A Bem József Bajtársi Egyesület bejáratiajtó-cseréjének támogatása (422. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

12. A Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó felhalmozási célú támogatás (423. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

13. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő
képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról (457.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
14. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. !-Xl. havi
várható likviditási helyzetéről (428. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
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15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (435. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (450. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások
pályázati úton történő elidegenítése (436. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
18. A JCDecaux Hungary Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (453. számú
előterjesztés) -A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont.
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
19. Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben benyújtott
méltányossági kérelme (431. számú előterjesztés) - A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont.
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
20. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (430. számú előterjesztés) - A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont.
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
21. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának emelése (458. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervének módosítása (459. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
23. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságújraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten
belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat
végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat
módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás
felhasználása (460. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester

1. napirendi pont:
A Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
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Elnök: Megkezdjük a munkát. Első napirendi pontunk a Fenntartható Energia- és Klímaterv
elfogadása. Prezentáció is kapcsolódik a programhoz. Előterjesztőként én nem kívánom
kiegészíteni a programot, mert szakértő közreműködőinket, közreműködőnket köszöntöm,
munkáját meg is köszönöm ezáltal mindenkinek. És rögtön megköszönöm, ha már a
köszönetnél tartunk, a hivatalban dolgozó kollégáim munkáját is, hiszen az anyag is külön
kitér Kármán Kitti munkájára. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az anyag így formálódjon,
többek munkája is kellett a háttérből, illetve kellett az elmúlt években végzett munka is,
hiszen az anyag elkészítése során volt mire támaszkodnunk, nem a nulláról kezdtük. Persze
az is kiderül, hogy bőven van még tennivaló. Miközben az anyagot átolvastam mint
előterjesztő, persze rögtön kattogtak a fogaskerekek és számos dolog már beugrott. Például
ma láttam egy olyan inmternetes hírt, valahol olvastam, valami portálon, hogy megjelentek
azok a falak, amelyek mini-szélturbinákkal vannak, mint zöldenergia-termelési lehetőség.
Vagy például az a zöld, vagy az a vízkincs, ami alattunk a pincerendszerben egyébként
iszonyatos mennyiségben jelen van, azt is lehet, hogy be tudjuk még majd egyszer
csempészni még a különböző cselekvési terveinkbe. Tehát lesz egy programív, amiben
rögtön gondolkodhatunk majd tovább - de hogy miről is, ahhoz megadnám a szót és
kérném, hogy dr. Pálvölgyi Tamás úr mutassa be nekünk a prezentációt.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Tisztelt Képviselő hölgyek,
Képviselő urak, Polgármester úr, Alpolgármester urak! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és
nagy örömmel hallgattam azt a sok-sok eredményt és vívmányt, amit most Polgármester úr
csak az elmúlt egy hónapról említett. Nekem nem tisztem, de kiemelném a Hild-díjat. Ez
tényleg egy nagyon komoly dolog, tehát a Magyar Urbanisztikai Társaság díjáért több száz
település verseng. Tehát ehhez mindenképpen gratulálok és nagyon fontosnak tartom, hogy
azok a tervek, programok, amik megvalósulnak Kőbányán, azok ebben a szellemben
valósuljanak meg, amit a Hild-díj tükröz. No, de rátérnék arra, amiért én jöttem:
bemutatnám Kőbányának a Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét. (Dr. Pá/völgyi
Tamás megtartja prezentációját.)
Elnök: Köszönjük szépen a prezentációt, tájékoztatást. Persze több volt ez annál, jó volt
hallgatni. Mint ahogy jó volt olvasni egyébként az anyagot, bár nagyon sok számot, adatot is
tartalmaz - azokat viszont csak érdemes átböngészni, és itt izgalmas számokkal, adatokkal
lehetett találkozni. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Közben gondolkodtam, hogy
ilyen előadásból egyébként, ami ennyire közérthető és közel tudja vinni a problémát akár
laikusokhoz is, bizony-bizony mennyit kellene tartanunk vagy szerveznünk, akár a
laikusoknak, akár például a partnereknek - hiszen jó a partnerség szerencsére a kerületi
cégekkel, mi is hallgatunk rájuk és ők is szoktak hallgatni ránk. Tehát nem kényszerből,
hanem a kölcsönös, jól megfontolt érdek is ott van emögött. És bizony sokszor, ha a szakmai
támogatás is ott van egy-egy tanácskozáson, akkor az még inkább előre tudja vinni az ügyet.
Mint ahogy bízom benne, hogy az a kerékpárút fejlesztés, amit tervezünk, az tovább javítja
majd a feltételrendszert a bringázásban. Most nem vagyok büszke rá egyébként. Tehát ha
megkérdeznék, nagyon pici szegmens, amit el lehetne érni a polgármesteri hivatal vagy a
szűk környezetünk esetében, láttuk a különböző mutatókban. De ha most föltennénk a
kezünket, hogy hányan érkeztek autóval vagy egyéb eszközzel, vélhetően az autó nagy
többséggel nyerne, még akkor is, ha azt vizsgálnánk, hogy ott mennyi a környezetkímélő
eszköz. Tehát van teendőnk saját házunk táján is, na de ugye ahogy említette, a végén ott
vannak a számsorok, és látjuk, hogy egy-egy beavatkozás, egy-egy intézkedés akármilyen
önkormányzati terhet, akár pályázati lehetőséget, lakossági, vállalati terhet jelentene,
nyilván nem így kell kezelnünk. Látjuk azt is, hogy azok a kiegészítő intézkedések, amelyek
alacsony költséggel jelennek meg a javaslatok között, azok viszont nagyon könnyen
elérhetőek, és szinte holnaptól elkezdhetünk dolgozni azon, hogy azokat elkezdjük
bevezetni a gyakorlatunkba. Meggyőződésem egyébként, hogy azokon keresztül elérhetőek
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majd azok a célok is, amelyek akár nagyobb költségigénnyel jelennek meg vagy
megvalósíthatóvá válnak. Úgyhogy a feladat adott, azt gondolom, hogy ezt az anyagot
mindenkinek alaposan át kell tanulmányozni, és megfontolva azt a tanácsot, hogy a
megvalósításának legyenek meg a szervezeti keretei is, tovább kell vinnünk és már a jövő
évi terveink, készítésénél, akár a költségvetés készítésénél mindarra, amit itt
megfogalmazott a szakértő - amit mi reményeink szerint el fogunk fogadni a mai ülésen -,
tekintettel kell lenni. Weeber Tibor alpolgármester úr kért szót.

Weeber Tibor: Csak egyetlen megjegyzés. Nekem meglepetés volt a Fűts okosan tűzifával.
Ennek kapcsán egyébként az energiakorszerűsítésre nagyon sok reklámot látunk, de sose
tudjuk eldönteni, hogy mi az, ami ebből a reklám és mi az, ami hasznos. Nagyon nagy szükség
lenne olyan kiadványokra, amiket nem a gyártók találnak ki, hanem a szakemberek
készítenek és ők segítenének minket a tájékozódásban, hogy milyen lépéseket tehetnénk
mondjuk a saját otthonunkban. Én ilyen kiadványt nagy örömmel látnék, engem kicsit
meglepett, hogy okosan lehetne egyébként még gázüzemről is visszatérni tűzifára. Nem
most, mert gondolom, ez erre nem alkalmas, de nagyon szívesen olvasgatnék ilyen jellegű
dolgokat. Köszönettel csak ennyit.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Abszolút egyetértek. Szóval ez a tűzifával való tüzelés, ez egyébként
jelenleg Magyarországnak a legnagyobb környezeti problémája. Nem a tűzifa, hanem az
illegális tüzelőanyaghasználat, tudják, hogy mire gondolok. Az Agrárminisztériumnak
tudomásom szerint van egy ezzel kapcsolatos kiadványa. Majd ennek utánanézek és
Kittinek el fogom küldeni a linket. A Herman Ottó Intézet készített erről egy
kiadványsorozatot. De azért őszintén meg kell mondani, hogy itt egy drága technikáról van
szó. Egy fa-elgázosító kazán. Szerintem egyikünknek sincs ilyen, mert roppant drága, nem
elterjedt még egyáltalán, és nagyon költséges. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy a faelgázosító kazán a megoldás, miközben a technikai optimum ez lenne. Úgyhogy ez egy nehéz
terület, ez a Fűts okosan! És egy triviális megoldás : hogy száraz fával fűtsünk, ahhoz két évig
kellene valahol szárítani a fát, s mindenki aki fával, akár kandallóban tüzel, gondolja végig,
hogy van-e módunk - nekem például otthon nincs módom - két évig tárolnom a tűzifát, és
ha megvásárolom a TÜZÉP-telepen, nem biztos, hogy az két évig van szárítva. Szóval ez egy
nehéz terület.
Elnök: Igen. Kőbányán épp a napokban többször is beszéltünk erről a problémáról, hiszen
a kertvárosi területeken fölbukkan a szilárd tüzelőanyag. Nem feltétlen tűzifa, hanem sok
esetben a háztartásban képződő különböző hulladék, szemét. Káros anyagok jelennek meg
a levegőben ezek égetése nyomán. Az Önkormányzat egyébként nem kis mennyiségben ad
rászorulóknak tűzifát fűtésre, nyilván nem gázosítás a felhasználási mód, de a meglévő
hatalmas faállományunkat mi gyűjtjük és ezt halmozzuk és juttatjuk el, itt még lehet, hogy
szárad is néha két évig a felhalmozott farengeteg. Van egyébként, ami most is fölhasználható
ily módon fűtésre. Még mindig jobb, ha a fát égetik egyébként, mintha a tejfölösdobozt. Ha
már nem is gázosítunk. Bakos Bernadett képvislő asszony.
Bakos Bernadett: Köszönöm szépen, és köszönöm a munkájukat mind a hivatal részéről,
mind az önök részéről abban, hogy ez a tényleg tanulságos és átfogó anyag elkészülhetett.
Engem is őszintén meglepett, hogy ez az ötven százalék, ez az iparnál jelentkezett. Az a
kérdésem lenne, hogy mivel itt 2018-as kibocsátási értékekhez viszonyítanak a
dekarbonizációs célértékeknél, hogy megvizsgálták-e esetleg a 2019-es és 2020-as
adatainkat, hogy mennyire indultunk el ezen a folyamaton és mennyit kellene fejlődnünk
még ebben. A másik kérdésem: itt másodikként a közlekedés jelenik meg mint nagy
kibocsátó. Én úgy láttam, hogy a magáncélú ugye a legerősebb, és itt a kerületben lévő
gépjárműállományból következtettek. Így is az 1/6-át teszi ki durván a kibocsátásnak. De
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hogy ebben akkor nincs benne így az átmenő forgalom. Tehát itt azért Kőbányán az ingázók
elég nagy terhet jelentenek nekünk, s ez milyen irányba mozdítaná el ezt az egész
kérdéskört? Köszönöm szépen.

Dr. Pálvölgyi Tamás: Köszönöm szépen. A két kérdésre igyekeznék külön válaszolni. A
2018-as bázisév mögé vagy későbbi évekre már nem néztünk. A 2020-at semmiképpen nem
is javasolnám, hiszen az egy teljesen extrém év volt, tehát semmiféle összehasonlításra nem
lesz alkalmas a 2020. A 2019 az megfontolandó lett volna, gondolkoztunk, sőt végeztünk is
számításokat, és Kőbányának, inkább úgy láttam, az lett az érdeke, hogy a 2018-at válasszuk
bázisévnek, mert magasabb volt a 18-as kibocsátás, mint a 19-es. Tehát nem sokkal, de
mégiscsak ez tűnt a kőbányai érdeknek legjobban megfelelőnek, a 2018-as bázisévválasztás. Elvileg - azt kell, hogy mondjam, hogy elvileg, mert gyakorlatban nemigen
csinálják a települések- de elvileg kettő évente új emissziós lestárat, kibocsátási leltárat kell
készíteni. Ami azt jelenti, hogyha elfogadja a SECAP-ot a Képviselő-testület, akkor két év
múlva kellene készíteni - nem kell egy új SECAP, tehát nem lesz ilyen vastag a doksi - csak
azt a nagy táblázatot kell újra legyártani, az összes adatgyűjtéssel, egyebekkel. Tehát
gyakorlatilag akkor lesz meg a 2019-es és 2020-as adat. Ami a közlekedést illeti, az egy
fájdalmas terület. Ugyanis egyrészt itt egy kicsit mostohán hagyja a Polgármesterek
Világszövetsége a SECAP-készítőket, mert semmilyen módszertai segítséget nem ad
közlekedési kibocsátások becsléséhez. Tehát rá van bízva a településekre. Mi most már a
negyedik SECAP-ot készítjük a fővárosban, és azt a megoldást választottuk - összhangban a
fővárosi új SECAP-pal -, hogy arányosítjuk a fővárosi SECAP-nak a közlekedési kibocsátásait
a személygépkocsiszámmal, az árutonna kilométerekkel és az átmenő forgalommal. Tehát
egy olyan algoritmust használunk, amely figyelembe veszi - de azért az egy durva becslés.
Tehát nincs ez így jól, ezt nem tudjuk egyedül megoldani, az egyedülön azt értem, hogy egy
kerület, hiszen - most gondoljanak abba bele - nyilván hogyha a közlekedést nézem, akkor
ami az egyik kerületből kimegy, a másikba be kell mennie. Tehát ezt nem tudja egy kerület
megoldani, hogy rendben legyen a közlekedési emissziók számítása. Hogy ezt a főváros
majd fölvállalja-e, hogy legyen egy egységes módszertani keret, és akkor újra kell számolni.
Tehát ha lenne ilyen, akkor újraszámítjuk a közlekedési kibocsátást. De nincsen egyelőre
ilyen, én nem látom egyelőre ennek jelét. Ezt megtehetné vagy fölszólíthatná az érintett
településeket a Polgármesterek Világszövetsége is erre, de nem teszi. Nincs egyelőre ilyen
típusú kezdeményezés, de nagyon köszönöm ezt az észrevételét, és szeretném is
hangsúlyozni, hogy a közlekedési eredeti kibocsátások azok becslések.
Elnök: A Fővárosi Klímabizottság ülésén Bernadett ezt megfogalmazza, és szorgalmazza
majd, hogy a főváros készítsen ilyen programot. Somlyódy Csaba alplgármester úr.
Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen. Én nagyon örülök, hogy szóba került itt ez az egész
anyag, és különösen a gazdaságot érintő részek Két dologra refektálnék mindenképpen. Az
elején mondta, hogy érdemes lenne csatlakozni ehhez a 68 településhez
hatvankilencedikként vagy akár hányadikként. Örömmel jelenthetem, hogy egy kicsit későn,
de megtaláltak bennünket a szervezők és már folyik egy ilyen előkészület, amikor Kitti most, hogy fölszabadult a nyomás alól, hogy ezt az anyagot kellett csinálni -, tehát hogy
előkészítene egy olyat, amivel mi csatlakozunk ehhez az adatok megadásával, illetve gondolom elsősorban az Unió területéről - hasonló típusú adatoknak a felhasználásával,
módszereknek a megkapásával. Tehát ez gyakorlatilag előkészítés alatt áll. A másik része
pedig az ipar. Az iparral kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy nyilvánvalóan azért
azt tudni kell, hogy amikor egy pár évvel ezelőtt, mondjuk 20-25 évvel ezelőtt nézzük a
dolgot, akkor itt még a műszéntermelő vállalat, a bányászati aknamélyítő, és tudnám sorolni
azokat az igencsak nem környezetbarát tevékenységet folytató cégeket, ahhoz képest isteni
állapotok vannak, és tudom, hogy itt még mindig 50%-ot képvisel még így is az iparnak a
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kibocsátása. De hogy valami jót is mondjak: a gazdasági stratégiánk is elkészült az elmúlt
időszakban, és ott megfogalmazódott egy olyan igény a cégek részéről, akikkel
nyilvánvalóan egyeztettünk ennek a munkának a folyamán, hogy egy szorosabb kerületi
együttműködés, egy horizontális együttműködés alakuljon ki, és az egyik fontos területe
pontosan ez volt. Én nagyon sok cégvezetővel beszélgettem, és nagyon örültem neki, amikor
jelezték, hogy náluk fontos szempont a környezettudatosság kérdése. Tehát nem mint
ellenséges dologra vagy munkájukat akadályozó tényezőre tekintenek erre. Több cég is
mondta, hogy vannak olyan területek, amikről időközben kiderült, hogy
környezetszennyező területek, nemcsak Kőbányán, de a cég birtokában, és direkt azért nem
adják el és direkt azért nem tesznek vele semmit, hogy amíg ez meg nem tisztul, addig ők
ezt szívügyüknek tekintik. A másik, amit mindig el szoktam mondani: engem meglepett az a
dolog, hogy miért jöttek Kőbányára mondjuk nemzetközi befektetők, és azt mondják, hogy
a zöld miatt, a zöld környezet miatt. És ezt első helyre tették. Én nagyon nem értettem, aztán
elmagyarázták, hogy miért. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen van realitása
annak, hogy itt egy megfelelő együttműködés ki tud majd alakulni. Köszönöm szépen.

Elnök: Más nem jelentkezik hozzászólással, kérdéssel. Akkor eljutunk a döntéshozatalig.
Köszönöm szépen még egy szer a testületi ülés munkájában, illetve az anyag elkészítésében
a közreműködést. Most dönteni fogunk az anyagról. Indítom a szavazást.

453/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elfogadásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya
Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét (SECAP) az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő:
folyamatos
Feladatkörében érintett:
az érintett főosztályok vezetői
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
a Kőkert Kft. ügyvezetője

A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Köszönöm szépen még egyszer a jelenlétet.
Viszontlátásra!

2. napirendi pont:
A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Most a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 13/2020. (Xl. 23.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezését fogjuk tárgyalni. Hozzászólásra nincs jelentkező. Akkor döntéshozatal fog
következni, ha Jegyző úr sem egészíti ki. Indítom a szavazást.
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Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen,
1 ellenszavazattal, az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a koronavírus-járvány
miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó egyes szabályokról szóló
13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
önkormányzati rendeletet.
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

3. napirendi pont:
A Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló
16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7 területre vonatkozó kerületi építési
szabályzat beépítésével történő módosításának kezdeményezése, valamint a terv
megalapozó vizsgálata és az alátámasztó javaslat tartalmának meghatározása
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester
Elnök: Következik a harmadik napirendi pont: a Kőbányai Önkormányzat kerületi építési
szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7 területre vonatkozó
kerületi építési szabályzat beépítésével történő módosításának kezdeményezése, valamint
a terv megalapozó vizsgálata és az alátámasztó javaslat tartalmának meghatározása.
Alpolgármester úr az előterjesztő, kérdésre szívesen válaszol ő is, de Építész asszony is,
Jegyző úr is, de nincs kérdés. Indítom a szavazást.
454/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési
szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7 területre
vonatkozó kerületi építési szabályzat beépítésével történő módosításának
kezdeményezéséről, valamint a terv megalapozó vizsgálata és az alátámasztó
javaslata tartalmának meghatározásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló
16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti 7 területre vonatkozó
kerületi építési szabályzat beépítésével történő módosításának kezdeményezésével.
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti módosítás megalapozó vizsgálatának és az
alátámasztó javaslatának a tartalmáról szóló, F0/845-2/2021 számú főépítészi feljegyzést
jóváhagyja.
Határidő:
2021. december 31.
Feladatkörében érintett:
a Főépítészi Osztály vezetője
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1. melléklet a 454/2021. (X. 21.) KÖKT határozathoz

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén
található várakozási övezet kibővítése és díjtétel módosítása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: A negyedik következik, a Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén található
várakozási övezet kibővítése és reménykedés a díjtétel módosításban. Itt is szavazás
következik kérdés, hozzászólás hiányában.
455/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén
található várakozási övezet bővítéséről és díjtétel módosításáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi
Budapest Főváros Közgyűlésénél várakozási övezet kijelölését a Budapest Főváros X.
kerület, Somfa utca, Fertő utca, Hizlaló tér, Árpa utca, Teherkocsi utca, Száva utca és Fogadó
utca által határolt területen.
2. A Képviselő-testület kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésénél a Gyárdűlő
területén található várakozási övezet S. díjtételű területből 4. díjtételű területbe történő
átsorolását.

16

3. A Képviselő-testület kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésénél a Gyakorló utca
környezetében található várakozási övezet 5. díjtételű területből 4. díjtételű területbe
történő átsorolását.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését
küldje meg a főpolgármester részére a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen
járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30 /2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítása
céljából.
azonnal
Határidő:
a Jegyzői Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben

szereplővel.

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Az ötöst átugorjuk a jegyzékben (az ülés
meghívójára utal).

5. napirendi pont:
állománya részére nyújtandó lakbérhozzájárulás iránti pályázat
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester

A BRFK X. kerületi

Rendőrkapitányság

Elnök: (az ülés meghívója szerinti) Hatodik napirendi pontunk a BRFK X. kerületi
Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat.
Kapitány úr elment, de tudja, hogy biztos támogatni fogjuk a pályázatot. Hozzászólás nincs.
Szavazunk.
456/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbérhozzájárulás iránti pályázatról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet
szerinti tartalommal pályázatot ír ki a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos
szolgálati viszonyban, kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi
alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló állományából 3 fő részére 2021.
december hónaptól lakbér-hozzájárulás nyújtására.
2. A Képviselő -testület az 1. pont szerinti pályázat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati
rendelet 4. melléklet 1. pont 3. soráról 300 OOO Ft-ot, a kapcsolódó járulékra a 4. melléklet
2. pont 3. soráról 46 500 Ft-ot biztosít.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti pályázat lebonyolításához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
1. melléklet a 456/2021. (X. 21.) KÖKT határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete pályázatot ír ki a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos szolgálati
viszonyban, kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti
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jogviszonyban és munkaviszonyban álló állományából 3
nyújtására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a BRFK X. kerületi

fő

részére lakbér-hozzájárulás

Rendőrkapitányság

hivatásos szolgálati viszonyban,
közalkalmazotti,
igazsagugyi
alkalmazotti
jogviszonyban és munkaviszonyban álló állománya lakhatásának támogatása, a kőbányai
kötődés elősegítése, ezáltal a kerület közrendjének és közbiztonságának fenntartása, illetve
javítása.
kormánytisztviselői,

köztisztviselői,

2. A pályázatra a 2021. évben rendelkezésre álló keret: 346 500 Ft (szociális
hozzájárulási adóval együtt).
3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás
3.1. Egy pályázó által elnyerhető támogatás bruttó 50 OOO Ft/hó, amelyből levonásra kerül
15% szja-előleg, a nettó támogatási összeg 42 500 Ft/hó.
3.2. A támogatási időszak 2021. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig, de legfeljebb
a hivatásos szolgálati viszony, a kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti,
igazságügyi alkalmazotti jogviszony, valamint a munkaviszony BRFK X. kerületi
Rendőrkapitányságnál történő megszűnéséig tart.
4. A pályázat benyújtásának feltételei
4.1. Pályázatot nyújthat be a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állományának hivatásos
szolgálati viszonyban, kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi
alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagja, aki a saját lakhatása biztosítása
céljából lakást vagy lakásban szobát bérel, ide értve az albérletet is.
4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az
alábbi adatokat kell kitölteni:
a) a pályázó neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele,
bankszámlaszáma,
b) a pályázó családi körülményei,
c) a lakásbérlet, albérlet címe,
d) a lakbér, albérleti díj összege, a rezsi összege.
4.3. A pályázati adatlapon a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság igazolja
a) a pályázó rendfokozatát, beosztását,
b) a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állományába kerülés időpontját,
e) a jogviszony jellegét (hivatásos szolgálati viszony, kormánytisztviselői, köztisztviselői,
közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony),
dJ a közterületi közrendvédelmi (egyenruhás) állományban történő szolgálatot,
e) a tiszthelyettesi vagy zászlós rendfokozatú állományba tartozást.
4.4. A pályázathoz csatolni kell az érvényes lakásbérleti, albérleti szerződést eredetben vagy
annak a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság Hivatala által hitelesített másolatát. Mellőzhető
a szerződés csatolása, amennyiben azt a pályázó korábbi lakbér-hozzájárulás iránti
pályázatához csatolta, erről a pályázó nyilatkozik.
5. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje
5.1. A pályázatot egy példányban, papír alapon személyesen 2021. október 29-én 11.00
óráig lehet benyújtani a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság Hivatalában.
5.2. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Jegyzői Főosztály Jogi Osztályon
dr. Nagy Jolán jogtanácsostól (tel.: 06 1 4338-171). A pályázati adatlap igényelhető a BRFK X.
kerületi Rendőrkapitányság Hivatalában.
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5.3. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság Hivatala a benyújtott pályázatokat a határidő
leteltét követő S munkanapon belül a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének
javaslatával együtt adja át a Hivatal részére.

6. A pályázat elbírálásának menete
6.1. A pályázatokat a Hivatal készíti elő döntésre. A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs
lehetőség, a hiányos, illetve a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen.
6.2. Az elbírálás során előnyt jelent
aJ a hivatásos szolgálati jogviszony,
bJ a közterületi közrendvédelmi állományban történő (egyenruhás) szolgálat,
cJ a tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozatú állománycsoport,
dJ az időben frissebb „állományba kerülés",
eJ a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet.
6.3. A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. novemberi ülésén bírálja el.
6.4. A nyertes pályázókat a Hivatal értesíti a döntésről.
6.5. A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
6.6. A támogatási szerződés támogatási időn belüli megszűnése esetén a támogatás
időtartamából hátralévő időtartamra a polgármester dönt a támogatásra jogosult személyéről
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének javaslata alapján.

7. A támogatás folyósítása, a támogatási szerződés megszűnése
7.1. A támogatás folyósítására a támogatási szerződés alapján havonta a tárgyhó 15-éig
kerül sor a pályázó bankszámlájára történő átutalással.
7.2. Megszűnik a támogatási szerződés
aJ ha a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője javasolja a támogatási szerződés
megszüntetését,
bJ a hivatásos szolgálati viszony, kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti,
igazságügyi
alkalmazotti
jogviszony
és
munkaviszony
BRFK X.
kerületi
Rendőrkapitányságnál történő megszűnésekor,

cJ a lakásbérleti, albérleti
megkötése kivételével.

szerződés megszűnésekor,

másik lakásbérleti, albérleti

szerződés

PÁLYÁZATI ADATLAP
a BRFK X. kerületi
1.

aJ
bJ
cJ
dJ
eJ

Rendőrkapitányság

állománya részére lakbér-hozzájárulás nyújtására
kiírt pályázati felhíváshoz

A pályázó személyes adatai

neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
lakcíme:
adóazonosító jele:

f) TAJ:
gJ bankszámlaszáma:
hJ családi körülményei:
2. A lakásbérletre vonatkozó adatok
a) a bérlet, albérlet címe:
b) a lakbér, albérleti díj összege:
c) a rezsi összege:
3. A pályázat indokolása:

Budapest, 2021. ........ .... ..
a pályázó aláírása
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A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság tölti ki
1. A pályázó hivatásos szolgálati viszonyban, kormánytisztviselői, köztisztviselői,
közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állására
vonatkozó adatok
a) rendfokozata:
b) beosztása:
e) hivatásos szolgálati viszonyba, kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti,
igazságügyi alkalmazotti és munkaviszonyba kerülésének időpontja, a jogviszony jellege:
dJ közterületi közrendvédelmi állományban szolgál: igen - nem
e) tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állományban szolgál: igen - nem
2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének javaslata:
támogatom - nem támogatom
Budapest, 2021. .. .......... ..
aláírás

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

6. napirendi pont:
Piaci alapon bérbeadható lakás szociális alapon bérbeadható lakássá minősítése
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester
Elnök: A 7. sorszámot viselte a meghívóban a piaci alapon bérbeadható lakás szociális
alapon bérbeadható lakássá minősítése című előterjesztésünk. Alpolgármester úr nem
jelentkezik, hogy kiegészítené, kérdése, hozzászólása nincs képviselőtársaimnak. Indítom a
szavazást.
457 /2021. (X. 21.) KÖKT határozat
az 1108 Budapest, Tóvirág u. 10. 5/24. szám alatti lakás piaci alapon bérbeadható
lakássá minősítésének megszüntetéséről
(17 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 4 / A.
§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2)
bekezdésére a következőket rendeli el:
1. Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres
lakások piaci alapon történő bérbeadásra való kijelöléséről szóló 56/2016. (II. 18.)
normatív határozata 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

7. napirendi pont:
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2021. évi működési célú támogatásának és ingatlanhasználati
szerződésének módosítása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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Elnök: Következik a{z ülés szerinti) nyolcas, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési célú támogatásának és
ingatlanhasználati szerződésének módosítása. Indítom a szavazást.
458/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. évi működési célú támogatásának módosításáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési célú támogatását 50 OOO OOO Ft
összeggel csökkenti, és a visszavont összeget a bevételkiesés tartalékába rendezi.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (11. 18.) önkormányzati
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2021. október 31.
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetője

459/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött ingatlanhasználati szerződés módosításáról
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ingatlanhasználati szerződés módosítását az 1.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott
szerződés 1. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetője

1. melléklet a 459/2021. {X. 21.) KÖKT határozathoz
INGATLANHASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest,
Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 1178400915510000, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester) mint használatba adó (a
továbbiakban: Önkormányzat), és
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14., képviseli: Győrffy László ügyvezető)
mint használó
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a közöttük 2015. június 24-én K/27753-1/2015/II
iktatószámon létrejött ingatlanhasználati szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az
alábbiak szerint módosítják:
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1. A Szerződés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak az alábbi vagyonelemek (a
továbbiakban: ingatlan)
11

vagyonelem megnevezése

címe

hrsz.

Kőrösi

Csoma Sándor Kőbányai 1105 Budapest, Szent László tér 7Kulturális Központ
14.

1.

2. KÖSZI-épület
Kőbányai

3.

1105 Budapest,

Helytörténeti

utca 1.

41418
39003/0/ A/1,
39003/0/A/2,
39003/0/A/3

1102 Budapest, Füzér utca 32.

Gyűjtemény

Újhegyi Közösségi Háznak
helyet adó ingatlanrész

4.

Előd

41431

1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.

5. Balatonalmádi üdülő
6. Balatonlellei Nyári Tábor
Kőbányai Képző és
7. Iparművészek Egyesületének
helyet adó helyiségcsoport

42309/27

8220 Balatonalmádi, Szent István
sétány 3.
8638 Balatonlelle, Úszó utca 1-3.
1102 Budapest, Halom u. 37 /B
szám alatti épület alagsorában
lévő 176,3 m2

2285/2
3057
41460/24
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2. A Szerződés egyéb rendelkezéseit a jelen szerződésmódosítás nem érinti, azok
változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
3. A jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a 459 /2021. (X. 21.) KÖKT
határozatával hagyta jóvá.
A szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt - jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2021.

Budapest, 2021.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Győrffy

László

ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:
Dr. Végh Liza
főosztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Erdei Katalin Judit
kamarai jogi előadó

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.
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8. napirendi pont:
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány szén-monoxid-érzékelő berendezések
beszerzése és a lakosság körében történő adományozása céljából történő
támogatása
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester
Elnök: {az ülés meghívója szerinti) Kilences napirendi pontunk a Kőbánya Tűzvédelméért
Közalapítvány szén-monoxid-érzékelő berendezések beszerzése és a lakosság körében
történő adományozása céljából történő támogatása. Alpolgármestr úr? Papp Zoltán elnök
úr.
Papp Zoltán: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Azok kedvéért, akik az interneten követik
az ülésünket: ez az előterjesztés a szén-monoxid-érzékelő készülékek önkormányzati
támogatással történő beszerzéséről és a lakosság körében történő szétosztásáról szól.
Sajnos nincs olyan esztendő, amikor ne hallanánk a híradóban megrendítő híreket arról,
hogy néha egész családok, ezen belül sokszor fiatalok és gyermekek veszítik életüket
értelmetlenül,
szén-monoxid-mérgezés
következtében.
Azért
tartom
remek
kezdeményezésnek az előterjesztésben foglaltakat, mert ahogy az benne is szerepel, ennek
a készüléknek a használata életet menthet, és a támogatás felhasználásával mintegy száz
otthonba juthat el az adományozott berendezés. Ezzel tehát nagyjából száz családot
tudhatunk ezen túl biztonságban a szén-monoxidtól a kerületben. Tehát ezt az előterjesztést
nagy örömmel támogatom, és bár az szerepel benne, hogy ez egyszeri támogatás, remélem,
minél többen fognak élni a lehetőséggel, és az elkövetkező években lesz rá lehetőségünk,
hogy folytassuk ezt az idén megkezdett programot. Köszönöm.
Elnök: Dr. Mátrai Gábor Imrének adok szót.
Dr. Mátrai Gábor Imre: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület, a
tegnapi bizottsági ülésen én is örömmel támogattam ezt a kezdeményezést, amit Bizottsági
elnökasszony nyújtott be. A lakosság körében történik most ez a szétosztás. 2015-ben
kezdeményezésemre a kőbányai intézményekben már felszerelésre kerültek ezek a
készülékek, azokon a helyeken, ahol nyílt égésterű tüzelőberendezések vannak Tehát ez 9
óvoda, 7 iskola és 3 bölcsőde. Annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy szeretném kérni
az Önkormányzat vagy a Vagyonkezelő segítségét abban, hogy ezeknek a készülékeknek a
felülvizsgálata vagy pedig a cseréje történjen meg ezekben a kőbányai intézményekben.
Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen.
Elnök: Pontosítsuk: Alpolgármester úr az előterjesztés benyújtója és Stemler Diána elnök
asszony a kezdeményezője, és ez a kezdeményezés már jó két hónapja megfogalmazódott
egy frakcióvezetői ülésen. El kellett telnie jó két hónapnak, míg megtaláltuk azt a megoldást
és csatornát, amely a lehetőség célbajuttatását, az érzékelők célbajuttatását a megfelelő
módon tudja biztosítani, mindenféle körülményre tekintettel, ami fölbukkanhat egy ilyen
támogatásnál a lakosság részéről - az adótól elkezdve ezer egyéb kérdés -, de megtaláltuk
a megfelelő megoldást. És igazából ezzel folytatódhat az a gyakorlat, amely egyéként már
jelen volt, ha nem is ily mértékben és nem is az Önkormányzat támogatásával, de a
Tűzoltóság a Bárkán keresztül már korábban is tudott érzékelőket biztosítani. Nemcsak
intézmények kaptak, hanem a lakosságnak is sikerült érzékelőket adni. Nyilván így sokkal
jobban kinyílik a lehetőség, többen juthatnak, férhetnek majd hozzá, és bízunk benne, hogy
ez is hozzásegít minket ahhoz, hogy ne forduljanak elő tragikus esetek a kőbányai
háztartásokban. Marksteinné Molná Julianna képviselő, bizottsági elnök asszony.
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Marksteinné Molnár Julianna: Köszönöm szépen. A Kőbánya Tűzvédelméért
Közalapítvány szemléletébe és az eddigi tevékenységébe ez a feladat nagyon jól illeszkedik,
és köszönöm szépen, hogy végül is ez a megoldás született. Hiszen amint Polgármester úr is
említette, 2016-ban a Tűzoltósággal együttműködve indítottunk egy kampányt. Egy
széleskörű tájékoztatást próbáltunk a lakossághoz eljuttani egy füzetke formájában, amiben
erre a nagyon nagy veszélyre próbáltuk meg felhívni a figyelmet, és a Tűzoltóság a Bárkán
keresztül adományozott. Én örülök neki, hogy ez a lehetőség most kiterjesztettebb
formájában is reményeim szerint megjelenhet, és bízom benne, hogy rövidesen ez a száz
darab érzékelő gazdára fog találni. A másik, amit szeretnék hozzátenni, hogy ugyan
személyemben nem vagyok érintett ebben a határozathozatalban, de mégis, mivel a
kedvezményezett szervezet vezetője vagyok. Ezért a szavazásban nem fogok részt venni, de
természetesen támogatom, és bízom benne, hogy ezt a feladatot sikerrel fogjuk megoldani.
Köszönöm szépen.
Elnök: Úgy látom, nincs több jelentkezőnk, így meghozzuk majd a döntést az anyagban
szereplő határozati javaslatról. Indítom a szavazást.

460/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány szén-monoxid-érzékelő berendezések
beszerzése és a lakosság körében történő adományozása céljából történő
támogatásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal - 1 fő érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány részére
800 OOO Ft működési célú támogatást nyújt szén-monoxid-érzékelő készülékek beszerzése
és a lakosság körében történő adományozása céljából a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület
általános tartaléka) terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására és
a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések
megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

9. napirendi pont:
Az Emberbarát Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Folytatjuk a{z ülés meghívója szerinti) tízessel, az Emberbarát Alapítvány támogatási
kérelmével. Weeber Tibor alpolgármester úr az előterjesztő. Nem jelzi szándékát, hogy
szóban kiegészítené. Mint ahogy képviselői kérdés, hoztzászólás sem lesz, úgy tűnik, csak a
döntést hozzuk meg.
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461/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
az Emberbarát Alapítvány támogatási kérelméről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberbarát
Alapítvány részére [székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9., nyilvántartási száma: 0101-0000035 adószáma: 19719610-2-42, képviseli: Laczkovszki Csaba képviselő (a
továbbiakban: Alapítvány)] 3 583 800 Ft támogatást biztosít a Hős utcai droghasználattal
összefüggő problémák enyhítésével kapcsolatos szakmai munka támogatása céljából a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12.
melléklet 4. sora (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére.
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 osztály vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

10. napirendi pont:
A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Folytatjuk a(z ülés meghívója szerinti) tizenegyessel, a MÁV Szimfonikusok Zenekari
Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötése a címe. Sokat nem időzünk ennél a
napirendi pontnál sem. Indítom a szavazást.

462/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a MÁV Szimfonikusok Zenekari

Alapítvánnyal

közszolgáltatási

szerződés

megkötéséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV
Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal 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
1.

melléklet a 462/2021. (X 21.) KÖKT határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
adószám: 15735739-2-42
PIR szám: 735737
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000
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képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester
mint Önkormányzat,
valamint a

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány
székhely: 1097 Budapest, Péceli utca 2.
adószám: 18056721-2-43
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-00044 73
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10200971-21521573-00000000
képviseli: Lendvai György ügyvezető igazgató
mint Alapítvány,
együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon, az
alábbi feltételek mellett.
I. A közszolgáltatási szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat megbízza az Alapítványt, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (S) bekezdés 13. pontjában
meghatározott helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladata körében
kultúraközvetítői feladatok ellátásában közreműködjék.
2. Az Alapítvány az előbbi tevékenységét az általa működtetett MÁV Szimfonikus Zenekar
(a továbbiakban: Zenekar) zenekari koncertjeinek, előadásainak közvetítése útján látja el, a
Zenekar a tevékenységét Kőbánya területére, annak kulturális és oktatási intézményeire is
kiterjesztve folytatja.
II. A szerződés célja
3.

A jelen szerződés elsődleges célja Budapest Főváros X. kerület (a továbbiakban:

Kőbánya)

lakossága, érdeklődő közönsége számára részvételi lehetőség biztosítása a
Zenekar szimfonikus zenekari koncertjein, előadásain, művészeti munkájának
megismerése érdekében.
4. A jelen szerződés további célja Kőbánya zenei, kulturális életének új színnel való
gazdagítása és értékes művészi tartalommal való megtöltése.

III. A szerződés időtartama
S.

A Felek a jelen szerződést 2021. november 1. napjától 2026. december 31. napjáig

terjedő,

határozott időtartamra kötik egymással azzal, hogy a Felek igény szerint jogosultak
megállapodni a szerződés folytatásáról. Az előbbi megállapodás hiányában a szerződés a
határozott időtartam leteltével - a Felek külön jognyilatkozata nélkül - megszűnik.

IV. Az Alapítvány feladatai
6.
a)

b)

Az Alapítvány vállalja, hogy
évente két alkalommal a Zenekar vezetőjével közösen meghatározott helyszínen és
időpontban zenekari hangversenyt biztosít Kőbánya területén vagy az Önkormányzat
által meghatározott más helyszíneken;
a Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttesek évente két alkalommal
fellépnek az Önkormányzat, illetve az intézményei által szervezett koncerteken,
ünnepségeken;
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e)

a Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttesek egyedi megállapodás szerint
koncerteket vagy koncertekkel egybekötött szakmai ismeretterjesztő előadásokat
biztosítanak a Kőbányán működő köznevelési intézmények számára;
dJ a Zenekar saját rendezésű hangversenyeire lehetőségéhez mérten tiszteletjegyet
biztosít az Önkormányzat részére;
eJ a szervezésében, rendezésében lebonyolított valamennyi hazai (esetleg külföldi)
hangversenyen, saját kiadású hanghordozóin (CD, videó, DVD), plakátjain,
műsorfüzeteiben, illetve tájékoztatóin az Önkormányzatot mint a Zenekar támogatóját
feltünteti;
f) tevékenységének folyamatosságát pályázatokon való aktív részvétellel, új támogatók
megkeresésével, alkalmankénti felkérések, valamint a személyi jövedelemadó 1 %-os
felajánlásainak fogadásával is biztosítja;
gJ minden naptári év végén - a tárgyévet követő év január 31. napjáig - szakmai
beszámolót - egyedi támogatási szerződés alapján biztosított támogatás esetén
pénzügyi elszámolást - készít, amelyből ellenőrizhető a jelen szerződés teljesítése;
hJ a koncerteken, előadásokon olyan hangszereket és felszerelési tárgyakat használ,
amelyek vagy saját tulajdonát képezik, vagy amelyeket szerződés alapján jogosult
használni;
iJ a koncerteken, előadásokon kizárólag az Alapítvánnyal munka-, illetőleg egyéb
jogviszonyban álló, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő végzettségű, illetve
szakképesítésű művész működik közre.
7. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a megvalósult feladatok megnevezését,
célját, részletes leírását, időpontokat, helyszínt, résztvevőket és elért eredményeket. A
szakmai beszámolóhoz mellékelni szükséges a megvalósítást igazoló dokumentumok
másolatát is.
8. A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
aJ számlaösszesítőt, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak
adatait tartalmazza;
bJ az elszámolni kívánt költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatokat;
cJ a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok (banki átutalás igazolása vagy
kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolatát;
dJ hitelesített aláírási címpéldány másolatát.
9. A Felek rögzítik, hogy az elszámolás készítése során annak hitelesítése érdekében az
Alapítvány köteles az eredeti számviteli bizonylat fénymásolatára pecséttel vagy kék tollal
szöveges formában rávezetni, hogy a másolat és az eredeti példány megegyezik, és ezt az
Alapítvány képviselőjének dátummal és cégszerű aláírásával igazolnia kell.
10. Az Alapítvány a jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a beküldött
összes dokumentum, számviteli bizonylat, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat
valamennyi oldalát hitelesíteni kell. A hitelesítést az Alapítvány képviseletére jogosult
személynek kell elvégeznie.
V. A támogatás
11. Az Alapítvány vállalja, hogy a IV. pontban felsorolt közcélú feladatokat elsődlegesen
közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési
cél nélkül szolgáló - tevékenység keretében látja el.
12. Az Alapítványt a vállalt feladatok után kizárólag abban az esetben illeti meg támogatás,
ha az Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás céljára az éves költségvetéséről szóló
rendeletében forrást biztosít. A támogatásról a Felek külön megállapodást kötnek
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VI. Az Önkormányzat feladatai
13. Az Önkormányzat a Zenekart kiadványaiban és egyéb kommunikációs tevékenysége
során propagálja, Kőbánya kulturális programjai, rendezvényei során az Alapítvány
kultúraközvetítői tevékenységét ismertté, elérhetővé teszi.

VII.

A közszolgáltatási szerződés módosítása, felmondása

14. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel
írásban, a jelen szerződés III. pontjában meghatározott időtartam lejártát megelőzően
módosíthatják. A szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti
céljának megváltoztatására. A Felek a jelen szerződés közös megegyezéssel bármikor
jogosultak megszüntetni.
15. A jelen szerződés bármelyik fél 60 napos felmondási idővel, indokolás nélkül jogosult
felmondani. A felmondás csak írásban érvényes.
16. A Felek rögzítik továbbá, hogy az Alapítvány szerződésszegése esetén az
Önkormányzat a jelen szerződést rendkívüli felmondás keretében azonnali hatállyal
felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül különösen a vállalt feladatok azonnali és
indokolatlan megszüntetése, a jogszabályok, szakmai követelmények megszegése.
17. Az Önkormányzat szerződésszegése esetén az Alapítvány jogosult a jelen szerződést
rendkívüli felmondás keretében azonnali hatállyal felmondani. Az Önkormányzat
szerződésszegésének minősül különösen a VI. pontban vállalt kötelezettségeinek
elmulasztása.
VIII. Egyéb megállapodások
18. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja
és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (la)
bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerint az Alapítvány úgy nyilatkozik, hogy
átlátható szervezetnek minősül. Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem
köthet vele érvényesen közszolgáltatási vagy visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen
szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben az Alapítvány a nyilatkozata
ellenére nem minősül átlátható szervezetnek.
19. A Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel
összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, képviselőik, közreműködőik (a
továbbiakban együttesen: Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját
Közreműködője tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közreműködője
tekintetében a másik fél a címzett. A Felek a Közreműködők személyes adatát a szerződés
kezelése, a szerződés teljesítése során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés,
valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezetiegység-szintű nyilvántartása
céljából kezelik a teljesítéshez, a jogi igény érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges időtartamig. A Felek
kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. A Felek tudomással
bírnak arról, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem teljesítéséből vagy
késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.
20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az Nvtv., az Áht., az Ávr., valamint az egyéb magyar hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
21. A jelen szerződés négy, egymással mindenben megegyező példányban készült,
amelyből egy az Alapítványt, három az Önkormányzatot illet meg.
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A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2021. október

Budapest, 2021. október
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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal polgármester
megbízásából
Weeber Tibor alpolgármester

11
11

MÁV Szimfonikusok Zenekari
Alapítvány
Lendvai György ügyvezető igazgató

Szakmai és jogi ellenjegyzés:
Kálmánné Szabó Judit
osztályvezető

Dr. Kappel Patrícia
jogi előadó

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

11. napirendi pont:
A Bem József Bajtársi Egyesület bejáratiajtó-cseréjének támogatása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: A(z ülés meghívója szerinti) tizenkettes, a Bem JózsefBajtársi Egyesület bejáratiajtócseréjének támogatása. Úgy tűnik, hogy az új ajtót gyorsan megszavazzuk a bemeseknek is.
463/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Bem József Bajtársi Egyesület bejáratiajtó-cseréjének támogatásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bem József
Bajtársi Egyesület részére 945 OOO Ft egyszeri felhalmozási célú támogatást nyújt a
38900/11 helyrajzi számú ingatlan bejárati ajtaja cseréje költségeihez a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet 23 . sora (Képviselő-testület általános tartaléka)
terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására és
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések
megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Elnök: Ez az egykor jobb sorsú épület most - bár szép, nemes a cél, amire most használjuk
-, de míg bölcsőde, óvoda működött benne, egészen más volt. Lezárom a napirendi pont
tárgyalását.

12. napirendi pont:
A Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó felhalmozási célú támogatás
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
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Elnök: A{z ülés meghívója szerinti) tizenhármas, a Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó
felhalmozási célú támogatás című napirendi pontunk. Örülünk, hogy a támogatással
gazdagodunk. Indítom a szavazást.

464/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó felhalmozási célú támogatásról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés
Sportegyesület részére 3 900 OOO Ft, a Paralimpiai Sportközpont beruházási munkálataira
felhasználható felhalmozási célú támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 23. sora (Képviselő-testület általános
tartaléka) terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 1. melléklet
szerinti tartalommal történő megkötésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására,
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő:
azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

1.

melléklet a 464/2021. {X 21.) KÖKT határozathoz

KC0/337-2/2021

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 157357392-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.11784009-15510000, képviseli: D. Kovács Róbert
Antal polgármester megbízásából Radványi Gábor alpolgármester) mint támogató (a
továbbiakban: Támogató),
másrészről a Törekvés Sportegyesület (székhelye: 1107 Budapest, Bihari út 23., adószáma:
19805432-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-22441807, nyilvántartási
száma: 01-02-0002957, képviseli: Sárvári György Vilmos elnök) mint támogatott (a
továbbiakban: Támogatott),
együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételekkel.
1. A Felek megállapítják, hogy a Támogatott Budapest Főváros X. kerület közigazgatási
területén működő - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b)
alpontja, valamint 4. § (2) bekezdése alapján - önálló jogi személyiséggel rendelkező
sportegyesület, amely hét sportágban biztosít sportolási lehetőséget a kőbányai lakosok,
óvodás, iskoláskorú gyermekek és felnőttek részére egyaránt.
A Támogatott a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő Kocsis Sándor Sportközpont
sporttelepen üzemelő Paralimpiai Sportközpontban (nagyterem) létesítménykorszerűsítést valósít meg 2021. évben.
2. A Támogató a Támogatott kérelme szerint az önkormányzati tulajdonú Paralimpiai
Sportközpont nagyterem beruházási munkái megvalósítása céljából a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 464/2021. (X. 21.) KÖKT határozata
alapján felhalmozási célú támogatást nyújt a Támogatott részére, amelynek fedezete a
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (11. 18.) önkormányzati rendeletben biztosított.
A támogatás összege 3 900 OOO Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint.
A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetlegesen felmerülő

többletköltség a Támogatottat terheli, a Támogató a támogatási összegen felül további forrás
biztosítását nem vállalja.
3. A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység
kormányzati funkció kódja: 081030. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése.
4. A támogatás kizárólag a 3. pontban meghatározott tevékenységgel összefüggően a
Paralimpiai Sportközpont nagytermében a légcserélő berendezések és az öltözőablakok
korszerűsítése projekttevékenységek esetében két fő műszaki ellenőr díjának fedezésére,
valamint a légcserélő berendezések kiépítésének költségeire használható fel.
A támogatás nem használható fel menedzser-szerződés alapján bér és bérjellegű
kifizetésekre, tanácsadói díjakra, adó-, illeték- vagy köztehertartozás kiegyenlítésére.
5. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2020. évi működéséről, vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év
utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe helyezést a
Támogató felé kétséget kizáróan igazolja.
6. A támogatás folyósítására az 5. pontban foglalt feltétel teljesülését, valamint a jelen
szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül egy összegben kerül sor átutalás
útján a Támogatott 11710002-22441807 számú bankszámlájára.
7. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2021. december 15-éig
tételesen elszámolni és írásos, szakmai beszámolót készíteni a Támogató részére.
8. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni,
illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a
Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
9. A pénzügyi elszámoláshoz a Támogató által meghatározott és elektronikusan
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli,
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés,
egyéb számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. mellékletben
meghatározott módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás főösszesítőjén
aláírásával igazolja, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az
elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó
számviteli szabályok szerint.
10. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának körülményeit is.
11. A Támogató a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére
bocsátásával, továbbá előre írásban egyeztetett időpontban és módon a helyszínen e célból
rendelkezésre állni.
12. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat a Támogató által történő
jóváhagyástól számított 10 évig megőrizni.
13. A Támogatott a jelen szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint
a dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást 8 napon belül köteles írásban
bejelenteni a Támogató részére.
14. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult a Támogató részéről:
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a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya,
b) a Belső Ellenőrzési Osztály.
Kapcsolattartó a Támogatott részéről: Sárvári György Vilmos elnök
15. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy
a) a jelen támogatási szerződésben foglalt adatok, információk teljes körűek, valódiak,
hitelesek,
b) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása a Támogatóval, önkormányzati költségvetési
szerwel és a Támogató kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben,
e) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
dJ a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti átlátható szervezetnek minősül,
e) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn,
g) a Támogatottnak nincs 60 napon túli, lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó, vám,
járulék), valamint
h) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,
i) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.
A 15. pont a)-h) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a támogatás
nyújtásának feltétele.
16. A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a jelen támogatási
szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat,
b) kizárólag a 2021. október 1. és a 2021. november 30-a közötti időszakban kiállított és
teljesített számlák képezhetik a támogatás elszámolásának alapját.

17. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatott
kapcsolattartóját haladéktalanul írásban köteles értesíteni.
Támogatott köteles a saját szervezete bejegyzéséről szóló bírósági végzés, hatósági
engedélyek vagy a létesítő okirat vonatkozásában bekövetkezett változásról 8 napon belül
írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezni.
18. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak
a) a fel nem használt,
bJ a nem támogatási célra felhasznált, valamint
e) a nem szabályszerűen elszámolt
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A
határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell.
19. A 18. pont e) alpontja alapján kell eljárni, ha a Támogató a 7. pontban meghatározott
elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről a Támogató 15
napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 nap.
20. A Támogató jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik:
a) a 15. pont a)-h) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a
támogatásra nem lett volna jogosult,
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul,
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szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését,
vagy elmulasztja a 13. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét vagy a 7. pontban
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét.
21. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári
félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot
is fizetni kell.
22. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során a Szerződéssel
összefüggésben természetes személy alkalmazottjaik, képviselőik, közreműködőik (a
továbbiakban együttesen: Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját
Közreműködője tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közreműködője
tekintetében a másik fél a címzett.
A Felek a Közreműködők személyes adatát a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítése
során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek
elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezelik, a teljesítéshez, a
jogi igény érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges időtartamig.
A Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták.
A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem
teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési
felelősséggel tartoznak.
23. A jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban, a jelen szerződés 7. pontjában
meghatározott határidőt megelőzően . módosíthatják. A szerződés módosítása nem
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. A jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az Nvtv., az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 /2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.
24. A jelen szerződés négy oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét
képezi az 1. melléklet.
A Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.

e)

Budapest, 2021. október „

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Támogató
D. Kovács Róbert Antal polgármester
megbízásából
Radványi Gábor alpolgármester

Budapest, 2021. október „

Törekvés Sportegyesület
Támogatott
Sárvári György Vilmos elnök

Pénzügyi ellenjegyzés:
Novák Andrea
osztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:
Hegedűs
aljegyző

Károly

Dr. Erdei Katalin Judit
kamarai jogi előadó
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1.

melléklet a támogatási szerződéshez

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja
1. A Támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget:
,,A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem."
Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának aláírásával
és a Támogatott bélyegzőlenyomatával ellátja.
2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a
Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá:
,,A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat."
Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának aláírásával
és a Támogatott bélyegzőlenyomatával ellátja.
3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak
adatait tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt
példányát kell beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylatmásolatokat sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes
ellenőrzés során a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a
számlaösszesítő szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva
kerüljenek benyújtásra, pl. a számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla
mögött megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló
dokumentum.
4. A pénzügyi elszámolás keretében benyújtandó dokumentumok (másolati példányai):
a) számla,
b) kifizetést igazoló bizonylat (bankkivonat, pénztárbizonylat),
c) szerződés, teljesítésigazolás, megrendelő.

bélyegző

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

13. napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő
képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: (az ülés meghívója szerinti) Tizennégyes: lejárt
szerint itt nem kell döntést hoznunk.

határidejű

határozatok. Emlékeim

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

14. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. 1-XI. havi
várható likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
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Elnök: Átléphezetek a likviditási tájékoztatóra, a(z ülés meghívója szerinti) 15. napirendi
pontunkra. Senki nem mondja, hogy milyen jól állunk Nem is szabad ezt elkiabálni.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. /-Xl. havi várható likviditási helyzetéről szóló
tájékoztatót megtárgyalta.

Elnök: Lezárom ezt a napirendi pontot is.
Zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok következhetnének. Hová vettük föl.., a pótlógagos
kettőt, bocsánat, hármat? Nem helyes módon a végére. De a zárt elé még betehetjük,
úgyhogy most még várok hármat, és majd utána akkor azt a hármat egy sorrendmódosító
minősített szavazással előre hozzuk Viszont mivel nincs javaslat arra, hogy zártan
tárgyaljuk a(z ülés meghívója szerinti) 16., 17., 18. napirendi pontokat, ezért nyilvános ülés
keretében folytatjuk.

15. napirendi pont:
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában
álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: (az ülés meghívója szerinti) Tizenhatos, tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában
álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről. Tudomásul vette a Képviselő-testület
a 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.
16. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Tárgyalhatjuk a(z ülés meghívója szerinti) tizenhetest, az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítését. Kérdés, hozzászólás
hiányában szavazunk.

465/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Román utca 12. alagsor 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Román utca 12. alagsor 3. szám alatt
lévő, 41783 /0 / A/13 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 402 OOO Ft összegben határozza meg.
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3. A Képviselő-testület engedélyezi a 3 402 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz
2 381 400 Ft összegnek a részletekben történő megfizetését.
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 1 020 600 Ft összeget - a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő 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. november 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

466/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Román utca 12. alagsor 4. szám alatti ingatlan nem lakás
céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Román utca 12. alagsor 4. szám alatt
lévő, 41783 /0 / A/14 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 7 134 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 7 134 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz
4 993 800 Ft összegnek a részletekben történő megfizetését.
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 2 140 200 Ft összeget - a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő 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. november 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

467 /2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 1. szám alatt
lévő, 38431/12/A/1 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 946 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 946 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz
662 200 Ft összegnek a részletekben történő megfizetését.
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 283 800 Ft összeget - a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő 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. november 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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468/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Bihari utca 12/A szám alatti, 56 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bihari utca 12/A szám alatt lévő,
38431/13 / A/16 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 790 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 3 790 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz
2 653 OOO Ft összegnek a részletekben történő megfizetését.
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 1137 OOO Ft összeget - a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő 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 . november 30.
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
Feladatkörében érintett:
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

469/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Bihari utca 12/A szám alatti, 101 m 2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bihari utca 12/A szám alatt lévő,
38431/13 / A/17 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 8 203 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 8 203 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz
5 7 42 100 Ft összegnek a részletekben történő megfizetését.
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 2 460 900 Ft összeget - a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő 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. november 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

470/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Liget utca 40. szám alatti pinceszinten lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiség elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 40. szám alatti pinceszinten
lévő, 39152/0/ A/2 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 449 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 4 449 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz
3 114 300 Ft összegnek a részletekben történő megfizetését.
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4. A

vevő

a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 1 334 700 Ft összeget - a
a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő részletben köteles megfizetni.
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
2021. november 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
szerződéskötéskor,

471/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 2. alagsor 2. szám alatt lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiség elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 2. alagsor 2. szám alatt
lévő, 41768/0/ A/2 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 330 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 3 330 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz
2 331 OOO Ft összegnek a részletekben történő megfizetését.
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 999 OOO Ft összeget - a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő részletben köteles megfizetni.
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonke zelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
2021. november 30.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

17. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres
lakások pályázati úton történő elidegenítése
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: A(z ülés meghívója szerinti) 18. napirendi pontunk a mai napon az Önkormányzat
tulajdonában álló üres lakások pályázati úton történő elidegenítése. Kérdés, hozzászólás
nincs, indítom a szavazást.

472/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Óhegy utca 41. földszint 3. szám alatt lévő üres lakás pályázati
úton történő elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Óhegy utca 41. földszint 3. szám alatti,
41988/1/8/1 helyrajzi számú ingatlant pályázati úton elidegeníti.
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2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 417 OOO Ft összegben határozza meg. A
a licitálás során megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az árverési eljárás
lebonyolítására.
2021. december 31.
Határidő :
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

vevő

473/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kelemen utca 34/ A földszint 1. szám alatt lévő üres lakás
pályázati úton történő elidegenítéséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kelemen utca 34/ A földszint 1. szám
alatti, 41838 /1/ A/2 helyrajzi számú ingatlant pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 300 OOO Ft összegben határozza meg. A
vevő a licitálás során megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
3. A Képviselő -testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az árverési eljárás
lebonyolítására.
Határidő :
2021. december 31.
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

Elnök: Szeretném javasolni, hogy a Testület tárgyalja meg most azt a három napirendi
pontot, amit pótlólag vettünk napirendre. Külön nem ismertetném, melyik hármat, mert
emlékszünk szerintem még mindannyian arra, amit ma reggel vettünk föl. Indítom a
szavazást.
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal sorrendmódosítással a 18-20. napirendi pontként - a nyilvános ülés keretében tárgyalja a napirendre felvett három előterjesztést. {474/2021. (X. 21.)]

18. napirendi pont:
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának emelése
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának emelése című
előterjesztéssel folytatjuk a munkát. Indítom a szavazást.
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475/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának emeléséről
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2021. évi működési célú támogatásának
összegét 20 OOO OOO Ft-tal megemeli a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. melléklet 3. pont 3. sora terhére.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott forrás terhére megbízza a KŐKERT
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t a 2021. évi önkormányzati faültetési feladatok
ellátásával.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás
végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

19. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Következik a közbeszerzési tervünk módosítása. Indítom a szavazást.
476/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített
közbeszerzési tervéről
(17 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 432/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat.

40

1. melléklet a 476/2021. {X. 21.) KÖKT határozathoz

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

B

e

D

E

F

G

A

1.

Közbeszerzés
tárgya

Becsült nettó
érték (Ft)

A

közbeszerzé
szerződés
si eljárás
Tervezett
Irányadó
teljesítésé
Eljárás fajtája megindításá
mennyiség eljárásrend
nek
nak
várható
tervezett
időpontja

időpontja

nemzeti

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

2021. január

2024. július

nemzeti

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

2021. január

2024.
június

2021. július

2022.
október

2021.
szeptember

2022.
december

Felnőtt-

2.

háziorvosi
ügyelet
ellátása

213 588 OOO Ft

3 év

Vagyon-és
felelősségbiz-

tosítási
szerződés

3.

Budapest
X.
kerület

Főváros

60 OOO OOO Ft

3 év

Kőbányai

4.

Önkormányzat
és intézményei
számára
Földgázenergi
a beszerzése
Budapest
Főváros X.
kerület

31249479 Ft

207 529 m3

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

Kőbányai

Önkormányzat
és intézményei
részére

5.

Villamos
energia
beszerzése a
2022. évre
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A Kőbányai
Fecskefészek
173 228 346 Ft

1 db

nemzeti

Kbt. 115. §-a
szerinti nyílt
eljárás

2021. II.
negyedév

2021.III.
negyedév

7.

Földutak
szilárd
burkolattal
való ellátása

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

8.

1107
Budapest, Gém
utca és az
úthoz
kapcsolódó
járdák, az út
zöld
környezetének
felújítása

110 122 268 Ft

nemzeti

Kbt. 115. §-a
szerinti nyílt
eljárás

2021.
szeptember

2021. IV.
negyedév

6.

Bölcsőde

konyhafelújítása

9.

Sportpark és
futókör
kivitelezése

Műszaki

186 604 278 Ft

Újhegyi Orvosi
10.

Rendelő

11.

12.

Újhegyi
Uszoda és
Strandfürdő

fejlesztése

2„A", 1„8",
2 „C" és 5
„D" típusú
sportpark,
1200 m
hosszú és
1400 m
hosszú
futókör

leírás
szerint

nemzeti

2021.
szeptember

nemzeti

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

2021. IV.
negyedév

2022. IV.
negyedév

nemzeti

Kbt. 115. §-a
szerinti nyílt
eljárás

2021. IV.
negyedév

2022. II.
negyedév

nemzeti

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

2021. IV.
negyedév

2022. IV.
negyedév

műszaki

292 921417 Ft

leírás
szerint

műszaki

511811 024 Ft

leírás
szerint

A szerződés
hatályba

Kbt. 115. §-a
szerinti nyílt
eljárás

műszaki

669 291 339 Ft

felújítása
Újhegyi sétány
12. szám alatt
a Védőnői
Szolgálat
telephelyének
kialakítása II.

leírás
szerint

lépésétől

számított
150 naptári
nap

42

13.

Sportliget
fejlesztése
(játszó- és

nemzeti

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

2021. IV.
negyedév

2022. IV.
negyedév

nemzeti

Kbt. 115. §-a
szerinti nyílt
eljárás

2021. IV.
negyedév

2022. II.
negyedév

műszaki

433 858 268 Ft

szabadidős

leírás
szerint

területek)

14.

Újhegyi sétány
16. szám alatt
fogorvosi
rendelő

műszaki

86 614173 Ft

leírás
szerint

felújítása

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

20. napirendi pont:
A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságújraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi
Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről,
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm.
határozat alapján biztosított támogatás felhasználása
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: A nagyon nehéz című, nagyon nehéz, fajsúlyos döntés a következő. Ez ügyben sincs
senkinek kérdése. Akkor szavazni fogunk.

477 /2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságújraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi
Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről,
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm.
határozat alapján biztosított támogatás felhasználásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendi
kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási
programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek
közötti
előirányzat-átcsoportosításról,
kormányhatározat
végrehajtása
során
alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás és saját forrás
felhasználásával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lebonyolításában az alábbi felhalmozási
feladatokat valósítja meg:
a) Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása, amelynek becsült költsége 850 OOO OOO Ft,
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aa) ebből a támogatás összege 501 OOO OOO Ft,
ab) a saját forrás összege 349 OOO OOO Ft,
b) Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése, amelynek költsége 650 OOO OOO Ft,
ba) ebből a támogatás összege 200 OOO OOO Ft,
bb) a saját forrás összege 450 OOO OOO Ft,
e) Sportliget fejlesztése (játszó- és szabadidős területek), amelynek költsége 551 OOO
OOO Ft,
ca) ebből a támogatás összege 300 OOO OOO Ft,
eb) a saját forrás összege 251 OOO OOO Ft,
dJ földút szilárd burkolattal történő ellátása (tervdokumentáció), amelynek költsége
8 OOO OOO Ft,
da) ebből a támogatás összege 8 OOO OOO Ft,
db) saját forrás összege O Ft.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feladatok saját forrásának fedezetét a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12.
melléklet 10. soráról (Bevételkiesés tartaléka) 717 OOO OOO Ft összegben, a 12. melléklet 28.
soráról (Újhegyi st. 13-15 háziorvosi rendelő felújítása) 333 OOO OOO Ft összegben biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási bevételhez kapcsolódó
előirányzat-módosítás
és a tartalékok felhasználásához kapcsolódó előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetője

478/2021. (X. 21.) KÖKT határozat
a Sportliget fejlesztéséhez forrás biztosításáról
(18 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportliget
fejlesztése (Ligetkapu és WC) beruházás megvalósításának fedezetét a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 10. soráról
(Bevételkiesés tartaléka) 60 OOO OOO Ft összegben biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tartalék felhasználásához kapcsolódó
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Jegyzői Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetője
Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását, és egyben a nyilvános ülést is.

21. napirendi pont:
A JCDecaux Hungary Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § {2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 21. napirendi pontot.

22. napirendi pont:
Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben benyújtott
méltányossági kérelme
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § {2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 22. napirendi pontot.

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

Elnök: Megállapítom, hogy a Képviselő - testület az elfogadott napirendjét megtárgyalta.
Köszönöm mindenkinek a munkáját, további szép napot kívánok és 22-én, illetve további
alkalmakkor várom Képvislőtársaimat a megemlékezésekre. A Képviselő -testület ülését
bezárom.

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.15 óra.

K. m. f.

D.
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A jegyzőkönyv mellékletei

előterjesztések

,/

meghívó,

,/

jelenléti ív

,/

ülésről

D

(elektronikus adathordozón)

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

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

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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10. Molnár Róbert
11. Mustó Géza Zoltán alpolgármester
12. Dr. Pap Sándor tanácsnok
13. Papp Zoltán
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Tanácskozási joggal
Dr. Szabó
Hegedűs

résztvevők:

Krisztiánjegyző

Károly

aljegyző

Dr. Ács Viktória
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Apagyi Krisztián
Balsai Judit Katalin
Cse1ieg Imre
Dobrai Zsuzsanna
Dr. Szüts Korinna
Dr. Kappel Patrícia Anna
Dr. Nagy Jolán
Dr. Tóth Erzsébet
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Dr. Erdei Katalin Judit
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Ehrenberger Krisztina
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Horváth Attila
Horváthné dr. Tóth Enikő
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Kálmánné Szabó Judit
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Kárpáti Beatrix
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Korányiné

Csősz

Anna

Jógáné Szabados Henrietta
Marton Roland
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Dr. Mózer Éva
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Mozsár Ágnes
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Nábrádi András
Novák Andrea
Siemné Topánka Eszter
Török Andrea
Varga Tiborné
Dr. Végh Liza
~~(-._J

·~·~ ·~
JI-.J..TI1

~

········· ··· ··· ···· ······· ······
2

A nemzetiségi önkormányzatok képviseletében:

Kőbányai Bolgár Önkormányzat

Kőbányai Görög Önkormányzat

Kőbányai Horvát Önkormányzat

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

Kőbányai Német Önkormányzat

Kőbányai Örmény Önkormányzat

Kőbányai Roma Önkormányzat

Kőbányai Román Önkormányzat

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

Kőbányai Szerb Önkormányzat

Kőbányai Ukrán Önkormányzat
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A

képviselő-testület

bizottságai nem

képviselő

tagjai:

Akócs Zoltán
Almádi Krisztina Éva
Arold Imre György
Bolyán András
Gál Judit
Gerstenbrein György
Gerzson Sarolta
Irmalós Bence
Kis Miklós
Kollátosz Fotisz
Lakatos Béla Lajos
Nagyné Horváth Emília
Páli László
Péter Norbert
Dr. Som László Sándor
Tóth Lívia
Varga István
Vincze Sándor
Zsolt Ferenc
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Meghívottak:

Benkóné Turcsányi Ildikó
Baricska Norbert Tamás
Deézsi Tibor
Dr. Bánhidi Ferenc
Dr. Barczi Szilvia Tünde
Dr. Stubnya Gusztáv
Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó
Fehér Gyöngyi
Géczi Béla
Göncziné Sárvári Gabriella
Győrffy

László

Horváth Lajos
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Jandó Ágnes
Kiss Attila István
Kuróczi Pál
Lajtai Ferencné
Laukó Zsófia
Némethné Lehoczki Klára
Oláh Csaba
Sánta Áron
Sárkány Péter
Szabó László
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Turmely Erzsébet
Pálvölgyi Tamás
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