
1BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. március 17-én (csütörtökön) megtartott üléséről 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 9 00óra 
 
Az ülés helyszíne: a Polgármesteri Hivatal  I. em. 115. sz. tanácsterme  
 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester,  
Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Szabóné Gerzson Sarolta, 
Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 
 
Távolmaradását jelezte:  - 
 
A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek képviseletében jelen vannak: 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Szarvasi Ákos 
Hatósági Főosztály dr. Mózer Éva 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály Verbai Lajos 
 Lőrincz Jenő 
 Hanzik Ágnes 
Jogi Osztály dr. Korpai Anita 
Oktatási és Közművelődési Főosztály dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Bajtek Mihályné 
 Rappi Gabriella 
 Kozellné Leányfalusi Klára 
Polgármesteri Kabinet dr. Bényi Józsefné 
 Dobrai Zsuzsanna 
 Horváthné dr. Tóth Enikő 
 dr. Csere Fruzsina 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
 Vörösmarty Marianna 
Gyámhivatal Némethné Lehoczki Klára 
Főépítész Mozsár Ágnes 
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Közterület-felügyelet Hajnal József 
 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Nagy István 
 Jógáné Szabados Henrietta 
Controlling Méreg Gábor 
Belső Ellenőrzés dr. Rugár Oszkár 
 
Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Kőbányai Gyermekjóléti Központ Ambrus Zsuzsanna 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  Szabó László 
 Deézsi Tibor 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága dr. Gyetvai Tibor r.alezredes 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Ujházi István 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Lajtai Ferencné 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
   Egyesített Bölcsődék Sinka Jánosné 
   Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ Győrffy László 
   Kőbányai Egészségügyi Szolgálat dr. Molnár Andor 
   Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Vermes Albán 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  
X. kerületi Tagcsoport Bata Mihály 
Wolf Polgárőrség, Speciális Mentők, Polgári  
Védelem, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Orosz Tibor 
 
 
ELNÖK: Kovács Róbert polgármester 
 
ELNÖK:  Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti.  
A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

 
 
ELNÖK: Köszönti képviselőtársait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, vendégeket. Kér 
mindenkit, jelentkezzen be a szavazógépbe. A képviselő-testületi ülés nyilvános, csupán a zárt 
ülés elrendelésekor kéri, hogy a vendégek hagyják el az üléstermet. Kéri, hogy a tanácskozás 
során a rendelkezésre álló időkereteket tartsák be. Megállapítja, hogy 15 fővel a képviselő-
testület határozatképes. Jelzi, hogy Tóth Balázs később érkezik.  
 
A napirendek tárgyalása előtt Jegyző úr eskütételére kerül sor. Kéri, hogy az eskütételhez 
mindenki álljon fel, és Jegyző úr mondja utána az eskü szövegét: 
„Én Szabó Krisztián esküszöm, hogy Hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez 
hű leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom, a minősített adatot 
megőrzöm. Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a 
jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül 
tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint Nemzetem és a Budapest Főváros X. kerületi 
Kőbányai Önkormányzat érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül 
példamutatóan viselkedem, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar 
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Köztársaság fejlődését szellemi és anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam. Isten engem 
úgy segéljen.” 
 
Tájékoztatást ad a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményről: 
 

� Február 25-én védelmi bizottsági ülés tartottak, ahol a Kőbányai Védelmi Bizottság 
értékelte az elmúlt évi munkáját, illetve elfogadta a 2011. évi munkatervét, melyben 
kiemelt feladatként határozta meg a kőbányai üzemek közül a veszélyes üzemek 
ellenőrzését. Új feladatként megjelent a textiláru raktározást folytató telephelyek 
fokozott ellenőrzése. 

� Március 1-jei kezdettel megrendezésre került a Kőbányai Pedagógiai Napok, mely 
nyitórendezvényén vendégük volt dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony. 
Köszönetet mond a program szervezőinek, illetve a bemutató órákat, foglalkozásokat 
tartó pedagógusoknak. 

� Március 10-én Gyermekvédelmi Tanácskozást tartottak, ahol a területen dolgozó 
szakemberek áttekintették a kőbányai gyermekvédelem helyzetét, problémákat, 
fontosabb feladatokat. 

� Március 12-én két jelentős rendezvényre is sor került a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban: a Mozgásterápiás Szakmai Napra, és a fejlődőben, 
kibontakozóban lévő kőbányai sakkélet egy jelentős eseményére, a korosztályos 
nemzeti sakkbajnokságra.  

� Március 14-én az esti órákban fáklyás felvonulást tartottak, amelyen nagyon sok 
kőbányai polgár részt vett. Köszöni a szervezőmunkát, illetve a biztosításban 
résztvevők tevékenységét. 

� Március 15-én a Nemzeti Ünnep alkalmából a Magyar Oltárnál tartottak ünnepi 
megemlékezést. Megköszöni a műsorban részt vevő Törekvés Néptánc Együttes 
tagjainak a színvonalas előadást.  

� Március első hetében rendezték a Kadett Vívó Európa Bajnokságot Klagenfurtban. A 
Törekvés Sportegyesület férfi tőrözői alkották a Magyar Válogatottat, köztük számos 
nagyon fiatal versenyző.  

 Németh András bronzérmes lett egyéniben, illetve a Magyar Válogatottat alkotó 
 Törekvés Sportegyesület sportolói: Német András,  Mátyás Bálint, Mósa Tamás, Dósa 
 Dániel negyedik helyezést ért el.  
 

Bejelenti, hogy részben az ünnep, részben az előzetes jelzések alapján néhány anyag 
pótlólagos megküldésével került a szerverre – mely működése tegnap egy kicsit akadozott -, 
ezért még helyszíni kiosztással is kaptak képviselőtársai anyagokat: 

� A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság együttes ülésének testületi döntést igénylő 
napirendi pontjaihoz a jegyzőkönyvi példányokat. 

 
Javasolja, hogy az előzetesen jelzett napirendi pontok közül ne tárgyalja a képviselő-testület: 
 
17./ napirendi pont: Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. beolvadás útján történő egyesülésére, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint 

43./ napirendi pont: Javaslat céltartalék felszabadítására a számítógépes keretszerződés 
megkötéséhez tárgyú előterjesztéseket. 

Indítja a szavazást. 
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118/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi a tervezett 
napirendjéről a Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. beolvadás útján történő egyesülésére, a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint tárgyú előterjesztést. 
 
 
119/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi a tervezett 
napirendjéről a Javaslat céltartalék felszabadítására a számítógépes keretszerződés 
megkötéséhez  tárgyú előterjesztést. 
 
 
ELNÖK: Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok felvételére: 
50./ napirendi pont: Javaslat a Sibrik Miklós út – harmat utca – Gergely utca – Noszlopy utca 

által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira 
vonatkozó támogatás értékű felhalmozási kiadás végleges pénzeszköz 
átadási megállapodás aláírására, 

51./ napirendi pont: Javaslat a Budapest, X. Salgótarjáni út (38909) hrsz-ú közterületi 
ingatlan 2.800 m2-nyi részének hasznosítására. 

 
Kéri, szavazzanak egyenként, hogy kívánja-e tárgyalni a képviselő-testület az ismertetett 
napirendi pontokat. 
 
 
120/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére a  Javaslat a Sibrik Miklós út – Harmat utca – Gergely utca – Noszlopy utca 
által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira vonatkozó pénzeszköz átadási 
megállapodás aláírására tárgyú előterjesztést. 
 
 
121/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére a  Javaslat a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú  közterületi 
ingatlan 2800 m2-nyi részének hasznosítására  tárgyú előterjesztést. 
 
 
ELNÖK: 11 órára érkezik meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálója, ezért 
javasolja, hogy a meghívóban 15-ös sorszámon szereplő előterjesztést akkor tárgyalja a 
képviselő-testület. Kéri, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítése, észrevétele 
van, jelezze.  
 
 
Radványi Gábor: Javasolja, hogy a Budapest X., Salgótarjáni úti parkoló ügyét 5./ napirendi 
pontként tárgyalja a képviselő-testület. 
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az elhangzott javaslatra. 
 
 
122/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat a 
Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú  közterületi ingatlan 2800 m2-nyi részének 
hasznosítására  tárgyú előterjesztést, az 5. napirendi pontként tárgyalja. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására a jelzett 
módosításokkal együtt.  
 
 
123/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen,  egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a módosításokkal 
együtt – elfogadja napirendjét az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a BRFK X. kerületi Kapitányságának 2010. évi tevékenységéről és a 
támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
2. Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól a megtett 

intézkedések függvényében 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
3. Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének 

2011. évi lakosságfelkészítéssel kapcsolatos tevékenységéről       
    Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
4. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra 

javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
5. Javaslat a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú  közterületi ingatlan 

2800 m2-nyi részének hasznosítására 
  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
6. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadására  
   Előterjesztő:    Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

7. Javaslat a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozásával 
kapcsolatban hozott 25/2011. (I.20.) sz. önkormányzati határozattal módosított 
2383/2010. (XI.18.) sz. önkormányzati határozat módosítására 
Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
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8. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
9. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzati 
beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

10. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására a gyermekjóléti 
alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006.(I.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián  jegyző 

 
11. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről  
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
12. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására a Budapest X. 
kerület Monori út – Szállás u. – Bihari út – Jegenye u. által határolt terület Helyi 
Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

   Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

13. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására a Budapest X. 
kerület Gitár utca – Mádi utca – Téglavető utca – Harmat utca által határolt terület 
Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 7/2002. 
(III.12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről   
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
14. Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, „A kőbányai Kis-

Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulós 
pályázati dokumentációjának elfogadására 

   Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

15. Tájékoztató Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területrészenként 
készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) tervezési 
metodikájáról, és a folyamatban lévő, illetve várható tervezési ütemeiről  

    Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

16. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervének 
elfogadására  

  Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
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17. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2010. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 
   Előterjesztő:    Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

18. Javaslat a Gergely park fejlesztésére 
   Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

19. Javaslat vállalkozó orvosok mellett dolgozók jogviszonyának változtatására vegyes 
praxisok esetén 

   Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

20. Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

   Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

21. Javaslat nyugdíjasok üdültetéséhez további forrás biztosítására 
   Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

22. Javaslat a Budapest Főváros X. került Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
Balatonalmádi üdülő Üdülési Szabályzatának elfogadására 

   Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

23. Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási 
programja” pályázat módosítására és hozzájáruló nyilatkozat adása a Fővárosi 
Önkormányzat javára történő jelzálogjog bejegyzéshez 

   Előterjesztő:    Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

24. Tájékoztató a 2010. évben lezárult közbeszerzési eljárásokról 
Előterjesztő:    Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
25. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi 

közbeszerzési tervének elfogadására   
   Előterjesztő:    Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
26. Javaslat a Budapest X. kerület 41790 hrsz.-ú, természetben a Budapest  

X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére 
   Előterjesztő:                              Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
27. A X. kerület Kőbányai "WOLF" Polgárőrség, Speciális Mentők, Polgári Védelem, 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás teljesítéséről 

   Előterjesztő:                             Radványi Gábor alpolgármester 
 
28. Javaslat óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok, középszintű iskolai 

osztályok indítására a 2011/2012-es tanévben 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

29. Javaslat Wolverhampton Önkormányzata által támogatott nyári angol nyelvű 
továbbképzésen való részvételre 
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 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
30. Javaslat a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális- Szabadidő 

Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítására 
 Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
31. Tájékoztató az Éless Szín Nonprofit Kft által benyújtott kérelemről 

Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 
 

32. Javaslat Dietrich-Gottschlig Részvénytársaság egykori telephelyén emléktábla 
elhelyezésére 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 

 
33. Javaslat a Montessori Stúdium Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás 

felmondására 
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

34. Javaslat bűncselekménnyel okozott kár megtérítése ügyében készített jogi 
szakvélemény tudomásulvételére  
Előterjesztő:   Weeber Tibor alpolgármester 

 

35. Javaslat pályázat kiírására Kőbánya közterületein és intézmények területein 
„közösségi kertek” kialakítására 

   Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

36. Javaslat a Szent László Plébániatemplom behatolásjelző rendszerének felújítására, 
korszerűsítésére és bővítésére 

   Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

37. Javaslat tüdőgyulladás elleni védőoltás beszerzésére az idősek otthonában elhelyezett 
ellátottak számára 

  Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

38. Javaslat – az önkormányzatok elégtelen mértékű finanszírozása miatt – a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
megosztásáról szóló rendelettervezettel kapcsolatos felterjesztés elfogadására           
Előterjesztő:    Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

39. Tájékoztató a Kolozsvári u. 37. sz. előtti köztisztasági és ebtartási helyzetről 
   Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

40. Javaslat a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány kérelmének elbírálására 
Előterjesztő:                  Radványi Gábor alpolgármester 

 
41. Javaslat Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) pályázaton való részvételre  

Előterjesztő:                  dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

42. Javaslat az önkormányzat média megjelenésének bővítésére   
Előterjesztő:                  dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
43. Javaslat közterület-használati díjjal kapcsolatos méltányossági kérelmek elbírálására 
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  Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

44. Javaslat közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kapcsán korengedményes 
nyugdíj átmeneti idejére pénzfedezet biztosítására  

  Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

45. Javaslat Bárczy István-díj adományozására  
   Előterjesztő:                              Kovács Róbert polgármester 

 
46. Tájékoztató a Budapest X. ker., Bihari út 8/c alatt megvalósított szociális város-

rehabilitációs projekttel kapcsolatos felügyelő bizottsági vizsgálatról  
   Előterjesztő:                              Kovács Róbert polgármester 

 
47. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében  

  Előterjesztő:    Weeber Tibor alpolgármester 
 

48. Egyebek 
- Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-IV. 

havi várható likviditási helyzetéről 
- Tájékoztató a Kőbányán 2010. év végén létesített jégpályával kapcsolatos 

időarányos elszámolásról  
- Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi tevékenységéről 

 
49. Javaslat a Sibrik Miklós út – Harmat utca – Gergely utca – Noszlopy utca által 

határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira vonatkozó pénzeszköz 
átadási megállapodás aláírására 

  Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
 
ELNÖK:    A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 
A napirend 1./ tárgya: Beszámoló a BRFK X. kerületi Kapitányságának 2010. évi 

tevékenységéről és a támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Köszönti, és egyben bemutatja a képviselő-estületnek dr. Gyetvai Tibor megbízott 
rendőrkapitány urat. 
 
 
Dr. Gyetvai Tibor: Diavetítéssel összekapcsolt prezentációt mutat be a BRFK X. kerületi 
Kapitányság 2010. évi tevékenységéről.  
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Tokody Marcell Gergely: A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számával 
kapcsolatban az anyag megemlíti, hogy ezek a bűncselekmények csökkentek, majd 2010. 
évben a kábítószer bűncselekmények növekedéséről beszél. Az autófeltörések, betörések 
száma nem jó tendenciát mutat, illetve a közterületi rendőri jelenlét elégtelensége központi 
generális probléma. Örvendetes, hogy csökkent az Újhegyi lakótelepen a bűncselekmények 
száma a kiépített kamerarendszernek köszönhetően. Állampolgári bejelentések érkeztek 
hozzá, hogy bejelentésre későn érkeztek ki a rendőrök, illetve felkészületlenek voltak. Történt 
egy volt nyugalmazott rendőrrel, aki portásként dolgozott az egyik kerületi tanintézményben, 
hogy egy 12 éves kislányt megrontott és ezt kamerafelvétel bizonyította. A rendőrség teljes 
hírzárlatot rendelt el. Részletes indoklást kér, írásban, később, hogy a teljes hírzárlatot mi 
indokolta? Állítólag szabadlábon van az illető. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. 
törvény előzetes letartóztatás feltételeiről szóló 129. §-a ebben az esetben megvalósul 
véleménye szerint. Véleménye szerint itt az előzetes letartóztatás igenis indokolt lett volna. 
Minden köszönettel együtt, így nem tudja elfogadni a beszámolót. 
 
 
Élő Norbert: Kérdezi, hogyan tud az önkormányzat segíteni, hogy a Rendőrség fel tudja 
tölteni az állományát? Az előző Rendőrkapitány úr ígéretet tett arra, megnézi, mit tehet az 
Újhegyi lakótelepen elszaporodott bűncselekmények csökkentésére. Az Újhegyi lakótelepen 
komoly parkolási problémák jelentkeznek, tervez-e ebben az ügyben egyeztetést, előrelépést a 
Rendőrség?  
 
 
Révész Máriusz: A bűncselekmények száma Kőbányán stagnált, Újhegyen 70%-kal 
visszaszorult, ez azt jelenti, hogy más területeken jelentősen romlott a helyzet. Egy üggyel 
kapcsolatban kiderült, hogy a nyomozóknak nincs internet kapcsolata. Javasolja 
Rendőrkapitány úrnak, hogy változtasson ezen.  
Az egyik legnagyobb gond, ami nem jelenik meg kábítószer ügyként és a városközpontban 
naponta találkoznak vele, ez a szipuzás. Ha a városközpontban a szipuzást vissza lehetne 
szorítani, az nagymértékben javítaná az itt élők közérzetét.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Bár a Gyakorló utcában kiépítésre kerül a térfigyelő kamerarendszer, de nem 
tudják figyelmen kívül hagyni, hogy budapesti szinten élen állnak a gépjármű feltörésben. 
Kéri Rendőrkapitány urat, fordítsanak kiemelt figyelmet a kamerán látottakra. Kéri, hogy akár 
a közterület-felügyelettel, akár a polgárőrséggel együttműködésben fordítsanak nagyobb 
figyelmet a közterületen történő italfogyasztásra.  
 
 
Dr. Gyetvai Tibor: Amint a térfigyelő rendszer üzembe áll, folyamatosan megkülönböztetett 
jelzéssel ellátott rendőrautó fog a Gyakorló utca és környékén szolgálatot teljesíteni, melyet 
megállapodás tartalmaz. Felvették a kapcsolatot a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel 
és folyamatosan, visszatérő jelleggel próbálnak a szipusokkal szemben fellépni. Sajnos az 
öngyújtógáz és a ragasztó nem szerepel a kábítószer listán. Jogilag ilyen szempontból nem 
lehet velük szemben eljárni. Júniusban friss erőket kap a kapitányság, akik nemcsak 
gépjárművel, hanem gyalogos szolgálatot is fognak ellátni, tömegközlekedési eszközön 
fognak kimenni a helyszínre, megpróbálnak láthatóvá válni. Jelenleg igaz, hogy nem kellő 
gyorsasággal mentek ki a helyszínre, de vannak olyan napjaik, amikor 15-20 bejelentésre kell 
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reagálni. Sajnos a Rendőrség is költségvetésből dolgozik és a BRFK meghatározza, hogy 
adott kapitányságon mennyi internet hozzáférési lehetőség van.  
Átiratot fog írni Főkapitány úrnak, hogy kéri ezt a javaslatot megfontolni, és a választ be fogja 
mutatni a képviselő-testületnek. Az önkormányzat szolgálati lakásokkal tudna segíteni a 
rendőrségnek, hiszen akkor idekötődne a rendőr. Sajnos a rendőrök között nincs jó híre 
Kőbányának. Félnek a munkától, félnek attól, hogy itt dolgozni kell és próbálnak olyan 
területekre menekülni, ahol ugyanezért az illetményért lényegesen kevesebbet kell dolgozni. 
Az Üllői úton jelenleg is van körzeti megbízott. Úgy gondolja, hogy amikor május körül 
megérkeznek az új körzeti megbízottak, rendszerbe fogják őket állítani és a gyakorlott 
rendőrök mellé teszik őket, és ott fognak szolgálatot teljesíteni. A parkolással kapcsolatban 
már egyeztettek az önkormányzattal.  
 
 
ELNÖK: Megköszöni Rendőrkapitány úr válaszait. A parkolással kapcsolatban elmondja, 
készül annak a felülvizsgálata, hogy a lakótelepeiken hogyan lehet a parkolóhelyek számát 
bővíteni. A közterületi rend biztosítását megalapozó rendeletek felülvizsgálata is folyamatban 
van. Bízik abban, hogy ez már a következő hónapban a képviselő-testület elé kerülhet. 
Igyekeznek a szipuzás jelenségét, illetve a közterületi alkoholfogyasztás kérdését is helyi 
rendeletben szabályozni. Azt gondolja, hogy az internet eléréssel kapcsolatban az 
önkormányzat részt tud vállalni a meglévő keretek között.  
 
 
Révész Máriusz: Javasolja, hogy 3-5 internet előfizetést szavazzon meg a képviselő-testület a 
rendőrségnek. Véleménye szerint ez önmagában nem lesz elég, mert azt is látta, hogy milyen 
gépeken dolgoznak a rendőrségen. Véleménye szerint 5-10 számítógép biztosítása a rendőrség 
munkájának hatékonyságát növelné. 
 
 
Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy a tavalyi támogatáshoz képest plusz 5 millió forint 
céltartalékban van a költségvetésben, ami véleménye szerint valamennyi probléma kezelésére 
elegendő lesz.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
124/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között létrejött 
támogatási szerződésben foglaltak 2010. évi teljesítéséről készült beszámolót tudomásul 
veszi. 
 
 
 
A napirend 2./ tárgya: Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati 

tapasztalatairól a megtett intézkedések függvényében 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
125/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának a térfigyelő szolgálat  2010. évi 
tevékenységéről, tapasztalatairól készült értékelő jelentését tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 3./ tárgya: Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelemi Igazgatóság X. kerületi 

Kirendeltségének 2011. évi lakosságfelkészítéssel kapcsolatos 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
126/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Polgári 
Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének 2011. évi lakosságfelkészítéssel 
kapcsolatos tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.  
 
 
 
A napirend 4./ tárgya: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő 

módosítására, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő 
határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Az előterjesztés 59. oldalán az 1441-es határozat, melyben a 
képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a Hős utca 15/a-b 
lakóépület víz- csatornadíj hátraléka ügyében kezdjen tárgyalásokat a Fővárosi Vízművekkel 
a kamat elengedése és részletfizetés ügyében. Intézkedésként az szerepel, hogy létrejött egy 
munkacsoport, amely foglalkozik a kérdéssel. Kérdezi, mi a helyzet ebben az ügyben. 
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Szarvasi Ákos: A munkacsoport legutóbb novemberben ülésezett, és a megállapodás született, 
hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. sürgős tárgyalásokat kezdeményez a Fővárosi 
Vízművekkel annak érdekében, hogy az egyébként most is csöpögtetőre állított vízellátást 
teljes mértékűre vissza tudják kapcsolni. Az volt a kérdés, hogy mi az a minimális feltétel, 
amit teljesíteniük kell. 
 
 
ELNÖK: Amennyiben Képviselő úr számára nem kielégítő a válasz, kéri azt a lehetőséget, 
hogy írásban válaszoljanak a kérdésre.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Írásos tájékoztatást kér, mert az elmondottak nem megnyugtatóak 
a számára.  
 
 
Révész Máriusz: Neki, mint bizottsági elnöknek a legfontosabb projekt, hogy az újhegyi 
kulturális központ még ebben az évben elkészüljön. Kérdezi, van-e esély arra, hogy a 
következő testületi ülésen kiírják a közbeszerzési pályázatot?  
 
 
Mozsár Ágnes: A szerződés aláírásra került, folyamatban van a tervezés. Nem készült a 
kérdésre, nem tudja megmondani, hogy milyen határidő van a szerződésben. A 
szerződésmódosítást a kijelölt, XIV. kerületi Önkormányzathoz beküldik, mert ez az 
önkormányzat van kijelölve az építéshatósági feladatok elvégzésére, ezek után indulhat a 
közbeszerzési pályázat.  
 
 
Révész Máriusz: Kéri, hogy a májusi testületi ülésre kerüljön be a közbeszerzési pályázat 
kiírása. 1976 óta ígérik az Újhegyi lakótelepnek, hogy művelődési házuk lesz.  
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra.  
 
 
127/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
455/2007. (IV. 19.) 1541/2008. (X. 16.) 1081/2009. VI. 18.) 
507/2007. (IV. 19.) 1806/2008. (XII. 4.) 1144/2009. (VI. 18.) 
648/2007. (V. 17.) 1821/2008. (XII. 4.) 1145/2009. (VI. 18.) 
1007/2007. (VIII. 30.) 1854/2008. (XII. 18.) 1170/2009. (VI. 18.) 
1260/2007. (XI. 15.) 1894/2008. (XII. 18.) 1184/2009. (VI. 18.) 
95/2008. (I. 17.) 240/2009. (II. 19.) 1368/2009. (VIII. 27.) 
253/2008. (II. 28.) 349/2009. (III. 19.) 1520/2009. (IX. 24.) 
837/2008. (V. 22.) 543/2009. (IV. 16.) 1645/2009. (X. 15.) 
1238/2008. (VIII. 28.) 559/2009. (IV. 16.) 1661/2009. (X. 15.) 
1247/2008. (VIII. 28.) 601/2009. (IV. 16.) 1793/2009. (XI. 19.) 
1367/2008. (IX. 18.) 978/2009. (V. 26.) 1796/2009. (XI. 19.) 
1368/2008. (IX. 18.) 979/2009. (V. 26.) 1802/2009. (XI. 19.) 
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1369/2008. (IX. 18.) 993/2009. (V. 26.) 2026/2009. (XII. 17.) 
1380/2008. (IX. 18.) 1022/2009. (V. 26.) 2093/2009. (XII. 17.) 

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
128/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
66/2010. (I. 21.) 1044/2010. (V. 20.) 1331/2010. (VI. 17.) 
77/2010. (I. 21.) 1060/2010. (V. 20.) 1334/2010. (VI. 17.) 
192/2010. (II. 15.) 1096/2010. (V. 20.) 1349/2010. (VI. 17.) 
704/2010. (III. 18.) 1139/2010. (V. 20.) 1380/2010, (IV. 20.) 
705/2010. (III. 18.) 1149/2010. (V. 20.) 1383/2010. (VI. 17.) 
717/2010. (III. 18.) 1156/2010. (V. 20.) 1441/2010. (VI. 17.) 
771/2010. (III. 18.) 1157/2010. (V. 20.) 1488/2010. (VII. 8.) 
774/2010. (III. 18.) 1166/2010. (V. 20.) 1489/2010. (VII. 8.) 
876/2010. (IV. 20.) 1176/2010. (V. 20.) 1491/2010. (VII. 8.) 
907/2010. (IV. 20.) 1181/2010. (V. 20.) 1872/2010. (VIII. 26.) 
914/2010. (IV. 20.) 1181/2010. (V. 20.) 1939/2010. (VIII. 26.) 
934/2010. (IV. 20.) 1264/2010. (V. 20.) 1952/2010. (VIII. 26.) 
935/2010. (IV. 20.) 1264/2010. (V. 20.) 1953/2010. (VIII. 26.) 
1954/2010. (VIII. 26.) 2667/2010. (XII. 16.) 2810/2010. (XII. 16.) 
1955/2010. (VIII. 26.) 2672/2010. (XII. 16.) 2811/2010. (XII. 16.) 
1958/2010. (VIII. 26.) 2677/2010. (XII. 16.) 2812/2010. (XII. 16.) 
2017/2010. (VIII. 26.) 2678/2010. (XII. 16.) 2813/2010. (XII. 16.) 
2049/2010. (IX. 16.) 2680/2010. (XII. 16.) 2814/2010. (XII. 16.) 
2234/2010. (X. 21.) 2681/2010. (XII. 16.) 2815/2010. (XII. 16.) 
2255/2010. (X. 21.) 2682/2010. (XII. 16.) 2816/2010. (XII. 16.) 
2256/2010. (X. 21.) 2688/2010. (XII. 16.) 2817/2010. (XII. 16.) 
2375/2010. (XI. 18.) 2726/2010. (XII. 16.) 2818/2010. (XII. 16.) 
2378/2010. (XI. 18.) 2730/2010. (XII. 16.) 2819/2010. (XII. 16.) 
2398/2010. (XI. 18.) 2732/2010. (XII. 16.) 2819/2010. (XII. 16.) 
2416/2010. (XI. 18.) 2745/2010. (XII. 16.) 2820/2010. (XII. 16.) 
2427/2010. (XI. 18.) 2794/2010. (XII. 16.) 2821/2010. (XII. 16.) 
2430/2010. (XI. 18.) 2799/2010. (XII. 16.) 2822/2010. (XII. 16.) 
2431/2010. (XI. 18.) 2800/2010. (XII. 16.) 2833/2010. (XII. 16.) 
2435/2010. (XI. 18.) 2801/2010. (XII. 16.) 2834/2010. (XII. 16.) 
2640/2010. (XII. 16.) 2805/2010. (XII. 16.) 2834/2010. (XII. 16.) 
2651/2010. (XI. 18.) 2806/2010. (XII. 16.) 2843/2010. (XII. 16.) 
2652/2010. (XI. 18.) 2809/2010. (XII. 16.) 2898/2010. (XII. 16.) 
8/2011. (I. 20.) 18/2011. (I. 20.) 32/2011. (I. 20.) 
9/2011. (I. 20.) 26/2011. (I. 20.) 33/2011. (I. 20.) 
10/2011. (I. 20.) 27/2011. (I. 20.) 34/2011. (I. 20.) 
15/2011. (I. 20.) 28/2011. (I. 20.) 46-53/2011. (I. 20.) 
16/2011. (I. 20.) 30/2011. (I. 20.) 
számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
129/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő 
határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 
ELNÖK:    A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 5./ tárgya: Javaslat a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú  

közterületi ingatlan 2800 m2-nyi részének hasznosítására 
 Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Radványi Gábor: Decemberben Móró Lajostól, a HM Logisztikai Központ vezetőjétől levelet 
kapott, amelyben azt kérte, amennyiben lehetőség nyílik rá március folyamán, amikor lejár a 
bérleti szerződés a KŐVÉD Kft.-vel, az önkormányzat velük kössön szerződést, hogy a 
dolgozóik parkolását biztosíthassák ezen a területen. Kiderült, hogy korábbi határozattal az 
önkormányzat 2006 márciusában - az akkori Tulajdonosi Bizottság - a KŐVÉD Kft.-nek adta 
a területet éves szinten 200.000,-Ft + áfa összegért. A cég a területet a HM felé 
továbbbéreltette 700.000,-Ft/hó összegért. Megindultak a tárgyalások, és az önkormányzat évi 
3 millió forint + áfa összegért tudná a HM részére a területet bérbe adni. Ez, a területnek kb. 
40%-a, a terület 60%-án a KOFA piac működik. Fontos lenne a KOFA piac további 
működésével kapcsolatban is döntenie a képviselő-testületnek. A három határozati javaslat 
arról szól, hogy visszavonják a korábbi határozatot, szerződést kötnek a HM Logisztikai 
Központtal 250.000,-Ft + áfa/hó díjjal, és a terület további részére pályázatot írnak ki, július 
1-jéig viszont Bata Mihály egyéni vállalkozóval kötne szerződést az önkormányzat, hogy a 
KOFA piac további működése is biztosított legyen 100.000,-Ft + áfa/hó díjért. Kéri a 
képviselő-testület tagjait, fogadják el a határozati javaslatokat. 
 
 
Révész Máriusz: A Kőbányai Önkormányzatot súlyosan károsító ügyről van szó, 200.000,-Ft-
ért adtak bérbe egy területet egy évre, és 700.000,-Ft/hó összegért adták bérbe a terület 1/5-ét. 
Gratulál alpolgármester úrnak, hogy sikerült ezen a helyzeten változtatni, gratulál, hogy 
előrelépés történt. Javasolja, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testületnek ebben az ügyben 
feljelentést kíván tenni.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Véleménye szerint azért is meg kell indítani az eljárást, mert a 
szolgáltatás, ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága megáll, hűtlen kezelés, 
hanyagkezelés, véleménye szerint ezt a bíróságnak meg kell állapítani.  
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Élő Norbert: Véleménye szerint, ha az önkormányzat kiad valakinek bérbe egy területet, és az 
a valaki mennyit keres rajta, az önmagában nem bűncselekmény. Kéri, vizsgálják ki az összes 
cégnél, hogy mennyi profitot termel, mennyi bérleti díjat fizet, és ehhez képest mennyit keres, 
mert ez így igazságos. Módosító javaslata, hogy az összes közterületi bérleti szerződést kéri 
felülvizsgálni és beterjeszteni a képviselő-testület elé, ki mennyit fizet, mennyiért adja bérbe a 
területet, mennyit keres rajta, és ahol úgy ítélik meg, hogy az önkormányzatot esetleg kár éri, 
azokat a szerződéseket is mondják fel. Támogatja Alpolgármester úr kezdeményezését, hogy 
rakjanak rendet, nagyon sok ügyben ez már meg is történt.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Teljesen egyetért azzal, hogy a 2006-os határozat és szerződés 
súlyosan, és kifejezetten sérti az önkormányzat érdekeit. A maga részéről egyetért az 
ismeretlen tettes elleni feljelentéssel is.  
 
 
Radványi Gábor: Egyetért Élő úr felszólalásával, hogy rendet kell csinálni Kőbányán, meg 
fognak vizsgálni minden parkoló ügyet az önkormányzati telkeken, illetve közterületi 
telkeken lévőket is. 45 millió forint plusz áfáról beszélnek, ennyi az az összeg, amely nem az 
önkormányzathoz folyt be. Sikertörténetnek tartja, hogy 25 millió forintért adják ki a közel 
ezer parkolóhelyet a Hungexpo melletti területen.  
 
 
Révész Máriusz: Itt gazdasági bűncselekmény történt, amit vagy sikerül a rendőrségnek 
bebizonyítani, vagy nem. Valószínűleg a KOFA piacnál a 20-25.000,-Ft-nál nagyobb összeget 
is el lehetne érni, de nyilván nem az a szándék, hogy az őstermelőktől több bevételt szedjenek 
be, hanem jól működő piac legyen. Támogatja Élő Norbert képviselő úr javaslatát, melyről 
kér szavazást is, hogy az összes közterületi szerződést vizsgálja meg rövid határidővel a 
képviselő-testület, készüljön erről előterjesztés. Minden olyan szerződést, amely az 
önkormányzat számára hátrányos, bontsanak fel.  
 
 
Tóth Balázs: Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke messzemenően támogatja Élő Norbert 
képviselő úr javaslatát, hogy vizsgálják felül ezeket a szerződéseket. A Gergely utcai bánya 
területén lévő parkolóval kapcsolatban már előrehaladott lépések történtek. Nem minden 
esetben a feljelentés a célravezető, van, amikor egyszerűen egy rossz szerződést meg kell 
szüntetniük, ezek folyamatban vannak. Kéri Polgármester urat, hogy Kőbányán valamennyi 
parkolást érintő szerződést vegyék elő és a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Az anyagot, amikor megnézte, akkor ez az anyag csak jelszóval volt 
megnyitható, de a bizalmas jelzés az anyagon nem szerepel. Kérdezi, hogy ez miért volt 
jelszavas anyag, miért nem tudhatja ezt bárki, aki megnézi a testületi ülés anyagait, mi van 
ezen titkolni való? Örülne, ha egy anyag csak akkor lenne bizalmas, ha az valóban indokolt. 
Örömmel látta, hogy a bizalmas anyagok száma egyfelől csökkent, és mindig ott van az adott 
jogszabályi hivatkozás. Javasolja, hogy a képviselő-testület mondja ki, mint belső etikai 
normát, amit aláírnak, hogy saját cégeiket, gazdasági dolgaikat nem hozzák az 
önkormányzatba. Tudja, hogy ez nem kikényszeríthető, de ennek szimbolikus jelentősége is 
van, mert az emberek látják, hogy ezt valaki aláírja és betartja, vagy nem tartja be. 
Próbáljanak meg a lehetőségeikhez mérten egy korrektebb, egyenesebb jobb rendszert alkotni.  
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Élő Norbert: Nem értik, hogy 2006-2009 között miért nem tárta fel ezt az ügyet a FIDESZ-
SZDSZ többség, mert ezek azok az ügyek, amelyben nyugodtan lehetett volna lépni. Egyetért 
azzal a javaslattal, hogy aki önkormányzati képviselő vagy külsős bizottsági tag, az ne 
üzleteljen az önkormányzattal semmilyen formában.  
 
 
Somlyódy Csaba: Ezt a vélhetően gazdasági bűncselekményt messzemenően elítéli. Kéri, úgy 
egészítsék ki Élő Norbert képviselő úr javaslatát, hogy minden olyan közterület foglalási 
engedély ügyében, amely egy évnél hosszabb időszakra szól, vizsgálják meg, mennyiért adták 
ki, illetve történt-e plusz „albérletbe adás”.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Megjegyzi, nem kapott választ arra, hogy miért volt titkos az 
előterjesztés. 
 
 
ELNÖK: A dokumentum nem titkos, hiszen nyilvános ülésen tárgyalják a témát, jelenleg is 
folyik a közvetítése az ülésnek, így minden érdeklődő értesülhet arról, ami a testületi ülésen 
zajlik.  
 
 
Radványi Gábor: Mint előterjesztő azért kérte, hogy bizalmasan kezeljék az anyagot, mert az 
előterjesztésnek vagy egy olyan része, amely a KOFA piac üzemeltetőjét is érinti. Miért nem 
került ez korábban 2006-2010 között a látókörükbe, nagyon egyszerű a válasz, a mai napig 
szerződést nem látott, valószínűleg nincs is szerződés, egy 2006. márciusi Tulajdonosi 
bizottsági határozat van. Most jött elő ez az ügy, mert a HM-től kapott egy levelet.  
 
 
Révész Máriusz: Ez most történik, jelenleg is.  
 
 
Élő Norbert: Vizsgáljanak ki mindent, nézzék meg mindenhol, ebben partnerek, de akkor 
mindenkire vonatkozzon a kivizsgálás. Ki, kivel állt kapcsolatban, ki, milyen pénzeket kapott, 
kinek a gyereke milyen szolgáltatásokat, juttatásokat kapott, kinek a rokona, barátja, felesége, 
ismerőse, ki, hol, mennyi pénzt kapott. Nyilvánvalóan itt az első lépés, hogy meg kell 
szüntetni a szerződést, és jobb helyzetbe kell kerülni.  
 
 
Agócs Zsolt: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, tartsák be az időkorlátokat, Polgármester úr tartson 
rendet, és mindenki viselkedjen fegyelmezetten. 
 
 
ELNÖK: A napirendi pont keretében valóban többen, többször hozzászóltak és nem a 
megadott időkeretek között. Igen fontos, súlyos ügyet tárgyal a képviselő-testület, a vita 
folyását ilyen esetben célszerű engedni.  
 
 
Agócs Zsolt: Arról beszéltek, hogy büntető feljelentést kellene tenni ebben az ügyben, mert a 
gazdasági bűncselekmény gyanúja fennáll.  
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ELNÖK: A vitát lezárja.  
 
 
Élő Norbert: A Gazdasági Bizottság a 3./ határozati javaslatot úgy módosította, hogy Bata 
Mihály neve mögött szerepeljen, hogy egyéni vállalkozó részére. 
 
 
ELNÖK: Pontosítás hangzott el, mely szerint az előterjesztésben szereplő 3./ határozati 
javaslatnál Bata Mihály neve mögé kerüljön be, hogy „egyéni vállalkozó részére”. 
 
 
Dr. Pap Sándor: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, csak azokat a szerződéseket vizsgálják meg, 
ahol eltérnek az önkormányzati rendeletben meghatározott áraktól, mert ez vállalható munka 
lenne.  
 
 
ELNÖK: Javaslatot fog tenni, hogy milyen határozati javaslatot fogadjon el a képviselő-
testület. Kéri, szavazzanak egyenként az előterjesztésben szereplő három határozati javaslatra 
azzal, hogy a 3./ határozati javaslatban Bata Mihály neve után jelenjen meg, hogy egyéni 
vállalkozó részére.  
 
 
130/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Bp. X. Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú (természetben a Bp. X., Hungária 
krt. és a Bp. X., Zách utca közötti szakasz) részben burkolt 2800 m2 nagyságú területére fizető 
parkoló és szombati napokon „KOFA” piac közterület használatára vonatkozó III/1303/6/06 
számú és K/65241/10/III. számú határozatokat a III/1303/6/06 számú határozat 3.1. pontja 
értelmében vonja vissza. 
Határidő:      azonnal  
Felelős:      Kovács Róbert polgármester 
      Radványi Gábor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Építéshatósági Osztály   
 
131/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi 
Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Budapest, X. ker. Salgótarjáni út 
20. sz. alatt található székháza előtti, kb. 80 autó parkolását biztosító közterületi részt 2011. 
április 1-jétől határozott, 5 évre szóló időtartamra használatba adja a Honvédelmi 
Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. részére havi 250 eFt + áfa díjért 
azzal, hogy a használó saját költségén, az Önkormányzat Főépítészével egyeztetett módon a 
használatba vett területet lekerítheti, azt beléptető rendszerű sorompóval láthatja el.  
Határidő:      azonnal  
Felelős:      Kovács Róbert polgármester 
      Radványi Gábor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Építéshatósági Osztály   
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132/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a  Budapest,  X. 
Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú  (Bp. X., Hungária krt. és a Bp. X., Zách utca közötti szakasz) 
közterületen működő KOFA piac területének 2011. július 1-jétől kezdődő használatba 
vételére pályázatot ír ki, a pályázati kiírást annak megjelenése előtt tárgyalni kívánja.  
Egyúttal a képviselő-testület a pályázati eljárás eredményes lezárásáig lehetőséget biztosít a 
piac területének szombati napokon történő használatára Bata Mihály egyéni vállalkozó 
részére havi 100 eFt + áfa díjért. 

Határidő:      közterület-használati engedély kiadásra: azonnal  
      pályázat kiírás előterjesztésére: 2011. április 21. 
Felelős:      Kovács Róbert polgármester 
      Radványi Gábor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Főépítészi osztály   
      Hatósági Iroda 
      Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
 
 
ELNÖK: Az elhangzott javaslatok alapján kéri, szavazzanak arra, hogy Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a soron 
következő testületi ülésre készíttessen elő ismeretlen tettes ellen szóló feljelentést a Budapest 
X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterület bérbeadásával 
kapcsolatban.  
 
 
133/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készíttessen előterjesztést 
ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyban a  Budapest  X., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú  
(Bp. X., Hungária krt. és a Bp. X., Zách utca közötti szakasz) közterület használatba adásával 
kapcsolatban. 
Határidő:      2011. április 21. 
Felelős:      Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Jogi Csoport   
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a májusi testületi ülésre készíttessen 
tájékoztató anyagot a képviselő-testület számára az önkormányzat által egy éven túl bérbe 
adott önkormányzati tulajdonú ingatlanokról, illetve egy éven túl kiadott közterület-használati 
engedélyekről. 
 
 
134/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a májusi képviselő-testületi ülésre készíttessen tájékoztató anyagot 
mindazon ingatlanokról, melyek vonatkozásában az önkormányzat 1 évnél hosszabb időre 
szóló bérleti szerződést kötött, illetve  közterület-használati engedélyt adott. 
Határidő:      2011. május 19. 
Felelős:      Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hatósági Iroda 

 
 
Tokody Marcell Gergely: Javasolta, hogy legyen olyan belső etikai normája a képviselő-
testületnek, hogy a képviselő olyan céget, amiben akár részlegesen is, de bármilyen módon 
érintett, ne hozza be az önkormányzathoz.  
 
 
ELNÖK: Kérdezi, Tokody képviselő urat, hogy ez önálló képviselői indítványnak tekinthető, 
amit szóban fogalmazott meg, hogy a következő testületi ülésre készüljön előterjesztés? 
 
 
Tokody Marcell Gergely: Előterjesztő nem lehet, beadhat egyéni képviselői indítványt. 
Előterjesztő a polgármester, alpolgármesterek, és a jegyző lehet. Kéri Polgármester urat, hogy 
hozza képviselő-testület elé az előterjesztést, lemond a kezdeményezés jogáról, a lényeg az, 
hogy meglegyen.  
 
 
ELNÖK: Képviselő úr javaslatot tett a következő testületi ülés egy napirendi pontjára, amely 
effajta szabályozást tartalmazna. 
 
 
 
A napirend 6./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Élő Norbert: A Szocialista frakció ezt a javaslatot nem tudja megszavazni, mert úgy 
gondolják, hogy a Könyvvizsgáló asszony által feltárt korlátozó nyilatkozat alapján sokkal 
több gond van ennél a cégnél, és így a mérlegvalódiság elvének nem felel meg. Véleményük 
szerint ahhoz, hogy nulla pontról el tudjanak indulni, ahhoz kezelni kellene a kintlévőségek 
ügyét. Ott van az 50 millió forint előleg, amely még mindig szerepel a mérlegben, amely 
kapcsán azt hiszi büntető feljelentés is van. Azt gondolja, megérne egy kis időt, hogy egyszer 
és mindenkorra tegyék rendbe a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. mérlegét, és akkor szavazzák 
meg, amikor el tudják dönteni, hogy ez a valódi mérleg. Véleménye szerint Vezérigazgató úr 
önmagát hozza kellemetlen helyzetbe, ha bármi történik a cégnél. 
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Somlyódy Csaba: A mérleg elkészítésének időpontja általában májusra esik. Az idő 
rövidségére hívja fel a figyelmet, annyi nyitott kérdést hagy, amely kétségeket támaszt. A 
gyakorlat is azt mutatja, hogy a mérlegegyeztetés a külső partnerekkel, ennyi idő alatt nem 
tud megvalósulni. Ilyen egybeolvadási időszakban nagyon fontos lenne, hogy az összes 
ponton valós adatokat tudjanak mondani, és valós számokat lássanak.  
 
 
ELNÖK: Több hozzászóló nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
135/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 1  ellenszavazattal,  1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2010. évi éves 
beszámolóját – 906.516 eFt mérleg főösszeggel, mínusz 104.090 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel (veszteséggel), a kiegészítő melléklettel – elfogadja. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a mérlegbeszámoló 
Fővárosi Cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő:    2011. május 31. 
Felelős:    Szabó László vezérigazgató 
 
 
 
A napirend 7./ tárgya: Javaslat a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

létrehozásával kapcsolatban hozott 25/2011. (I. 20.) sz. 
önkormányzati határozattal módosított 2383/2010. (XI. 18.) sz. 
önkormányzati határozat módosítására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
136/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a – 25/2011. (I.20.) 
számú határozatával módosított – 2383/2010. (XI. 18.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közös igazgatású, többcélú, önállóan 
működő költségvetési szervet hoz létre 2011. április 1-jével a Kőbányai Gyermekjóléti 
Központ és a Kőbányai Családsegítő Szolgálat összeolvadásával. Az összeolvadással létrejött 
jogutód költségvetési szerv számára a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. átadja a korábban 
általa ellátott szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás). 
 
 
 
 



 22 

A napirend 8./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének …/2011. (..) önkormányzati rendelete 
megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
 
 
137/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  
10/2011. (III. 18.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 
A napirend 9./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2011. (..) önkormányzati rendelete 
megalkotására az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének 
rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a rendelettervezet 1. számú függelék (6) 
bekezdése úgy szóljon: „A bíráló bizottság tagjai: a polgármester, vagy az általa kijelölt 
alpolgármester, az iroda vezetője vagy megbízottja, az igénytámasztó szakiroda vezetője vagy 
megbízottja, jogász, a Gazdasági Bizottság egy tagja.”  
 
 
Dr. Pap Sándor: Egyetért, hogy legyen meghívva, akár valamennyi tagja a Gazdasági 
Bizottságnak, akár valamennyi képviselő, de az elmúlt négy év pályázatai arról szóltak, hogy 
eljárások azért csúsztak, és azért tette nehezebbé a határidők betartását a szakiroda számára, 
mert a bizottság képviselő tagjait – sokszor annak ellenére, hogy a képviselők mindent 
megtettek annak érdekében, hogy eleget tegyenek ennek a kötelezettségüknek – nem sikerült 
„összefogdosni” egy bizottsági üléshez. Ezért nem támogatja, és nem tartja célszerűnek, hogy 
bizottsági ülés megtartásához elengedhetetlen feltétel legyen a képviselő jelenléte. Az, hogy 
bármiféle értesítési kötelezettség bekerüljön, támogatja.  
 
 
ELNÖK: Először arról kell szavaznia a képviselő-testületnek 4/5-del, hogy befogadja-e 
Képviselő úr javaslatát.  
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Dr. Csicsay Claudius Iván: (mikrofon nélküli felszólalás) Felhívja a figyelmet, hogy nem a 
rendelettervezethez tett módosító javaslatot, csak a függelékhez. 
 
 
ELNÖK: Kérdezi Jegyző urat, hogy a függeléket hogyan kell vizsgálniuk a rendelet 
tekintetében?  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 
szerint a függelék is része a rendeletnek. 
 
 
ELNÖK: A 4/5-ös szabályt kell alkalmazniuk, kéri, szavazzanak először arra, hogy dr. 
Csicsay Claudius Iván képviselő javaslatát befogadja-e a képviselő-testület.  
 
 
138/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(4 igen,  4 ellenszavazattal,  9 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló rendelettervezet 1. sz. függelékére vonatkozó, 
alábbi képviselői módosító indítványt nem fogadja be: 

A bíráló bizottság tagjai:  polgármester, vagy az általa kijelölt alpolgármester, az 
iroda vezetője vagy megbízottja, az igénytámasztó szakiroda vezetője vagy 
megbízottja, jogász, a Gazdasági Bizottság egy tagja. 

 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
 
 
139/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
11/2011. (III. 18.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati beszerzések 
versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 
A napirend 10./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2011. (..) önkormányzati rendelete 
megalkotására a gyermekjóléti alapellátást nyújtó 
intézményekről szóló 3/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
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140/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
12/2011. (III. 18.) önkormányzati rendeletét a gyermekjóléti alapellátást nyújtó 
intézményekről szóló 3/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 
A napirend 11./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2011. (..) önkormányzati rendelete 
megalkotására a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 
jogviszonyának egyes kérdéseiről 
Előterjesztő: dr.. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze.  
 
 
Élő Norbert: A bizottsági ülésen ígéretet kaptak arra, hogy a köztisztviselőkkel egyeztetik a 
rendeletmódosítást, és a véleményüket ismertetik a testületi ülésen. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a rendelettervezet 5. §-a módosuljon: 
a) pontban főosztályvezető, és főosztályvezető-helyettes helyett „főosztályvezetői és 
főosztályvezető helyettesi szint” szerepeljen, a b) pontnál osztályvezető helyett 
„osztályvezetői szint” szerepeljen, mert változni fognak a Polgármesteri Hivatalban az 
elnevezések az elfogadott SZMSZ szerint. Természetesen ezt csak akkor javasolja, ha az 
előterjesztő egyetért vele, mert különben nem kér szavazást. 
 
 
ELNÖK: 2011. április elsejétől megváltozik a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, és 
Képviselő úr ezt szeretné kezelni a módosító javaslatával. Érdekes helyzet, hogy most 
foglalkoznak ezzel, miközben két hét múlva sok minden megváltozik a Polgármesteri 
Hivatalban, de akkor kénytelenek lesznek számos rendelet módosítását bizonyos 
„salátarendeletben” megtenni, ahol az elnevezéseket módosítják. El tudja fogadni Képviselő 
úr javaslatát, mert valóban megoldást hoz egy bizonyos problémára. Szavaztatni fog arról, 
hogy befogadja-e a képviselő-testület Képviselő úr indítványát. 
 
 
Varga István: Úgy gondolja, hogy talán a főosztályvezetői beosztás a lényeg és nem cím.  
 
 
ELNÖK: A „szint” azért szerencsésebb mégis, mert a Ktv. fogalomrendszerét használva, a 
szövegkörnyezetet jobban tükrözi.  
 
 
Varga István: (mikrofon nélküli felszólalás) Visszavonja a javaslatát.  
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ELNÖK: Kérdezi Jegyző urat, Aljegyző urat, volt-e egyeztetés a köztisztviselőkkel? 
 
 
Hegedűs Károly: Jelen módosítás elsősorban a törvényi módosítások átvezetése. Semmilyen 
új vonatkozása és eleme a javaslatnak nincs, ezért egyeztetési kötelezettség nem áll fenn. 
Elmondja, hogy sok önkormányzati rendeletüket, amely akár a köztisztviselőkre, a hivatal 
rendjére, ügyrendjére, alapító okiratra vonatkozik az áprilisi testületi ülésen módosítani kell. 
Jelen rendeletmódosítás azért szükséges, mert a jogszabályi követelményeknek eleget kell 
tenniük, és bizonyos pluszjuttatások megszűntek a Hivatalban a törvényi szabályozás 
következtében, ezért az önkormányzati rendeletben sem szerepelhet.  
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászólásra jelentkezés. Kéri, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván 
képviselő úr módosító javaslatára, amely a rendelettervezet 5. § módosítására vonatkozik, 
vagyis befogadja-e a képviselő-testület a javaslatot.  
 
 
141/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelettervezet 5. §-ára 
vonatkozó, alábbi képviselői módosító indítványt befogadja: 

5. §  A vezető beosztású köztisztviselő vezető illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke: 
 a) főosztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szint esetén alapilletményének 15%-a, 
 b) osztályvezetői szint esetében alapilletményének 10%a. 

 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendelettervezet 5. §-ának 
módosítására.  
 
 
142/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelettervezet 5. §-át 
az alábbiak szerint módosítja: 

5. §  A vezető beosztású köztisztviselő vezető illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke: 
 a) főosztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szint esetén alapilletményének 15%-a, 
 b) osztályvezetői szint esetében alapilletményének 10%a. 

 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
 
 
143/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a módosítással 
együtt – megalkotja a 13/2011.(III. 18.) önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről.  
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A napirend 12./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének …/2011. (..)  önkormányzati rendelete 
megalkotására a Budapest X. kerület Monori út – Szállás u. – 
Bihari út – Jegenye u. által határolt terület Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet, azonban fontosnak tartják, hogy a Szállás utcában 
korlátozzák a behajtható gépjárműveket. Jelenleg a Szállás utca a kijelölt útvonal a 12 
tonnánál nagyobb súlyú gépjárműveknek. A korlátozás vonatkozzon a 7,5 tonna súlynál 
nagyobb gépjárművekre. A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Fővárosi 
Önkormányzatnál kezdeményezze ezen útvonal megváltoztatását, illetve 7,5 tonnánál 
nagyobb súlyú járművekre kivételes esetben se adjanak behajtási engedélyt erre a területre.  
 
 
ELNÖK: A képviselő-testületnek a javaslatot nem kell megerősítenie, hiszen a 
polgármesternek bizottsági határozat alapján is kötelessége eljárni. A Fővárosi 
Önkormányzatnál kezdeményezni fogják, hogy ez a helyzet megváltozzon. Kéri a képviselő-
testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
 
 
144/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
14/2011. (III. 18.) számú önkormányzati rendeletét a Budapest X. kerület Monori utca - 
Szállás utca – Bihari utca – Jegenye utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról. 
 
 
 
A napirend 13./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2011. (..) önkormányzati rendelete 
megalkotására a Budapest X. kerület Gitár utca – Mádi utca – 
Téglavető utca – Harmat utca által határolt terület Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
7/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
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145/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendeletét a Budapest X. kerület, Gitár utca – Mádi utca – 
Téglavető utca – Harmat utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 7/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről. 
 
 
 
A napirend 14./ tárgya: Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, „A 

kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulós pályázati 
dokumentációjának elfogadására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: Kéri, hogy a következő határozati javaslatot is fogadja el a 
képviselő-testület: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a KMOP-2009-5.1.1/A jelű integrált szociális célú városrehabilitáció 
hagyományos építésű városi területek rehabilitációja pályázatra készített, a kőbányai Kis-
Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja elnevezésű végleges akcióterületi tervet.  
 
 
ELNÖK: Az anyagon szerepel a bizalmas jelzés, amit nem ért, fölösleges. Azt gondolja, hogy 
teljes mértékben olyan adatokat, információkat tartalmaz az előterjesztés, amely abszolút 
közérdek. Nincs több hozzászólás, kéri, szavazzanak egyenként az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokra, illetve bizottsági elnök asszony által ismertetett javaslatra. 
 
 
146/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 821/2010. 
(III.25.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.  
Egyben kötelezettséget vállal a KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-
Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című projekt megvalósításához 
szükséges bruttó 190.473.447.- Ft önrész biztosítására, melynek forrása az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének 15. sz. mellékletében szereplő 211.919.000.-Ft összegű céltartalék 
soron biztosított.  
Határidő:     2011. március 30. 
Felelős:     Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Főépítészi Osztály 
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147/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.1.1/A-
09-1f-2010-0002 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” 
című projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátására kötendő 
városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződést és egyedi közfeladat ellátási szerződést 
jóváhagyja, és felkéri a polgármestert a szerződések aláírására. 
Határidő:     2011. március 30. 
Felelős:     Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Főépítészi Osztály 
 
 
148/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KMOP-5.1.1/A-jelű, „Integrált szociális célú városrehabilitáció – Hagyományos építésű 
városi területek rehabilitációja” pályázatra készített „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja” elnevezésű végleges akcióterületi tervet. 
 
 
 
A napirend 15./ tárgya: Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat területrészenként készülő Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) tervezési 
metodikájáról, és a folyamatban lévő, illetve várható tervezési 
ütemeiről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: A napirendi ponttal kapcsolatban a vita során felmerülhetnek olyan kérdések, 
amelyek az önkormányzat gazdasági érdekeit érinthetik, ezért zárt ülést rendel el a napirendi 
pont tárgyalására. 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 
 

- Z Á R T  Ü L É S – 
 
 

- S Z Ü N E T - 
 
 
ELNÖK: Kér mindenkit, jelentkezzen be a szavazógépbe. A képviselő-testület 
határozatképes. Javaslatot tesz napirendi pontok felcserélésére. Orosz Tibor úr a WOLF 
Polgárőrség parancsnoka kéri, hogy a meghívóban 27-es sorszámon szereplő napirendi pontot 
a szünet után tárgyalja a képviselő-testület, mivel 14 órától oktatást tart a Polgárvédelmi 
Ifjúsági Versenyen részt vevő gyermekeknek árvízvédelemről. Kéri, szavazzon a képviselő-
testület a sorrendmódosításról. 
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ELNÖK:    A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
 
 
150/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott 
napirendjének 27. pontjaként szereplő, A X. kerület Kőbányai „WOLF” Polgárőrség, 
Speciális Mentők, Polgári Védelem, Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója az 
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás teljesítéséről tárgyú előterjesztést 
előrehozva, a következő napirendi pontként tárgyalja. 
 
 
 
A napirend 16./ tárgya: A X. kerület Kőbányai „WOLF” Polgárőrség, Speciális Mentők, 

Polgári Védelem, Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója az 
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Tokody Marcell Gergely: Az Ötv.-ben biztosított jogosítványa alapján kéri, hogy a WOLF 
Polgárőrség tavalyi évben kapott támogatásainak elszámolásáról szóló anyagot ellenőrzésre 
kapják meg a képviselők. Nemcsak ezt, hanem kéri, mindenfajta polgárőr szervezet részére 
juttatott támogatások elszámolását az elmúlt 8 évről. Felvilágosítást kér írásban a Sibrik 
Polgárőrséggel kapcsolatban, hogy történt-e valamilyen felelősségre vonás, vizsgálódás? A 
WOLF Polgárőrség komoly technikai felszereléssel rendelkezik, valódi polgárőr feladatokat 
látnak el. Orosz Tibor úr személye körül alakult ki egyfajta vita, most olvasta, hogy készül 
egy olyan bejelentéssel, amely tisztázza. Kéri Orosz Tibor urat, tegyen egyértelmű kijelentést, 
hogy soha jogerősen, semmilyen bűncselekmény miatt nem volt elítélve.  
 
 
 
Orosz Tibor: Nem tisztázni akarja magát, nincs miért. A rendőrkapitányságon lehet 
érdeklődni. Azok az emberek, akik kíváncsiak arra, hogy tiszta az erkölcsi bizonyítványa – 
amely természetesen tiszta – közügyektől nem volt eltiltva, ha valaki erre kíváncsi megtalálja 
a Maláta utcai bázison és bárkinek, bármikor megmutatja, ha ő is hozza magával a sajátját.  
 
 
ELNÖK: Elmondja, hogy a tárgyalt napirendi pontnak nem tárgya, hogy különböző 
portálokon ki, milyen vitát folytat, azt gondolja, ez nem a képviselő-testület illetékességi 
körébe tartozik. 2006-ban, vagy 2007 elején a korábbi képviselő-testület hozott egy 
határozatot, melyben rögzítette, hogy azon polgárőr szervezetekkel kíván együttműködési 
megállapodást kötni, amely szervezetekkel a rendőrség is együttműködési megállapodást köt. 
2006 óta egy polgárőr szervezettel kötött együttműködési megállapodást az önkormányzat a 
WOLF Polgárőrséggel.  
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A megállapodás értelmében a képviselő-testület elé került a szerződésben foglaltakról a 
beszámoló. Képviselő úr javaslatát úgy tekinti, hogy napirendi pont tárgyalására tesz 
javaslatot a következő testületi ülésre. A napirendi pont keretén belül szeretné tárgyalni, hogy 
az elmúlt nyolc évben a Kőbányai Önkormányzat mely polgárőr szervezeteknek adott 
támogatást, és az elszámolás a támogatásokról hogyan történt meg.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Saját részre szerette volna ezt vizsgálat céljából bekérni, de 
természetesen több szem, többet lát, annak csak örül, ha ezt külön napirendi pont formájában 
behozzák a következő testületi ülésre.  
 
 
ELNÖK: Az SZMSZ értelmében minden képviselő-testületi tagnak módjában áll a képviselő-
testületi ülés valamely napirendjére javaslatot tenni. Tokody képviselő úr javaslatot tett. Az 
előterjesztést a hivatalnak kell összeállítani. Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 
 
 
151/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
X. kerület Kőbányai Wolf Polgárőrség, Speciális Mentők, Polgári Védelem, Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület beszámolóját a 2010. évben biztosított 3.000.000,-Ft felhasználásával 
végzett munkáról, egyben megállapítja, hogy a benyújtott beszámoló alapján, a 2010 
szeptemberében megkötött együttműködési megállapodás értelmében, a 2011. évi első 
negyedévi 1.500.000,-Ft összegű önkormányzati támogatás átutalható. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:   átutalásra: 2011. március 31. 
Felelős:  Kovács Róbert polgármester 

Radványi Gábor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
 
 
ELNÖK: Megköszöni Orosz Tibor úrnak a WOLF Polgárőrség vezetőjének az elmúlt évben 
végzett munkát. Eredményes tevékenységet kíván mindannyiuk érdekében a 2011-es 
esztendőre is. 
 
 
Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Kérdezi, hogy a Sibrik Polgárőrséggel 
kapcsolatban történtek-e vizsgálódások, vagy sem. Szeretne választ kapni a kérdésére, akár 
most szóban, vagy később írásban is elfogadja a választ, de kéri, ne sikkadjon el a kérése.  
 
 
ELNÖK: Képviselő úr javaslata önálló napirendi pont lesz a következő testületi ülésen, és a 
Sibrik Polgárőrséggel kapcsolatban is támogatásról lehet szó. Nyilván az előterjesztésben 
majd ki fognak térni arra, hogy mi történt ezzel az elszámolással. 
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A napirend 17./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti 
tervének elfogadására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 
 
 
152/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
 
 
 
A napirend 18./ tárgya: Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2010. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Bizottságok és a Felügyelő Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Amennyiben nincs, 
kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 
 
 
153/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2010. 
évi éves beszámolóját – 750.327 eFt mérleg főösszeggel, mínusz 13.523 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel (veszteséggel), a kiegészítő melléklettel – elfogadja. 
 
 
 
A napirend 19./ tárgya: Javaslat a Gergely park fejlesztésére 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Az előterjesztésen a „bizalmas” jelzés véleménye szerint teljesen fölösleges, nyílt 
ülés keretében kell tárgyalni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze.  
 
 
Révész Máriusz: Javasolja, mielőtt a szabályozási tervet elkészítenék, a képviselő-testület 
végiggondolná és döntene abban a kérdésben, hogy mit is akar ezen a területen. Ne a 
tervezőre bízzák, hogy mit akar ezen a területen, nyilván az elképzeléseit is várják, de legyen 
olyan döntés, hogy mit is szeretnének kezdeni ezzel a területtel.  
 



 32 

ELNÖK: Egyetért Képviselő úrral, valóban döntést kell arról hozni, hogy a szánkódombon 
túl, amit a kényszer szül a terület további részére támpontot kell adni a tervezőnek ahhoz, 
hogy a terveket el tudja készíteni. Véleménye szerint a rekultiváció tényleges helyzetét fel 
kell tárni, hiszen az önkormányzat az elmúlt évek során sok százmillió forintot költött erre a 
területre rekultiváció címen. Számára egyáltalán nem tűnik megnyugtatónak a jelenlegi 
környezeti állapot. A területen földből kiálló vasdarabok, folyamatosan termelődő kövek 
vannak, a telepített növényzet is jól jelzi, hogy ezen a területen valószínűleg sok minden nincs 
rendben, hiszen a több mint százmillió forintos nagyságrendben telepített növényzet 90%-ban 
kipusztult. Mielőtt itt bármilyen tervet szőnek, azzal is tisztában kell lenniük, hogy ez a 
rekultiváció vajon milyen módon került elvégzésre. A határozati javaslatban szereplő 
határidőt szeptember 30-ára javasolja módosítani, mivel egy később tárgyalandó napirendi 
pont azzal foglalkozik, hogy a szánkódombra a növénytelepítést október 1-jén meg kell 
kezdeni a Fővárosi Önkormányzattal kötendő megállapodás értelmében. A szánkódomb 
kialakítását szeptember 30-áig el kell végezni. Javaslatot tesz arra, hogy Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, rendeljen meg 
szakértői vizsgálatot a Kőbánya-Gergely utcai park rekultiválásával kapcsolatban. A 
feladathoz forrást nem kell biztosítaniuk, mivel az előző ciklusban már döntött a képviselő-
testület, hogy 3 millió forintos keretet biztosít dr. Vass Barnabás ellen folytatott per kapcsán, 
hasonló tárgyú vizsgálatra. Ezt a keretet nem használták fel teljes mértékben, így a forrás 
rendelkezésre áll. 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: Fontosnak tartaná, hogy kerüljön kihelyezésre a veszélyt jelző 
tábla, mert a területre be lehet menni. A területet most még arra sem tartja alkalmasnak, hogy 
ott kutyát sétáltassanak. 
 
 
ELNÖK: Felhívják Ügyvezető úr figyelmét, jelezze, hogy ez a terület hordoz veszélyt 
magában, nemcsak a park, hanem a szánkódombnak nevezett halom is betondarabokat, 
vasdarabokat tartalmaz.  
 
 
Tóth Balázs: A Pénzügyi Bizottság határozatában már felkérte Ügyvezető urat, hogy helyezze 
ki ezeket a táblákat, és azt a tájékoztatást kapták, hogy ez megtörtént. A személyes bejáráson 
sem látták ezeket a táblákat. Ha vannak is, azokat jól látható helyre kell tenni, ha nincsenek, 
akkor mielőbb pótolni kell a hiányosságot. 
 
 
Ujházi István: Elmondja, hogy 2010. decemberében 25 db táblát helyeztek ki, amelyről 
fénykép is van. Ha fémből teszik ki a táblákat, a fémgyűjtők elviszik. Most pozdorja lemezből 
tették ki a figyelmeztető táblákat, összesen 30 darabot, de sajnos azokat is elvitték. 
 
 
ELNÖK: Súlyos öröksége a képviselő-testületnek ez a bányaterület. A korábbi ígéretek 
szerint már 2003-2004 környékén virágzó parknak, üzemelő játszótereknek kellene működni. 
Szomorú, de nagyon messze vannak még ettől. Nincs több hozzászóló. Kéri a képviselő-
testület tagjait, szavazzanak az ismertetett határozati javaslatra és egyben az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatra.  
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154/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy az első ütemként jelzett szánkózó 
domb kiviteli tervei alapján a közbeszerzési ajánlati felhívást készíttesse el és folytassa le a 
közbeszerzési eljárást. 
Továbbá a nyertes pályázóval a szerződést kösse meg úgy, hogy a kivitelezés folyó év őszére 
elkészüljön. 
Határidő:     közbeszerzés kiírása: azonnal 

kivitelezés befejezése: 2011. október 20. 
Felelős:     Ujházi István ügyvezető 
 
 
155/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy rendeljen meg egy szakértői vizsgálatot a Gergely park rekultivációjával 
kapcsolatban, melynek forrása a költségvetésben a bonyolítói és ügyvédi megbízások soron 
biztosított 3 M Ft összegű előirányzat maradványa terhére rendelkezésre áll. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a 
költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő:     azonnal 

előterjesztésre: 2011. május  19. 
Felelős:     Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Szabó Krisztián jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ujházi István ügyvezető 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

      

 
 
Révész Máriusz: Kéri Polgármester urat, szabjanak határidőt, hogy mit akarnak ezen a 
területen, melyik testületi ülésen történjen. Véleménye szerint ez már a következő testületi 
ülésre bekerülhetne. 
 
 
ELNÖK: A tervezésre október 30-ai határidő szerepel. A tervezés indítását mindenképpen 
projektindító megbeszéléssel kell kezdeniük, amire meghívást kapnak a képviselő-testület 
tagjai. Ezt követően egy olyan anyagnak kell a képviselő-testület elé kerülni, ahol a képviselő-
testület, mint tulajdonos a javaslatcsomagot megtárgyalja és a tervezőnek kimunkálásra 
javasolja.  
 
 
Révész Máriusz: Ezt olyan súlyú problémának érzi, hogy akár önálló napirendi pontként is el 
tudná képzelni, akár már a következő testületi ülésen. Mielőtt a tervezés érdemben 
megtörténik, felveti, hogy talán a lakosság véleményét is ki kellene kérni, hátha lesz egy-két 
olyan ötlet, amit a későbbiekben megvalósíthatónak látnak. A tervezőnek legalább 
nagyvonalakban meg kellene mondani, hogy mit tervezzen.  
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ELNÖK: Egyetért Képviselő úrral, és nem véletlenül fogalmazott meg egy új határozati 
javaslatot. Azt gondolja, nagymértékben befolyásolja majd, hogy mit tervezhetnek, és hogyan 
ütemezhetik, ha megtudják, hogy milyen környezeti jellemzők uralják a területet. A régi KDV 
szakvélemények is megfogalmaztak már számos javaslatot, tiltást, korlátozást, de az 
elvégzett, vagy el nem végzett rekultivációi is nagymértékben befolyásolhatja azt, hogy mit, 
milyen ütemben terveznek. Véleménye szerint a szakértői anyagot nagyon sürgősen meg kell 
rendelniük, meg fogják ezt tenni, és ezt követően tudnak arra kitérni, hogy milyen úton 
járhatnak. Nagyon fontos lépés, hogy a Kft., illetve a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
összevonásáról szóló döntés is megszülessen, hogy már új szervezeti keretek között folyjon a 
tevékenység a fejlesztés során. Megadja a szót Mihalik András képviselő úrnak, bár a 
napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
Mihalik András: Véleménye szerint a lakosságot is kellene tájékoztatni.  
 
 
ELNÖK: Köszöni a javaslatot, a tájékoztatást meg fogják tenni.  
 
 
 
A napirend 20./ tárgya: Javaslat vállalkozó orvosok mellett dolgozók jogviszonyának 

változtatására vegyes praxisok esetén 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: A kérdéskört többször tárgyalta a képviselő-testület, szakbizottságok, számos 
határozat született, a megoldásig azonban az elmúlt 6-7 évig nem sikerült eljutni. Bíznak 
abban, hogy most sikerül ezt a helyzetet is rendezni. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.  
 
 
Szabóné Gerzson Sarolta: A legutóbbi bizottsági ülésükön kaptak egy ütemtervet a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat vezetőjétől. Az ütemterv leírja ennek a procedúrának a pontos 
menetét. Amennyiben a vegyes praxisokban a közalkalmazotti asszisztensek és a vállalkozó 
orvosok között megszületik a közös megegyezés és az asszisztenst vállalkozásban fogja 
tovább foglalkoztatni az orvos, akkor május 1-jétől ebben a felállásban tudnak együtt 
dolgozni. Amennyiben nem, akkor jogviszony módosítás fog megtörténni, és június 30-ával 
bezárólag fog lezajlódni ez a rendszer.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Kérdezi, van-e arra garancia, hogy akik jelenleg asszisztensként 
dolgoznak vegyes praxisban, és amennyiben tovább kívánja foglalkoztatni őket a vállalkozó 
orvos, úgy nem kapnak sokkal rosszabb munkakörülményeket, munkabért a jelenleginél?  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Felhívja a figyelmet, hogy a Népjóléti Bizottság javaslatai egy szó 
kivételével rosszul vannak leírva, de az előterjesztésben már jól szerepel: „hajlandó a 
munkaszerződés lényeges feltételeinek írásos ismeretében.”  
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Weeber Tibor: Írásos garancia természetesen nincs, mint ahogy már semmire nincs az 
életükben írásos garancia. A legfontosabb garancia az a munkakapcsolat és közvetlen 
egymásra utaltság, ami az orvos és az asszisztens között van. A vállalkozó orvosok jelentős 
része saját vállalkozásában, maga foglalkoztatja az asszisztensét. Ezek az emberek nem 
elégedetlenebbek és nincsenek rosszabb helyzetben a közalkalmazott asszisztensekkel 
szemben.  
 
 
Szabóné Gerzson Sarolta: Hangsúlyozza, hogy a most fennálló állapot jogszerűtlen, amin 
változtatni kell.  
 
 
Élő Norbert: Nem akarja vizsgálni, hogy mennyit keres ezen az orvos, de nyilván ezt is ki 
fogják vizsgálni. Tényleg veszélyes dolog közalkalmazottból vállalkozó alkalmazottjává 
válni, felhívja a figyelmet, hogy a szerződést tényleg lássa az asszisztens, úgy írja alá. 
Felhívja a figyelmet az asszisztensek jogbiztonságának fontosságára. Az önkormányzatnak, 
miután az asszisztens nyilatkozott, hogy elfogadja a munkaszerződést, lehetőséget kell 
biztosítani, hogy valamilyen jogorvoslat legyen az asszisztensek számára.  
 
 
ELNÖK: Az önkormányzat nem azért szeretne ezen a téren lépni, mert feltétlenül a 
közalkalmazotti jogviszony rendszerét szeretné megszüntetni Kőbányán az egészségügyben, 
hanem azért, mert kialakult egy jogsértő állapot. Az elmúlt négy év során három szakértői 
anyagot rendelt meg a képviselő-testület, és mindegyik kimutatta, hogy a Kjtv-nek 
semmiképpen nem felel a közalkalmazottak vállalkozásban történő foglalkoztatása. A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény egyértelműen fogalmaz: közalkalmazottat más 
szférába nem lehet átirányítani. Tehát egy jogellenes állapot megszüntetése a cél. Egy másik 
jogszabály arról is rendelkezik, hogy a vállalkozó orvos a praxisában az OEP támogatást csak 
úgy veheti igénybe, amennyiben a saját vállalkozásában foglalkoztatja az asszisztensét. Jelen 
pillanatban ez Kőbányán a vállalkozó orvosi praxisok jelentős részében nem így történik. A 
közalkalmazotti szférából a magánszférába átkerülő asszisztensek helyzetét igyekeznek a 
tárgyalások során úgy rendezni, hogy semmiképpen ne járjanak rosszabbul.  
 
 
Szabóné Gerzson Sarolta: Budapesten egyetlen kerület van, ahol ez a jogszerűtlen állapot 
fennáll, ez Kőbánya.  
 
 
Dr. Fejér Tibor: Visszautasítja Élő Norbert úr indirekt vádaskodását a kőbányai vállalkozó 
orvosokkal szemben. Meg kellene nézni, hogy miért van egyáltalán Kőbányán az 
alapellátásban ez a kettős mérce, hogy ilyen nagy számban vannak közalkalmazottak és 
vállalkozók.  
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászóló, a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, a képviselő-testület 
tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
156/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a vegyes praxisok 
megszüntetése tárgyában a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat által javasolt tervezetet és 
ütemtervet jóváhagyja. (Az ütemterv a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 
Határidő: az ütemtervben foglaltak szerint 
Felelős: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vez. 
 
 
 
A napirend 21./ tárgya: Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra. 
 
 
157/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 
 
 
 
A napirend 22./ tárgya: Javaslat nyugdíjasok üdültetéséhez további forrás biztosítására 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy nyolc turnust indítsanak, hatot Balatonalmádiban, 
és kettőt Balatonlellén, vagyis az 1./ határozati javaslat elfogadását támogatja. Ez a feltüntetett 
1.913.700,-Ft-ba kerül, de a nyugdíjasok üdültetése szempontjából ez nem sok pénz. 
 
 
Szabóné Gerzson Sarolta: Részt vett a költségvetési tárgyalásosokon, ahol mindannyian 
érezték, hogy nagyon feszített, nagyon átgondolt költségvetés született. Felmerült a lehetőség, 
hogy a tavalyi évhez képest idén több pénzt biztosítsanak a nyugdíjasok üdültetésére, de a 
tárgyalások során arra a megállapodásra jutottak, hogy maradjanak meg az előző évi keretnél. 
Jó megoldásnak tartaná, hogy a turnusokat úgy osszák meg, hogy azok egy része 
Balatonalmádiban vehessen részt – 3 turnus 66 fővel -, és két turnust (2x45 fő) helyezzenek át 
Balatonlellére. 
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ELNÖK: A szociális kiadások terén az idei költségvetésben 10%-os bővítést hajtottak végre, 
illetve megjelentek új, pluszkeretek a költségvetésben (gyógyszertámogatásra, gyógyászati 
segédeszköz vásárlására 25 millió forint) amivel jelentősen növelték az előző évekhez képest 
a rendelkezésre álló kereteket. Úgy tudnak előrébb lépni a nyugdíjasok üdültetésében, ha a 
Balatonlellei üdülőt is kihasználják. Javasolja, maradjanak az eredeti kereteknél, de bővítsék 
az üdülésben résztvevők létszámát az új helyszín bevonásával.  
 
 
Élő Norbert: Igazából az 1./ határozati javaslat elfogadása biztosítaná 90 fővel több nyugdíjas 
üdültetését. Kéri, hogy 1.913.700,-Ft-ot adják meg a nyugdíjasoknak, mert a jégpálya 20 
millió forintjából tavaly is megmaradt 1,5 millió forint, idén is meg fog maradni legalább 4-5 
millió forint, hiszen vannak olyan tételek, amelyeket nem kell még egyszer megvalósítani. 
Nem hiszi, hogy ez a kb. 2 millió forint bármilyen módon befolyásolná a költségvetést.  
 
 
Weeber Tibor: Véleménye szerint helytelen szembeállítani különböző korosztályokat, nem 
összevethető a két eset. Év közben természetesen maradhatnak meg bizonyos pénzek, de jó 
számmal vannak olyan feladatok, amelyek menet közben merülhetnek fel. Azzal, hogy 
nemcsak Balatonalmádiban, hanem Balatonlellén is lesznek csoportok, több nyugdíjas fog 
eljutni ezekre az üdülésekre. Jövőre meggondolandónak tartaná olyan kisgyermekes családok 
részére is biztosítani az üdültetést, akik az iskola miatt még el tudnának menni, és kiszorultak 
minden nyaralási lehetőségből egyszerűen azért, mert a család létszáma miatt a viszonylag kis 
összeg is komoly gondot okoz számukra. 
 
 
Révész Máriusz: Elmondja, hogy ebben az esetben sem 2 millió forintot költenek, mert 4 
millió forint van beállítva a költségvetésbe. Ha körbenéznek nem sok kerület viszi el 2.000,-
Ft-ért, egy hétre, háromszori ellátással a nyugdíjasait.  
 
 
Agócs Zsolt: 90 nyugdíjasra 2 millió forintot fizetnek, illetve a jégpályánál 13000 látogató 15 
millió forintért, ha ez arányban van, nem tudja melyikük a közgazdász.  
 
 
Szabóné Gerzson Sarolta: A nyugdíjasok évek óta részt vesznek ezen a nagyon kedvezményes 
üdültetésen és még évek múlva is részt fognak venni. A javasolt tervezetben is eleve több 
nyugdíjas vesz részt az üdültetésben, viszont fegyelmezetten szeretnék tartani magukat ahhoz 
a közös döntésükhöz, amit a költségvetésben terveztek.  
 
 
Somlyódy Csaba: Senki nem vitatta, hogy Kőbányán mindig is voltak hagyományai annak, 
hogy erőn felül próbálnak segíteni a hátrányos helyzetűeken. Most van lehetőség, amikor 2 
millió forintért plusz 90 nyugdíjast lehetne elvinni üdülni két plusz turnusban. Miért pont 
ennél a 2 millió forintnál vigyáznak feszesen a dolgokra, és az összes többinél kevésbé 
feszesen.  
 
 
ELNÖK: Nincs egy hónapja, hogy elfogadták a költségvetést, akkor időszerű lett volna ilyen 
típusú javaslatokat megfogalmazni.  
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Varga István: Elmondja, hogy előrelépés történt az elmúlt évekhez képest, valamint az 
előterjesztésben szerepel, hogy „az első és utolsó turnusok nem voltak nagyon kelendőek, 
mert akkor még/vagy már hűvösebb van.”  
 
 
ELNÖK: Módosító javaslata: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az idősek részére Balatonalmádiban a 
megpályázható turnusokat I-II-III. turnus 2011. május 30-ától június 4-éig, szeptemberben két 
turnus, Balatonlellén pedig szeptember 5-e és 10-e, és 12-17. között írja ki a Népjóléti 
Bizottság által meghatározott feltételekkel, az eredeti költségvetési keretek között.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: (mikrofon nélküli felszólalás) Meg fogja szavazni Polgármester úr 
javaslatát, de csak akkor, ha 1./ határozati javaslatot elutasítja a képviselő-testület.  
 
 
ELNÖK: Módosító javaslatot fogalmazott meg, és az SZMSZ szerint először a módosító 
javaslatra szavaz a képviselő-testület.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: (mikrofon nélküli felszólalás) Megfogalmazza azt a javaslatot, 
kéri, hogy plusz két turnus, azaz plusz 90 fő üdültetése is szerepeljen. Ha ezt leszavazza a 
képviselő-testület, természetesen meg fogja szavazni a második javaslatot.  
 
 
ELNÖK: Az eredeti határozati javaslathoz képest megfogalmazott egy módosító javaslatot és 
az SZMSZ értelmében a módosító javaslatra szavaz először a képviselő-testület. Dr. Csicsay 
Claudius Iván képviselő úr javaslatában nem látja a módosítást az eredeti határozati 
javaslathoz képest.  
 
 
Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Kérdezi, hogy Polgármester úr javaslata úgy 
értelmezendő, hogy Polgármester úr által ismertetett módosító javaslat elfogadása nem zárja 
ki azt, hogy még az előterjesztésben szereplő 1./ határozati javaslatról döntsön a képviselő-
testület? 
 
 
ELNÖK: Kizárja, hiszen az eredeti határozati javaslat helyett egy módosító javaslatot 
fogalmaz meg, ahol összevonja az eredeti két határozati javaslatot, illetve a keretre is 
megfogalmaz javaslatot.  
 
 
Somlyódy Csaba: Kérdezi Jegyző urat, hogy Polgármester úr által beterjesztett módosító 
javaslata és az ő módosító javaslata közül melyik az erősebb? 
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Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztésben három javaslatváltozat szerepel. Amit Képviselő úr 
fogalmazott meg, az egy az előterjesztésben szereplő három javaslat közül, Polgármester úr 
pedig a harmadik javaslatnak egy módosított változatára tett javaslatot. Tehát Polgármester 
úré az előterjesztéshez képest egy módosító javaslat, míg a Képviselő úr által tett javaslat a 
három változat közül az elsőre való szavazás indítványozása. Polgármester úr által 
megfogalmazott javaslat volt a módosító javaslat, Képviselő úr javaslata nem módosító 
javaslat az előterjesztéshez képest.  
 
 
Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Módosító javaslata van, és kéri, erre szavazzanak 
először, hogy az 1./ határozati javaslat azzal egészül ki: „és ezzel 90 fő nyugdíjas üdültetését 
biztosítaná.”  
 
 
ELNÖK: Nem érti a javaslatot, kéri, még egyszer megfogalmazni. 
 
 
Élő Norbert: Az 1./ határozati javaslatot annyiban módosítaná, hogy a mondat végén a pont 
helyett vessző lenne „és ezzel 90 plusz fő nyugdíjas üdültetését biztosítaná az önkormányzat.” 
Kéri, hogy a módosító javaslattal együtt szavazzanak az 1./ határozati javaslatra. 
 
 
Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Módosító javaslata, melynek első része megegyezik 
az 1./ határozati javaslatban leírtakkal, de úgy folytatódik, hogy „a képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, tegyen javaslatot, hogy ne a turnus elején és végén legyen a plusz két turnus, 
hanem párhuzamosan a Balatonalmádi üdüléssel, főszezonban.” Elmondja, hogy javaslata 
lényegében változtatja meg a javaslatot, mert időrendet is meghatároz.  
 
 
ELNÖK: Somlyódy képviselő úr az 1./ határozati javaslatot szeretné kiegészíteni az 
elhangzott javaslatcsomaggal. A módosító javaslatokra az elhangzásuk sorrendjében kell 
szavaztatni az SZMSZ értelmében, tehát először a polgármester által megfogalmazott 
módosító javaslatra fognak szavazni, majd azt követően lehet a többi javaslatra, ha még van 
annak értelme. 
 
 
Élő Norbert: Nem az szerepel az SZMSZ-ben, hogy a legutolsó módosító javaslatra kell 
először szavazni, mert értelemszerűen az módosítja legutoljára a módosító javaslatokat?  
 
 
ELNÖK: Az SZMSZ szerint kell eljárni. Jegyző úr megerősíti, hogy az elhangzás 
sorrendjében kell szavaztatni.  
 
 
Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Kéri Jegyző urat, ismertesse a megfelelő paragrafust, 
illetve bekezdést az SZMSZ-ből, ahol az szerepel, hogy az elhangzás sorrendjében kell 
szavazni a módosító javaslatokra.  
 
 



 40 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 34. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, ha „több módosító 
indítványt is benyújtottak, a szavazás logikai sorrendben történik”. A logikai sorrend azt 
jelenti, ha az egyes módosító javaslatok egymást kizárják, akkor először arra kell szavazni, 
amely a többit kizárja, és ha a többi nem záródik ki a szavazás eredményeképpen, akkor lehet 
szavazni a többi módosító javaslatra.  
 
 
Weeber Tibor: (ügyrendi hozzászólás) Kéri képviselőtársait, hogy a felfokozott izgalom, ne 
menjen a tárgyszerűség rovására.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Azt gondolja, hogy méltatlan ez a szánalmas vita.  
 
 
Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Véleménye szerint a logikai sorrend a következő, mivel 
utoljára hangzott el a szocialista frakció módosító javaslata, ez az, ami kizárja az összes 
többit, erről kell szavazni, és utána logikailag mennek tovább.  
 
 
Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) A logikai sorrend nem ezt jelenti. Az SZMSZ azt 
tartalmazza, hogy a testületi ülést a polgármester vezeti. A polgármester dönti el, hogy ebben 
az esetben milyen sorrendben teszi fel a javaslatokat szavazásra, mivel logikailag nem 
eldönthető, hogy melyiket kell feltenni szavazásra a másik előtt.  
 
 
Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Akkor az a hozzáállás, hogy aki legelőször mondja el a 
logikailag kizáró módosító javaslatát, arról fog mindig szavazni a képviselő-testület?  
 
 
ELNÖK: Véleménye szerint az SZMSZ a logikai sorrendről egyértelműen rendelkezik, 
egyébként az a szokásjog, hogy a módosító indítványokról elhangzásuk sorrendjében 
szavaznak. Mivel logikailag egymást kizáró javaslatokról van szó, így az elhangzás 
sorrendjében fog szavaztatni. Kéri, szavazzanak a polgármester módosító javaslatára, amely 
arról szól, hogy öt turnust fognak szervezni, hármat Balatonalmádiban, kettőt Balatonlellén az 
eredeti költségkeretek között, a Népjóléti Bizottság által meghatározott feltételekkel.  
 
 
158/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az idősek részére – a 2011. évi költségvetésben e célra biztosított forrás 
terhére – írjon ki pályázatot  
Balatonalmádiban (Szent István stny. 1-3.):  

1. turnus: 2011. május 30. - június  4. 
2. turnus: 2011. szeptember 12-17. 
3. turnus: 2011. szeptember 19-24. 

továbbá a Kőbányai Nyári Táborban (Balatonlelle, Úszó u. 1-3.): 
1. turnus: 2011. szeptember 5-10. 
2. turnus: 2011. szeptember 12-17. 

történő pihenésre, a Népjóléti Bizottság által meghatározott feltételekkel. 
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Határidő:     2011. március 30. 

Felelős:     Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 

Végrehajtásért felelős:   dr. Szabó Krisztián jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szociális és Egészségügyi Főosztály 

 
 
 
A napirend 23./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. került Kőbányai Önkormányzat 

tulajdonában álló Balatonalmádi üdülő Üdülési Szabályzatának 
elfogadására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Révész képviselő úr jelezte, hogy helytelenül írták le a napirendi pont címét. Maga a 
szabályzat már helyes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló Balatonalmádi Üdülő Üdülési Szabályzata, ezt lett volna praktikus a napirendi pont 
címeként is megjelölni. Nincs hozzászóló. Az előbb elfogadott határozati javaslat a tartalmi 
részben az üdülési szabályzatot felülírja, hiszen rögzítenek a szabályzatban turnusidőpontokat. 
Kéri, eszerint szavazzanak az üdülési szabályzatra, illetve a határozati javaslatban is javasolja, 
hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Üdülési Szabályzatának 
elfogadása helyett a szabályzat címe szerinti szöveg szerepeljen, hiszen az Önkormányzat 
Balatonalmádi Üdülőjének Üdülési Szabályzatát fogadják el. Kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra, az elhangzott módosításokkal együtt. 
 
 
159/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 158/2011. 
(III.17.) számú határozatában foglalt módosítással – jóváhagyja a Budapest Főváros X. került 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló Balatonalmádi üdülő Üdülési Szabályzatát. (Az 
üdülési szabályzat a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 
 
 
 
A napirend 24./ tárgya: Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú lakóépületek 

felújításának támogatási programja” pályázat módosítására és 
hozzájáruló nyilatkozat adása a Fővárosi Önkormányzat javára 
történő jelzálogjog bejegyzéshez 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 
 
 
160/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
8/2011. (I. 20.) számú határozatában két épületre vonatkozó önrészt, a biztosított összegen 
belül, a másik két épületre vonatkozó önrész változatlanul hagyása mellett, az alábbiak szerint 
módosítja: 

− Bp. X., Bánya utca 20. közművezetékek felújítása (víz, csatorna) a jóváhagyott 
750 eFt összegről, 1.500 eFt összegre módosítja; 

− Bp. X., Halom utca 4. közművezetékek felújítása (víz, csatorna), közös WC 
megszüntetése, lakások komfortosítása a jóváhagyott 1.500 eFt összegről, 750 eFt 
összegre módosítja. 

Határidő:    pályázat kiegészítésének benyújtása: azonnal 
Felelős:    Kovács Róbert polgármester 
    dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    Szabó László vezérigazgató 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
 
 
161/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Önkormányzati tulajdonú lakóépületek 
felújításának támogatási programja” pályázaton történő nyertessége esetén, a megállapodás 
megkötésével egyidejűleg, a Bp. X., Bánya u. 20. a Bp. X., Halom utca 4., a Bp. X., Harmat 
utca 5. és a Bp. X., Harmat utca 7. szám alatti lakóépületekre, a Budapest Főváros 
Önkormányzata javára jelzálogjog kerüljön bejegyezésre. 
Határidő:    pályázat elnyerését követően: azonnal 
Felelős:    Kovács Róbert polgármester 
    dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    Szabó László vezérigazgató 
 
 
 
A napirend 25./ tárgya: Tájékoztató a 2010. évben lezárult közbeszerzési eljárásokról 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
162/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az 
Önkormányzat által 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót. 
 
 
 
A napirend 26./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2011. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Szarvasi Ákos: Hangsúlyozza, hogy az előterjesztett közbeszerzési terv közvetlenül a 
költségvetés elfogadása után, az akkor előttük ismert feladatok alapján készült. Ez nem zárja 
ki azt, hogy évközben módosításra kerüljön a közbeszerzési terv. Kéri a képviselő-testület 
tagjait, fogadják el az előterjesztést. Hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési terv elfogadása 
önmagában nem vonja maga után kötelező jelleggel a közbeszerzések megindítását.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Felvilágosítást kér, hogy a 2 milliárd forint folyószámla-hitelkeret 
biztosítása, hogyan jön ki 100 millió forint becsült nettó értékre?  
 
 
Somlyódy Csaba: Remélik, hogy a közbeszerzési terv ki fog egészülni még menet közben. 
 
 
Szarvasi Ákos: A felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a 2 milliárd forintos 
hitelfelvételnél azt a szolgáltatást pályáztatják, hogy a hitelt rendelkezésre bocsátják. A 100 
millió forintos költség, maga a kamat, illetve az, hogy a pályázó részéről a szolgáltatás 
mennyibe fog kerülni.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Amikor ez a folyószámla-hitelkeret először szóba került, akkor azt a 
tájékoztatást kapta, ha nem nyúlnak hozzá, akkor ennek semmilyen járulékos költsége nincs, 
vagyis, nincs rendelkezésre állási díj stb. Ezért furcsállta, hogy mi alapján jön ki ez a 100 
millió forintos érték.  
 
 
Dr. Pap Sándor: A közbeszerzés kalkulált értékénél a szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatban az adott időpillanatban felmerülő valamennyi költséget áfa nélkül, a piaci 
legmagasabb árfolyamon kell figyelembe venni. Ebben a 100 millió forintban benne van az a 
virtuális kamat, ha felvennék az egész összeget, minden kezelési költséggel ez az összeg így 
került kalkulálásra. A Kbt. miatt így kell kiszámolniuk a becsült értéket.  
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 
 
 
163/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
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I.1. Árubeszerzés (ha értéke eléri vagy meghaladja a 193.000,- eurót, azaz az 50.737.770,- 
forint összeget a Kbt. 30. § b) pontja alapján) 

 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 

   
  
 

I.2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a 193.000,- eurót, azaz a 
nettó  50.737.770,- forint összeget a Kbt. 32. § b) pontja alapján) 

 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 
I.2.1 Kétmilliárd forintos folyószámla hitel-keret biztosítása 100 000 000 

  
     
I.3. Építési beruházás (ha értéke eléri vagy meghaladja az 4.845.000,- eurót, azaz a nettó 
1.273.702.050,- forint összeget a Kbt. 31. § (1) bekezdése alapján) 

 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 
 
II.1. Árubeszerzés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000,- forint összeget) 

 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 

II.1.1 HPV védőoltás beszerzése 29 280 000 

II.1.2 Gázkazánok, hőközpontok megvásárlása 12 000 000 
Számítógépek cseréje (11.582.400,-) 
Hálózati eszközök (1.200.000.-) 
Szünetmentes áramforrás (3.200.000,-) 
Szabálysértés szerver (480.000,-) 
Bánya u. 35 szerver (640.000,-) 

II.1.3 

Pedagógiai Szolg. Számítástechnikai eszk. Beszerzés 
(120.000) 

17 222 400 

II.1.4 Zeneiskola hangszervásárlás 18 352 000 
 
   
II.2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó  8.000.000,- forint 
összeget) 

 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 

II.2.1 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja – Pongrác közösségi ház kiviteli 
terveinek elkészítése 

1 442 000 

II.2.2 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja – Gyöngyike utcai intézmények tetőcsere 
kiviteli terveinek elkészítése 

1 352 000 

II.2.3 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja- műszaki ellenőr kiválasztása 

10 218 160 

II.2.4 Kőbánya Kártya bevezetése 8 000 000 
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II.2.5 Térfigyelő-rendszer bővítése 24 000 000 
II.2.6 Web portál fejlesztés 10 300 000 
II.2.7 Nyomdai szolgáltatás 15 000 000 

II.2.8 

23 darab önkormányzati intézményben lévő fűtési és 
használati melegvíz berendezés rendeltetési céljának 
megfelelő költségtakarékos működéshez szükséges 
üzemeltetési szakfeladatok 

30 000 000 

Pályázatírók közbeszerzése konkrét pályázatok vonatkozásában 

II.2.9 
Pályázatírók közbeszerzése még nem ismert pályázatok 
vonatkozásában 

50 000 000 

II.2.10 
Európai Uniós pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó 
műszaki szakértő beszerzése 

20 000 000 

II.2.11 Könyvvizsgáló 12 000 000 
II.2.12 Iskolai felmérések, szakértői elemzések 4 830 500 
II.2.13 Tantárgyi és neveltségi mérések 4 812 500 
 
   
II.3. Építési beruházás (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 15.000.000,- forint összeget) 

 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 

II.3.1 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja- társasházak felújítása 

299 376 000 

II.3.2 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja - Pongrác közösségi ház kialakítása 

21 970 160 

II.3.3 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja - Gyöngyike utcai intézmények 
tetőcseréje 

40 200 800 

II.3.4 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja - közterület rendezés 

378 000 000 

II.3.5 X. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont 48 000 000 

II.3.6 Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása 40 000 000 

II.3.7 Állandó kistermelői piac 16 000 000 
II.3.8 Máltai játszótér 120 000 000 

II.3.9 

Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat 
általános iskolában - fűtés, melegvíz, utólagos hőszigetelés, 
külső nyílászárók cseréje és egyéb járulékos munkálatok 
elvégzése 

160 892 978 

II.3.10 

Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Aprók háza óvoda-
bölcsőde energetikai korszerűsítése - fűtés, melegvíz, 
utólagos hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje és egyéb 
járulékos munkálatok elvégzése 

185 794 580 
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A napirend 27./ tárgya: Javaslat a Budapest X. kerület 41790 hrsz.-ú természetben a 
Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan 
tulajdonjogának rendezésére 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
164/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja 
1160/2010. (V.20.) sz. határozatában foglaltakat a Budapest X. kerület 41790 hrsz.-ú 
természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának 
rendezésével kapcsolatban. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t. 
Határidő:   2011. április 30. 
Felelős:  Kovács Róbert  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
 
 
 
A napirend 28./ tárgya: Javaslat óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok, 

középszintű iskolai osztályok indítására a 2011/2012-es tanévben 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Mindenkinek látnia kell, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok 
jelentős részét a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem támogatta. A szakbizottság 
állásfoglalása egyértelmű állásfoglalást ad a képviselő-testület számára, hogy az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok komoly feszültséget hordoznak magukban.  
 
 
Révész Máriusz: Javaslatot fogalmaz meg, hogy legközelebb hogyan készüljön az 
előterjesztés, ugyanis nem áttekinthető. Ha a bizottsági határozat támogatja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, akkor mellette legyen feltüntetve. Két területen 
alakult ki jelentősebb vita, az egyik a logopédiai osztályok területe, a másik a Felnőttek 
Általános Iskolája. A bizottság a 7./ határozati javaslatot nem támogatta, amely a logopédiai 
osztályokra vonatkozik. A 8./ határozati javaslatot szintén elvetette a bizottság, célszerűnek 
látnák, ám nem látják a gyakorlatban megvalósíthatónak a javaslatot. A 13./ határozati 
javaslatot a bizottság többsége támogatta. Mivel a bánya utcánál szerepel már egyszer a két 
tannyelvű angol oktatás és emelt szinten a dráma, ezért harmadik speciális tantervet a 
bizottság nem látott indokoltnak, ezért nem támogatta a 15./ határozati javaslatot. Azokat a 
határozati javaslatokat, amelyeket nem támogatott a bizottság, nem szerepelnek az 
előterjesztésben, mert a következő testületi ülésre, külön előterjesztés keretében fognak 
bekerülni.  
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ELNÖK: Az előterjesztés 8./ határozati javaslata arról szól, hogy csak az első négy 
évfolyamon működtetik a logopédiai osztályokat, úgy tűnik kivitelezhetetlen, hiszen a 4. 
osztály befejezése után egyetlen gyermeket sem lehet arra kényszeríteni, hogy egy iskolában 
létesített tanulói jogviszonyát megszüntesse, és másik iskolában folytassa a tanulmányait. A 
jelenlegi oktatási törvény erre nem ad lehetőséget. Ha elismerné alapfokban is a 
vendégtanulói jogviszonyt, vagy egyéb más megoldást tartalmazna a törvény, akkor kezelhető 
lenne esetleg. Így a 8./ határozati javaslatra nem tud szavazni a képviselő-testület. Komoly 
kérdés a logopédiai osztály indításának a kérdése, hiszen a Harmat Általános Iskolában, ahol 
jelen pillanatban logopédiai osztály működik a Fekete István Általános Iskola mellett. A 
Harmat utcai Általános Iskola felújítására nyertek KEOP pályázatot, amelyet 2013-ig fel kell 
használni. A Harmat Általános Iskola felújítása viszont csak úgy történhet meg, és csak úgy 
tudják a KEOP pályázatban meghatározott energetikai mutatókat igazolni, felmutatni, ha az 
ideiglenesen megépült, de nem tudja hány évtizede a „zöldépületben” folyó képzést 
megszüntetik, mert ez az épület semmiképpen nem vonható be az energetikai pályázatba. A 
Harmat Általános Iskolában az anyaépületben kell megoldaniuk a képzést, így megújulhat az 
iskola majdnem teljes egészében. A javaslat megfogalmazta a Keresztury Dezső Általános 
Iskolát, amely a kerület egyik peremén működik, ilyen ellátást szervezni viszonylag nehéz, 
még ha az épületben viszonylag nagy a szabad kapacitás, mert a kerület más pontjairól elég 
nehéz a szülőknek ide eljutni. A Fekete István Általános Iskola az újhegyi térséget ellátja 
logopédiai oktatással, azonban vélhetően a másik helyszín a városközpontban lenne 
szerencsés, erre azonban jelen pillanatban épületet, iskolát nem tudnak felmutatni. Kérdezi 
Főosztályvezető asszonyt, az idei vizsgálatok mit mutatnak, van-e már információjuk arról, 
hogy logopédiai osztályban történő ellátásra, hány tanulót jelöl ki a szakértői bizottság?  
 
 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett: A Fekete István Általános Iskolában eddig három gyermekről 
tudnak, akinek biztosan megvan a szakértői bizottsági véleménye, a Harmat Általános 
Iskolában négy ilyen gyermekről tudnak. Egyébként folynak még a szakértői vizsgálatok. 
Elmondja, hogy a harmadik határozati javaslatra történő szavazásnak mindenképpen azután 
kell bekövetkeznie, hogy a képviselő-testület dönt a logopédiai osztályokról, hiszen ebben a 
határozati javaslatban az indítható osztályok száma meghatározott. Úgy ítélte meg a 
Főosztály, miután a képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen szándéknyilatkozatát fejezte 
ki, hogy meg kívánja szüntetni a Felnőttek Általános Iskoláját, ezért nem lenne logikus, ha 
most indíthatna újabb csoportot. A Főosztály egyeztetett és próbált előre gondolkodni a 
logopédiai osztályokkal kapcsolatban, elkezdődött novemberben egy intézményfejlesztési 
megbeszélés az ágazatok között is, és ekkor vált világossá, hogy a Harmat Általános 
Iskolában hat osztálynyi gyereket kellene a „zöldépületből” elhelyezni. Igazgatónő azt a 
javaslatot tette, hogy a jelenlegi tornateremben alakítson ki a képviselő-testület hat tantermet, 
vagy annak a tetejére építsen hat tantermet. A Főosztály úgy gondolta, hogy nem túl messze 
helyezkedik el a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, nem 
nagy kihasználtsággal, akkor ilyen költséget nem biztos, hogy indokolt felvállalni, ezért tették 
ezt a javaslatot.  
 
 
ELNÖK: A mai tudásuk szerint hét gyermek részére határozta meg a szakértői bizottság, hogy 
logopédiai ellátásban kell részesülnie. Fontos ezt tudniuk, mert a döntéshozatalt is 
megkönnyíti.  
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Révész Máriusz: Javasolja, hogy a 3./ határozati javaslatot úgy fogadja el a képviselő-testület, 
ahogy le van írva, kivéve a Harmat Általános Iskola, ott a + 1 logopédiai osztálynál jelezzék, 
abban az esetben, ha a kerületben szükség van második logopédiai osztály indítására. Ha egy 
logopédiai osztályt indítanak az a Fekete István Általános Iskolában legyen. Az lenne a cél, 
hogy második logopédiai osztály ne induljon, és minden gyermeknek egyébként a körzetes 
iskolában biztosítsák a megfelelő színvonalú logopédiai ellátást. 
 
 
 
ELNÖK: Arra tesz javaslatot, hogy egy logopédiai osztály indításáról döntsön jelen 
pillanatban a képviselő-testület, persze a beiratkozás lezárásáig a helyzet még változhat. A 3./ 
határozati javaslatban az szerepel, hogy a Fekete István Általános Iskolában 2+1 logopédiai 
osztály indulhat, de van még egy osztályra hely egyébként. Ha esetleg szükséges – erről nem 
kell most dönteniük – ott induljon osztály. A Harmat Általános Iskolát mindenképpen 
célszerű lenne megfeleltetni a KEOP pályázat feltételeinek, hiszen elnyertek 180 millió 
forintos támogatást, ezt kiegészítik az önkormányzati önrésszel, nem lenne praktikus 
kockáztatni a már elnyert támogatást.  
 
 
 
Weeber Tibor: Valóban a 3./ határozati javaslatból ki kell venni, hogy a Harmat Általános 
Iskolában semmiképpen sem tudnak logopédiai osztályt indítani.  
 
 
 
ELNÖK: Valóban nehezen tudnák feloldani azt az ellentmondást, hogy az iskolákról, az 
iskolai tájékoztató gyakorlatilag már decemberben elkészül, a képviselő-testület általában 
nincs abban a helyzetben, hogy decemberben döntsön az indítható osztályokról. A képviselő-
testületnek is – hasonlóan más önkormányzatokhoz – célszerű lesz elfogadni egy olyan 
rendeletet, amely a beiskolázás rendjét szabályozza, és kicsit irányítottabbá teszi azt a 
folyamatot, amely az iskolaválasztást jelenti, és tervezhetőbbé teszi mindezt nemcsak az 
önkormányzat, hanem az intézmények számára is. Ezt már csak a következő tanévre tudják 
megalkotni. Véleménye szerint az előterjesztésben szereplő 7./ határozati javaslatról nem kell 
szavaznia a képviselő-testületnek, hiszen a 3./ határozati javaslatban elfogadják azon 
iskolákat, hogy hol, milyen osztály indul, milyen számban, amihez azt a módosító javaslatot 
tette, hogy a Harmat Általános Iskolánál a +1 logopédiai osztályt húzzák ki, így egy 
logopédiai osztály marad a Fekete István Általános Iskolában. Amennyiben az élet úgy hozza 
a testület majd akkor dönt e kérdésben. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak 
egyenként az első hat határozati javaslatra az ismertetett módosítással együtt.  
 
 
 
165/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012. 
nevelési évben induló óvodai csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi: 
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166/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
óvodai beiratkozás utolsó napjáig, 2011. május 6-ig, intézményenként a felvett gyermekekből 
a kerületen kívüliek aránya maximum 10% lehet. 
 
 
 
167/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012. 
tanévben induló első osztályok és az iskolaotthonos, napközis, és tanulószobai csoportok 
számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
 
 
 

intézmény 

 
csoportok 
száma 

Aprók Háza (Újh. sét. 5-7.) 12 

Bóbita (Halom u. 7/b) 6 

Csodafa  (Újh. sét. 17-19.) 8 

Csodapók (Mádi u. 127.) 4 

Csupa Csoda (Kőbányai u. 38.) 4 

Gesztenye (Maglódi 8.) 4 

Gépmadár (Gépmadár u. 15.) 7 

Gézengúz (Zágrábi u. 13/a) 4 
Gyermekek Háza                    
(Kada u. 27-29.) 4 

Gyöngyike (Salgótarjáni ú. 47.) 4 

Hárslevelű (Hárslevelű u. 5.) 4 

Kékvirág (Kékvirág u. 5.) 7 

Kincskeresők (Mádi u. 4-6.) 5 

Kiskakas (Mádi u. 86/94.) 8 

Mászóka (Ászok u. 1-3). 6 

Mocorgó (Kőbányai u. 30.) 5 

Rece-fice (Vaspálya u. 8-10.) 4 

Zsivaj ( Zsivaj u. 1-3.) 4 

összesen 100 
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az indítandó első osztályokra 
az indítandó napközis 

csoportokra 

Bem József ÁI. (Hungária krt. 5-7.)  1+1* 5 napközi, 1 tanulószoba 
Fekete István ÁI. (Harmat u. 196-198.) 2+ 1 * + 1 logopédiai osztály 

11 napközi 
Harmat ÁI.    (Harmat u. 88.) 2  

11 napközi, 1 tanulószoba 
Janikovszky Éva ÁI. 
(Bánya u. 32. és tagintézményei) 

2 magyar-angol két tanítási 
nyelvű + 3 normál 19 napközi, 1 tanulószoba 

Kada Mihály ÁI. 
(Kada u. 27-29.) 

2 6 iskolaotthon, 5 napközi,                                  
1 tanulószoba 

Keresztury Dezső ÁI.  
(Keresztury út 7-9.) 

2+1* 
8 napközi, 1 tanulószoba 

Kertvárosi ÁI. 
(Jászberényi út 89.) 

1+1* 
7 napközi, 1 tanulószoba 

Szent László ÁI. 
(Szent László tér 1.) 

3 
16 napközi, 1 tanulószoba 

Szervátiusz Jenő ÁI. 
(Kőbányai út 38.) 

2 
10 napközi 

Széchenyi István ÁI. 
(Újhegyi stny. 1-3.) 

2+1magyar-német két tanítási 
nyelvű +1* 

7 iskolaotthon, 3 napközi,                                  
3 tanulószoba 

 
Összesen: 

 
23 osztály, 1 logopédiai  
osztály,   5* feltételes normál 
osztály 

13 iskolaotthonos osztály,                      
95 napközis csoport,  10 
tanulószobai csoport** 

 
 
168/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy a: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola,  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola 
és Gyermekek Háza Óvoda, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Bánya u.),  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola  

esetében a beíratás napján osztályonként legfeljebb 26 fő beírását fogadja el. Ezt követően 
számba kell venni a nem jelentkező körzetes gyerekeket, és felkutatásuk után tölthető fel 
magasabb létszámra az osztály. 
 
 
169/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy a: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola,  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Általános 
Iskola Üllői úti tagintézménye, 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános 
Iskola, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola,  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola  

sajátságos helyzetük miatt akkor indíthatják a feltételesen engedélyezett osztályt, ha 
osztályonként minimum 21 fő jelentkezik. 
 
 
170/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban a 2011/2012. tanévben 
induló első osztályok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

• egy két tanévre tervezett első osztály (előkészítő)   
• egy első osztály  
• egy összevont (1, 2, 3 évfolyamok) osztály középsúlyos fogyatékos  

            tanulóknak. 
 
 
ELNÖK: Az előterjesztésben szereplő 7-8./ határozati javaslatra nem szavaztat, mivel a 
bizottság nem támogatta. A 9-12./ határozati javaslatokat a bizottság is egyhangúan 
támogatta.  
 
 
Gál Judit: Bejelenti, hogy érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a 9-12./ határozati 
javaslatokra. 
 
 
171/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal – 1 fő, érintettség révén, nem vett részt a szavazásban) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnáziumban (1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma út 28-34) a kilencedik évfolyamon az alábbi osztályok indítását engedélyezi a 
2011/2012-es tanévben: 

• egy  magyar-olasz két tanítási nyelvű osztályt,  
• egy emelt szintű természettudományi osztályt nyelvi előkészítő évfolyammal,  
• egy emelt szintű informatika és média osztályt nyelvi előkészítő évfolyammal,  
• két négyéves képzési idejű osztályt. 

 
172/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal – 1 fő, érintettség révén, nem vett részt a szavazásban) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban az alábbi összevont 
szakiskolai osztályok működését engedélyezi a 2011/2012-es tanévben: 

• egy összevont csoportban a kilencedik - tizedik évfolyam 
• két csoportban a tizenegy - tizenkettedik évfolyam 

 
 
173/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal – 1 fő, érintettség révén, nem vett részt a szavazásban) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (1101 
Budapest, Hungária krt. 5-7.) módosítsa pedagógiai programját és kiegészítse a német nyelv 
oktatás első osztálytól való bevezetésével, és a társastánc oktatással. 
 
 
174/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal – 1 fő, érintettség révén, nem vett részt a szavazásban) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) intézményvezetőjét, hogy 
módosítsa pedagógiai programját felső évfolyamokon emelt szintű német programmal. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 13./ határozati javaslatra.  
 
 
175/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája (1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9.) a 2011/2012. oktatási évben nem indíthat új osztályt. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 14./ határozati javaslatra. 
 
 
176/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az engedélyezett indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és 
napközis csoportok számától való eltérést, valamint az egyes iskolák esetében a beiratkozás 
napját követő hétfőn, az indítható első osztályokban az engedélyezett osztálylétszámtól való 
eltérést engedélyezze. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester  

Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 15./ határozati javaslatra. 
 
 
177/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(6 igen, 6 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u. 32.) Bánya utcai épületében 
induló harmadik első osztály emelt szintű matematika speciális tantervvel nem indulhat. 
 
 
ELNÖK: Negyedórás szünetet rendel el 15 óráig.  
 
 

S Z Ü N E T  
 
 

ELNÖK: Megkéri képviselőtársait, foglalják el a helyüket és jelentkezzenek be a 
szavazógépbe. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. 
 
 
ELNÖK:    A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 29./ tárgya: Javaslat Wolverhampton Önkormányzata által támogatott 

nyári angol nyelvű továbbképzésen való részvételre 
 Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
178/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat által – 2011. július 2. és 2011. július 24. között – 
szervezett felsőfokú angol nyelvtanfolyamon, nyolc fő – elsősorban az angol asszisztenseket 
fogadó intézményben dolgozó - angol nyelvet oktató pedagógus részvételét. A felmerülő 
költségekre 1.540.000,-Ft-ot biztosít a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. 
Határidő: elszámolásra: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Radványi Gábor alpolgármester  
Végrehajtásért felelős: Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
 
 



 54 

 
ELNÖK:    A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 30./ tárgya: Javaslat a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ 

Kulturális Szabadidő Egyesülettel kötött Közművelődési 
Megállapodás módosítására 

 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Az igény az elmúlt testületi ülésen merült fel. A havi egyenlő részletben történő 
támogatás helyett a működéshez jobban igazodó rendszert szeretnének a megállapodáson 
átvezetni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra.  
 
 
179/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 
Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület között 2008. április 14-én kötött közművelődési 
megállapodás 2011. évre vonatkozó módosítását jóváhagyja. (A 2011. évre szóló 
közművelődési megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza). 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
 
 
180/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert készíttessen előterjesztést a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 
Központ Kulturális - Szabadidő Egyesülettel 2008. április 14-én megkötött határozatlan időre 
szóló közművelődési megállapodás 2012. évtől történő módosítására arra vonatkozóan, hogy 
abban a pénzfelosztás ne összegszerűen, hanem arányaiban legyen meghatározva.  
 
Határidő: 2011. május 19. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda  
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A napirend 31./ tárgya: Tájékoztató az Éless-Szín Nonprofit Kft. által benyújtott 
kérelemről 

 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. A javaslatot a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
181/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Éless-Szín 
Alkotó- és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft kérelmével kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 32./ tárgya: Javaslat Dietrich-Gottschlig Részvénytársaság egykori 

telephelyén emléktábla elhelyezésére 
 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
182/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 26-án 
emléktáblát kíván állítani a kőbányai Dietrich és Gottschlig R.T. Likőr-, Rum-, és Cognac 
Gyár alapítóinak tiszteletére a Budapest, X. ker. Füzér u. 30. szám alatti ház falán, az alábbi 
szöveggel: 

„EZEN A HELYEN NYÍLT MEG  
A DIETRICH EMIL ÉS GOTTSCHLIG JÓZSEF ÁLTAL 1920-BAN ALAPÍTOTT  

TEA, KÁVÉ, LIKŐR, RUM ÉS COGNAC FORGALMAZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,  
AMELY MAGYARORSZÁGON ELSŐKÉNT GYÁRTOTT PALACKOZOTT ITALOKAT. 

AZ EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTTATTA 
KŐBÁNYA ÖNKORMÁNYZATA 

2011” 
Az emléktábla elkészítésére és felszerelésére 125.175,-Ft összeget biztosít a képviselő-testület 
működési célú általános tartalékkerete terhére.  
Határidő:    elszámolásra: 2011. június 30. 
Felelős:    Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:  Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Humán Iroda  
     Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
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A napirend 33./ tárgya: Javaslat a Montessori Stúdium Alapítvánnyal kötött 
együttműködési megállapodás felmondására 

 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság egyhangú szavazattal támogatja az 
előterjesztés elfogadását. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra.  
 
 
183/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 
31-ei hatállyal, rendes felmondással megszünteti a Montessori Stúdium Alapítvánnyal kötött 
Együttműködési megállapodást. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
 Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Oktatási és közművelődési főosztály 

 
 
ELNÖK: Javaslat hangzott el, hogy a bizalmas jelzéssel ellátott napirendi pontokat egy 
csokorban tárgyalja a képviselő-testület. Javasolja, hogy a meghívóban 34-es sorszámon 
szereplő napirendi pontot a 44-es napirendi pont előtt tárgyalja a képviselő-testület. Indítja a 
szavazást.  
 
 
184/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott 
napirend 34. pontjaként szereplő Javaslat bűncselekménnyel okozott kár megtérítése ügyében 
készített jogi szakvélemény tudomásulvételére tárgyú előterjesztést később, a 45. napirendi 
pontként tárgyalja. 
 
 
ELNÖK:    A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 34./ tárgya: Javaslat pályázat kiírására Kőbánya közterületein és 

intézmények területein „közösségi kertek” kialakítására 
 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
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Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a 
pályázat elbírálását a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság végezze el. Javasolja a 
bizottság, hogy a pályázati adatlap 6./ pontja kerüljön törlésre, hiszen értelmezhetetlennek 
tartották, hogy ajánlott növényeket tartalmazzon a pályázati kiírás. A végrehajtási határidőt 
2011. március 22-ére javasolja módosítani, hiszen, ha a pályázati kiírás határideje június 30. 
kevésbé fogják tudni áprilisig beadni a pályázók a pályaműveket.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a pályázati felhívásban a „pályázatnak 
tartalmaznia kell:” egészüljön ki azzal, hogy a megvalósításban résztvevők számát.  
 
 
ELNÖK: Elnök asszony javaslatán gondolkodik, mert a határozati javaslatban a határidő: 
2011. június 30., de azért mert június 5-éig kell dokumentáltan elszámolni, bemutatni, hogy a 
pályázatnak mi lett az eredménye. Természetesen a projektindítás március 22-e, addigra ki 
kell írniuk a pályázatot. A határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a pályázatokat a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, illetve a határidő 2011. március 
22-e. Javaslat érkezett, hogy a pályázat adatlapról hagyják el a 6. pontot, illetve a pályázati 
felhívásban a „pályázatnak tartalmaznia kell” egészüljön ki megvalósításban résztvevők 
száma. Kéri, szavazzanak az ismertetett módosításokkal együtt a határozati javaslatra.  
 
 
185/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki  
Kőbánya közterületein és intézmények területein „közösségi kertek” kialakítására, a pályázati 
felhívás tartalmára vonatkozó alábbi módosítással: 
 A pályázatnak tartalmaznia kell: 

A pályázó nevét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét, a közösséget képviselő 
személy nevét, elérhetőségét,  a megvalósításban résztvevők számát, a tervezett vagy 
fejleszteni kívánt kiskert méretarányos vázrajzát, bejelölve az ültetni kívánt növények 
nevét és helyét, feltüntetve az ültetendő növények darabszámát is. (…) 

továbbá törli az Adatlap 6./ pontját. (A pályázati felhívás a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletét képezi.) 
A pályázatokat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A pályázat 
forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. részére e  tevékenységre biztosított összeg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     pályázat kiírása: 2011. március 22. 

pályázat lezárását követő beszámolásra: 2011. június 16. 
Felelős:     Kovács Róbert polgármester 
     Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős:   dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Környezetvédelmi Osztály 
     Hancz Sándor ügyvezető 
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A napirend 35./ tárgya: Javaslat a Szent László Plébániatemplom behatolásjelző 
rendszerének felújítására, korszerűsítésére  

 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 
ELNÖK: Az előterjesztésben foglaltak a Szent László Plébániatemplommal egyeztetve került 
megfogalmazásra. Komoly gondot jelent a templom biztonságának megőrzése, ezért kérték 
ezt az ajánlatot. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Kérdezi, hogy miért pont ez a biztonsági cég került kiválasztásra?  
 
 
ELNÖK: Ez a cég látja el az Önkormányzat épületének, telephelyeinek, illetve az 
önkormányzati intézmények őrzését, kezeli a biztonsági berendezéseket, a riasztórendszer 
felügyeletét. Ez az ok.  
 
 
Tokody Marcell Gegely: Ha szoros integritásról nem beszélhetnek, akkor talán érdemesebb 
megvizsgálni, hogy mely cégek, milyen árajánlatot adnak, hiszen sokkal 
költséghatékonyabban tudnak dolgozni ebben az esetben. 
 
 
ELNÖK: Természetesen van integritása, hiszen ez a cég tudja ellátni a felügyeletet, illetve 
állandó biztonsági szolgálatot működtetnek úgy a hivatal portáján, mint egyéb telephelyeken. 
A bizottság a 2/B határozati javaslat elfogadását támogatta, a három határozati javaslat egy 
határozati javaslatba történő foglalását javasolja. Kéri, szavazzanak az összevont határozati 
javaslatra. 
 
 
186/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő Szent László Plébániatemplom épületének védelmi és behatolás-jelző 
rendszerének felújításával, korszerűsítésével, illetve bővítésével – a beérkezett árajánlat 
alapján – a BOHUS SECURITY Kft.-t (1096 Budapest, Haller u. 44.) bízza meg bruttó 
803.222,-Ft összeg értékben, melynek forrásaként a képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartalékkeretét határozza meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő:  szerződés megkötése: 2010. április 10. 

 befejezésre: 2011. június 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Szabó Krisztián  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
 Jegyzői Iroda 
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A napirend 36./ tárgya: Javaslat tüdőgyulladás elleni védőoltás beszerzésére az idősek 
otthonában elhelyezett ellátottak számára  

 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Az előterjesztésben az szerepel, hogy az oltóanyag ára vény 
ellenében, támogatással 2.070,-Ft. A vény név szerinti, és ha név szerinti a vény, akkor az 
oltóanyagot hogyan rendeli meg az Önkormányzat? Egyetért az előterjesztéssel. Felhívja a 
figyelmet a lebonyolítás legitim módon történő lefolytatására. 
 
 
ELNÖK: Véleménye szerint ezt nyugodtan a Szivárvány Nonprofit Kft.-re bízhatják, az 
önkormányzat átadja a támogatást és ettől kezdve a jogszerű lebonyolítás, elszámolás az ő 
dolguk. A védőoltást csak a Szivárvány Kft. rendelheti meg, a pénzeszköz átadásra kerül és az 
oltás megszervezését is a Kft.-nek kell lebonyolítani. Nincs több észrevétel, kéri, szavazzanak 
a határozati javaslatra.  
 
 
187/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. által működtetett Idősek Otthonában és az Átmeneti 
Gondozóházban  elhelyezett ellátottak tüdőgyulladás elleni prevenciójára 140 000,-Ft 
összeget biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert az oltással kapcsolatos feladatok megszervezésére. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Szociális és Egészségügyi Főosztály 
 
 
 
A napirend 37./ tárgya: Javaslat – az önkormányzatok elégtelen mértékű finanszírozása 

miatt – a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról 
szóló rendelettervezettel kapcsolatos felterjesztés elfogadására 

 Előterjesztő:  dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Az előterjesztés az SZMSZ értelmében Élő Norbert úr indítványa alapján került 
megfogalmazásra. Maga az indítvány nem volt több mint az előterjesztésben szereplő három 
pont. Előterjesztőként nem javasolja az indítvány támogatását. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Nincs hozzászóló, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra.  
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188/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(5 igen, 13 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem él a 
felterjesztési joggal – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§-a 
alapján – az illetékes miniszternél és az Országgyűlés elnökénél az alábbi ügyekkel 
kapcsolatban: 

1. Az illetékes miniszternél és az Országgyűlés elnökénél a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1.§ (1)–(2) bekezdésében az idegenforgalmi adó bevezetésének 
jogosultjáról szóló részek módosításának kezdeményezése, úgy hogy az 
idegenforgalmi adó bevezetéséről a fővárosi önkormányzat legyen jogosult dönteni. 

2. A közösségi közlekedés finanszírozása szabályozásának kezdeményezése az illetékes 
miniszternél, hogy oly módon alakítsák át azt, amely legalább egy önkormányzati 
választási cikluson keresztül biztosítja annak kiszámítható finanszírozását.   

3. Az illetékes miniszter figyelmének felhívása, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvényben az iparűzési adóra vonatkozó szabályozás tavaly nyári módosítása negatív 
hatással lehet a fővárosi önkormányzat adóbevételeire, és így érinteni fogja a fővárosi 
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást szabályozó 
rendeletet is. 

 
 
 
A napirend 38./ tárgya: Tájékoztató a Kolozsvári u. 37. sz. előtti köztisztasági és 

ebtartási helyzetről 
 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 
ELNÖK: Képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslat alapján került a képviselő-testület elé 
az előterjesztés. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze.  
 
 
Élő Norbert: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a park négy sarkára 
kutyatiltó táblákat tegyenek ki. A kutyatulajdonosokat irányítsák át a töltés túloldalára és a 
közterület-felügyelők fokozottan ellenőrizzék ezt a területet.  
 
 
Mihalik András: Fokozottabb ellenőrzést kér a kutyasétáltatással kapcsolatban.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: Mint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi B67izottság 
elnöke elmondja, hogy a bizottság áttekintette a kutyatartással kapcsolatos problémakört. A 
kutyafuttatók helyzetét szeretnék alaposabban megvizsgálni, úgy gondolja, hogy az 
ellenőrzésnek, tiltásnak akkor tudnak hatékonyan érvényt szerezni, ha a megfelelő helyekre 
kutyafuttatókat építenek, illetve a veszélyes hulladéknak számító kutyaürülék tárolókat is kit 
tudnak helyezni. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság következő ülésén 
áttekinti, hogy hol lehet még ezen a környéken is kialakítani kutyafuttatót.  
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ELNÖK: A probléma régen ismert. Az elmúlt évek során Kőbányán számos helyen 
kialakításra kerültek kutyafuttatók, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a kutyafuttatók 
meglehetősen kis területet fognak közre, igazából kutyafuttatásra kevésbé alkalmasak. A 
jövőben egyik kiemelt feladatként kell kezelni ezt a kérdést, a feltételrendszert tovább kell 
javítani, az önkormányzati rendeleteket tovább kell szigorítani, illetve az ellenőrzési 
tevékenységet is hatékonyabban kell végezni, erről a közterület-felügyelet vezetőjével 
folyamatosan tárgyalnak.  
 
 
Mihalik András: Elmondja, hogy a lakótelepen vannak olyan lakók, akik 5-6 kutyát tartanak a 
lakásukban.  
 
 
ELNÖK: Az önkormányzathoz viszonylag ritkán érkezik ezzel kapcsolatban panasz. 
Természetesen, ha lakossági bejelentés érkezik, akkor minden esetben eljárnak. Többlet eb 
tartást nagyon ritka esetben szokott engedélyezni – állatorvosi és egyéb szakhatósági 
állásfoglalások alapján – az önkormányzat.  
 
 
Radványi Gábor: Aki ismeri a területet, tudja, hogy elég összetett a probléma, parkolási 
problémák is vannak, van engedély nélkül felépített bódé, amelyet évek óta nem tudnak 
elbontani. Megfogalmazódott olyan igény is a lakókban, jó lenne, ha a közparkot sokkal 
szebbé, jobbá tenné az önkormányzat. Ez a terület alkalmatlan sajnos kutyafuttató 
kialakítására. Vizsgálják a lehetőséget, reméli, hogy rövid időn belül az ott lévő bódé is 
elbontásra kerül, és akkor ott egy kisebb kutyafuttatót ki lehetne alakítani. 
 
 
ELNÖK: Megkéri Élő képviselő urat, még egyszer foglalja össze a módosító javaslatát.  
 
 
Élő Norbert: Javasolja, hogy kerüljön ki a park négy sarkára a kutyatiltó tábla. A 
kutyatulajdonosokat próbálják meg átirányítani a töltés túloldalára, valamint a közterület-
felügyelők az elkövetkező egy hónapban fokozottan ellenőrizzék a területet.  
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy az eredeti határozati javaslat kiegészül azzal, hogy a 
területen helyezzenek el kutyasétáltatást tiltó táblákat, jelezzék az itt élőknek, hogy a 
kutyafuttatást a töltés túl oldalán oldják meg, illetve a közterület-felügyeletet fokozott 
ellenőrzésre bírják egy hónapon keresztül.  
 
 
189/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolozsvári u. 37. 
sz. előtti köztisztasági és ebtartási helyzetről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy  

a)   a park négy sarkán kerüljenek kihelyezésre kutyasétáltatást tiltó táblák, 
b) kerüljön kihelyezésre olyan tábla, mely azt jelzi, hogy a töltés túloldalán van 

lehetőség kutyafuttatásra, 
c) 1 hónapon keresztül a közterület-felügyelet fokozott ellenőrzést végezzen az adott 

területen. 
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Határidő: 2011. április 17. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hatósági Iroda 
 
 
 
A napirend 39./ tárgya: Javaslat a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány kérelmének 

elbírálására 
 Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság egyszeri, 76.000,-Ft támogatást javasol 
biztosítani a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány részére. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
190/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(5  igen,  6 ellenszavazattal,  7  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem biztosít 
támogatást – a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány kérelmére – a csángó szórványmagyar Bástya 
Kollégiuma és magyardécsei fiókintézmény fenntartása költségeire a Kőbányán élő polgárok 
az önkormányzaton keresztül „polgáronként havi 1,-Ft” program keretében. 
 
 
 
A napirend 40./ tárgya: Javaslat Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) pályázaton 

való részvételre 
 Előterjesztő:  dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
191/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be a Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetett – KÖZOP-4.5.0-
09-11 „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és 
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” előkészítési projektcsatorna felhívására.  
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízióját a pályázat 
előkészítésére, illetve a projekt teljes körű menedzsmentjéhez kapcsolódó feladatok ellátására, 
valamint a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására, és az esetleges hiányosságok 
pótlására. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Kovács Róbert polgármester  

  Szabó László vezérigazgató 
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A napirend 41./ tárgya: Javaslat az önkormányzat média megjelenésének bővítésére 
 Előterjesztő:  dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Felmerült benne a kérdés, hogy akár az eddigi, akár az 
előterjesztésben javasolt médiák esetében garantált-e a kisebbség arányos megjelenítése. Az 
önkormányzat a megjelenésért szerződést köt, és fizet. Javasolja, hogy a szerződésekben – a 
már jelenleg is érvényes szerződések is kerüljenek kiegészítésre – szerepeljen, hogy a 
képviselő-testületi ülésről való tudósításban a kisebbségi vélemény arányos megjelentetése 
szükséges. Megjegyzi, hogy a két határozati javaslatban szereplő összeg annyiba kerül, mint a 
nyugdíjasok plusz kéthavi üdültetése. 
 
 
Élő Norbert: Felhívja a figyelmet, hogy majdnem 20 millió forintba kerül a TV10 
működtetése, és nem szerepel a költségvetésben, hogy médiára x millió forintot költenek. 
Javasolja, ha már a TV10-zel szerződnek, írják elő, hogy az ellenzéki véleményeket, legalább 
a választási eredmények függvényében jelenítsék meg. Kérdezi, hogy a Kőbányai Hírek című 
újság megszűnik-e? A szerződés lejár március 31-én, gyakorlatilag a TV10-be 
átcsoportosítják a pénzt. Meglepetés volt számára, hogy a Kőbánya.info FIDESZ-től nem 
távolálló orgánumot is támogatja az önkormányzat. Kérte, hogy csatolják be a szerződést, 
nem történt meg, pedig a testületi ülésre ígérték. Jegyző urat, arra szeretné kérni, hogy 
ameddig volt sajtótörvény, az alapján járjon el szabálysértési ügyben, és most a média törvény 
alapján, hogy bejelentkezett-e ez a lap egyáltalán, kapott-e ISSN számot? A törvény előírja, 
hogy az impresszumot kötelező a nyomtatványon megjeleníteni. Ez a Kőbánya.info-n nincs. 
Fogalmuk sincs, hogy ki adja ki ezt a lapot, hány példányban, kit lehet perelni. Ezenkívül 
minden bevételszerző internetes vállalkozásnak is be kell jelentkezni az új Média Tanács 
hatálya alá. Ha a Kőbánya.info pénzt kap – eddig nem tudtak róla – rágalmazásért, 
becsületsértésért perelni fogják az újságot. Ha fizetnek ezért, akkor igenis jelenjen meg az 
ellenzéki vélemény is. Kéri továbbra is a teljesítésigazolásokat, akár a következő testületi 
ülésre előterjesztés formájában. Kéri a tizenkét megjelent számot tavalyról, idén a megjelent 
számokat, a teljesítésigazolásokat ki írta alá, és kéri a szerződést.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Valóban nagyon fontos a nyilvánosság, de ugyanennyire fontos az 
arányos megjelenés és az egyenes, mindenféle ferdítés, csúsztatás nélküli tájékoztatás. Kéri, 
hogy közpénzen ne propaganda televízió és ne propaganda pártújságok jelenjenek meg.  
 
 
Radványi Gábor: A médiának a pártok szerinti felosztása nagyon helytelen dolog. Ha valaki, 
valamilyen üzenetet el akar juttatni a kerület lakossága számára, azt el tudja juttatni. Meglepő 
számára, hogy Tokody úr arról beszél, hogy pártmédiumok vannak. Véleménye szerint 
minden párt meg tudná találni a megfelelő csatornát arra, hogy eljuttassa az üzeneteit 
Kőbánya lakosságának. Véleménye szerint minden hozzászóló el tudja mondani a véleményét 
a Kőbánya.info-n is. Nem érzi ezt a kritikát indokoltnak. 
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Somlyódy Csaba: Kiderült, hogy szerződések vannak a finanszírozásra, ez nem saját zsebből, 
pártkasszából vagy polgári lelkesedéssel készült médiumokról van szó, méghozzá közpénzen 
működő sajtóorgánumokról van szó. Ha közpénzből működik, ott viszont igenis van helye az 
arányosságnak.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Azt kéri, hogy minden médiával, akivel szerződése van az 
önkormányzatnak, szerepeljen a szerződésben, hogy kifejezetten a képviselő-testületi ülésről 
való tudósításban a kisebbségi vélemény arányos megjelenítése szükséges.  
 
 
Révész Máriusz: Legközelebb a médiát érintő anyagot helyes lenne, ha a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság megtárgyalná, hiszen ennek a bizottságnak a hatáskörébe tartozik. 
Véleménye szerint azt bele kell írni a szerződésbe, hogy az ellenzéknek is biztosítani kell a 
véleménynyilvánítási lehetőséget. Ez így korrekt, ezen nem kellene vitatkozni. A Kőbányai 
Hírekben mindenki véleménye megjelenik, ha nem tetszik, nyugodtan elmondhatja a 
véleményét a szerkesztőnek. Ha jól tudja a szerződés az idei évre köttetett, ezért a tavalyi 
tizenkét számot bekérni lehetséges, csak túl sok értelme nincs. A TV10 miután megkötik ezt a 
szerződést, más típusú műsorokat kell, hogy szolgáltasson, mint amit most szolgáltat. Ha az 
egész átalakul egy normális műsorfolyammá – kijönnek a kőbányai rendezvényekre, 
tájékoztatót sugároznak a képviselő-testületi ülésről – akkor véleménye szerint megérheti az 
1,7 millió forintot. Az az alapvető igénye az ellenzéknek, hogy önkormányzati pénzből 
finanszírozott médiumokban az ő véleményük megjelenjen, arányosan, ez helyes, jogos 
felvetés, amit támogatni kell, és támogatni is fognak.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Hangsúlyos különbség az ATV és a TV10 között, hogy a TV10 heti 42 
megjelenést biztosít, az ATV pedig heti két megjelenést. A műsor elkészítésének az ára ebben 
teljes egészében benne van, míg az ATV az általuk fenntartott Szent László Gimnázium 
diákjaival oldja meg a műsor elkészítésének a felét. A kerületi rendezvényekre bár 
szórványosan, de a TV10 elment, a képviselő-testületi üléseken is megjelentek. Az ellenzéki 
vélemény kérdésében egyetért Révész képviselő úr által elmondottakkal. A Kőbánya.info-val 
a szerződést pont a kiegyensúlyozott tájékoztatás miatt még Polgármester úr elődje kötötte.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Elmondja, hogy a Kőbánya.info-n meg tudtak jelenni. A legutolsó 
képviselői beszámolóját nem hozta le ez a hírportál, arra való hivatkozással, hogy 
magánlevelezés volt a beszámolóhoz kapcsolódóan, hozzáteszi, hogy ez nem magánlevelezés. 
Azt gondolja, hogy mindenki megjelenhet rajta.  
 
 
Élő Norbert: Azért kérik a papírokat, mert nem tudják, hogy hűtlen kezelés miatt kell-e 
feljelentést tenniük, vagy sem, és tiltott kampányfinanszírozás miatt kell-e feljelentést tenni 
vagy sem. Addig nem volt vele semmi bajuk, amíg azt hitték, hogy ez egy független lap, de 
onnan kezdve, hogy az önkormányzat finanszírozta havi 200.000,-Ft-tal, felháborító, amit 
csinált a Kőbánya.info, nem tudja elfogadni.  
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Radványi Gábor: Nincs miért nyomozni, nincs titok. A teljesítést ő igazolja le. Havonta ez a 
cég számlát bocsát ki az önkormányzat számára. Nála van az együttműködési megállapodás, 
az aláírók között szerepel Dankó Györgyi ügyvezető, Kovács Róbert polgármester, szakmai 
és jogi szignáló Radványi Gábor alpolgármester és dr. Korpai Anita osztályvezető, Végh 
Erzsébet osztályvezető szintén ellenjegyző dr. Neszteli István jegyző megbízásából. A 
szerződésbe bárki betekinthet.  
 
 
Weeber Tibor: Felhívja Élő úr figyelmét, ha valamire kíváncsi, semmi nem gátolja meg, bejön 
a hivatalba és nézzen utána. Ha a Kőbánya.info visszautasítja, hogy valamely írását 
megjelentesse, akkor szóvá teszi, hogy az ő írását nem jelentetik meg.  
 
 
Élő Norbert: A Gazdasági Bizottság ülésén kérte ezeket az anyagokat és azt az ígéretet kapta, 
hogy a testületi ülésen meg fogja kapni. Miután nem kapta meg, ezért kérte még egyszer. Kéri 
az előterjesztést a következő testületi ülésre, ha ez lehetséges. 
 
 
Révész Máriusz: Felhívja Élő úr figyelmét, hogy az SZMSZ-ben szabályozták az írásbeli 
kérdést. Ha bármilyen kérdése van, vagy anyagot meg akar tudni, az a formája ennek, hogy 
feltesz írásbeli kérdést a polgármesternek, az alpolgármestereknek, jegyzőnek, leírja, hogy mit 
szeretne látni, leadja és az SZMSZ szerint ezt x napon belül a rendelkezésére kell bocsátani. 
Megteheti ezt szóban is a testületi ülésen. A maga részéről a legmesszemenőkig szeretne 
ragaszkodni ahhoz, hogy Élő képviselő úrnak minél több véleménye megjelenjen a különböző 
médiumokban.  
 
 
Tóth Balázs: Felhívja a figyelmet, hogy a Kőbánya.info nem is szerepel a határozati 
javaslatok között. Természetesen egyetért azzal, aki kíváncsi nézze meg a szerződést, ezzel 
kapcsolatban. Elmondja, hogy ebben a médiában korrektül meg tudtak jelenni, soha nem 
utasították vissza őket. A TV10-zel kapcsolatban viszont Révész képviselő úr véleményét 
osztaná, azt is mérlegelni kell, hogy mennyi pénzt ad az önkormányzat média megjelenésre. 
Ha már ilyen jelentős pénzösszeget elköltenek, akkor ott már a TV10 esetében is figyelni kell 
a korrekt megjelenésre mindegyik kőbányai párt részéről, illetve azt is felül kell vizsgálni, 
hogy tényleg hatékonyabb és jobb műsorokat szolgáltasson.  
 
 
Tokody Marcell Gergely: Javasolja, bontsák ketté a két határozati javaslatot. A Rádió 17 
komolyan vette az esélyegyenlőséget, az ő esetükben jó szívvel tudja támogatni és kicsit más 
200.000,-Ft + áfa, mint 1,7 millió forint + áfa.  
 
 
ELNÖK: Az SZMSZ az egyéni indítványra is kitér, azok az anyagok, amelyek eddig egyéni 
indítványként jelentek meg, messze nem elégítik ki az egyéni indítvány kritériumát. Ezzel 
majd foglalkozni kell, hogy pontosan körbeírják, hogy mit is lehet egyéni indítvány alatt 
érteni. Egyetért minden hozzászólóval, aki azt fogalmazta meg, hogy a kisebbségi 
véleményeket is meg kell jeleníteni a közpénzből finanszírozott bármely helyi médiában. A 
kisebbség működéséről akkor lehet tudósítani, ha adott programon, rendezvényen részt vesz.  
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Két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben, illetve dr. Csicsay Claudius Iván 
képviselő úr megfogalmazott egy kiegészítést, amelyet külön határozati javaslatként is el tud 
képzelni. A javaslat úgy szól: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a helyi médiumokkal kötött együttműködési 
szerződésekben külön térjen ki arra, hogy a képviselő-testületi ülésekről a kisebbségi 
vélemények arányosan kerüljenek megjelenítésre. Kéri, szavazzanak egyenként a határozati 
javaslatokra. 
 
 
192/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kössön együttműködési megállapodást a Centrum TV Magyarország Kft.-vel 
(TV10) – heti 30 perces műsoridő, 42 megjelenés biztosításával – havi 1.700.000,-Ft + áfa 
összegben, a képviselő-testület általános működési célú tartalékkerete terhére. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Kovács Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelős:   dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős:   Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
   Jogi Osztály 
 
 
193/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kössön együttműködési megállapodást a Rádió 17 Kft.-vel havi 200.000,-Ft + 
áfa összegben, a képviselő-testület általános működési célú tartalékkerete terhére. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Kovács Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelős:   dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős:   Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
   Jogi Osztály 
 
 
194/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a helyi médiumokkal kötendő együttműködési szerződésekben kerüljön 
rögzítésre, hogy a képviselő-testületi ülésekről szóló tudósítások kapcsán a kisebbségi 
vélemények arányosan kerüljenek megjelenítésre. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Kovács Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelős:   dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős:   Jogi Osztály 
 
 
Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy mi lesz a sorsa a Kőbányai Híreknek március 31-e után?  
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ELNÖK: A Kőbányai Hírek című újság további folytatásáról előterjesztés kell, hogy 
szülessen. Jelen pillanatban a nyomda közbeszereztetése merül fel kérdésként, hiszen a Média 
Kht. meg fog szűnni. Célszerű az önkormányzatnak kiírni a közbeszerzést, és az előterjesztés 
alapján tudnak dönteni, hogy a szerkesztése hogyan történne a jövőben.  
 
 
 
A napirend 42./ tárgya: Tájékoztató a Budapest X. ker., Bihari út 8/c alatt megvalósított 

szociális városrehabilitációs projekttel kapcsolatos felügyelő 
bizottsági vizsgálatról 

 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 
ELNÖK: Az elmúlt testületi ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy feljelentéssel élt 
ismeretlen tettes ellen a Bihari út 8/c alatt folytatott szociális városrehabilitációs projekttel 
kapcsolatban. Az előterjesztés tartalmazza azt az ügyvédi szakvéleményt, amely a 
közbeszerzésekkel foglalkozik, tartalmazza a CLAR-BAU Kft. részére kifizetett összegeket, 
illetve összegzést a szakértői anyagról, amely megalapozta a feljelentést.  
 
 
Élő Norbert: Nem világos számára, hogy ki volt az, aki a 90%-os készültséget igazolta, és mi 
alapján? Kérte, hogy ezt vizsgálják meg. Nem mutatja be a szakértői anyag, hogy a képviselő-
testületi, felügyelő bizottsági, bizottsági határozatoknak megfeleltek-e ezek a szerződések, 
vagy nem. Azt megnézték, hogy a közbeszerzési kiírásnak megfelelően történt a 
szerződéskötés. Kérdezi, hogy azt a bizonyos 42 millió forintot miért nem sikerült a 
fővárostól lehívni? Kérték, hogy kerüljön be a Fővárosi Közgyűlés elé, amit a közgyűlés meg 
fog szavazni, mert nem tud mit csinálni. Kérte, nézzék meg, hogy ki hibázott, miért nem 
került a Fővárosi Közgyűlés elé az anyag. Nem muszáj most szóban válaszolni a kérdéseire, 
elég, ha a következő ülésre megkapja a válaszokat írásban. 
 
 
ELNÖK: Jelen előterjesztés is Képviselő úr kérésére került a képviselő-testület elé.  
 
 
Dr. Pap Sándor: 2009. december 31-e már hosszabbított időpont volt a támogatás lehívására, 
ennek a további meghosszabbítására, az akkori vezérigazgató állásfoglalása szerint nem volt 
lehetőség. Előtte viszont folyamatosan azt az információt kapta valamennyi döntéshozó 
grémium, hogy 2010. december 31-éig lehet lehívni ezt az összeget. Azok a cselekmények, 
ami miatt négy bűncselekményi kategória megvalósulását alaposnak vélve feljelentést tettek, 
az egyik sem a döntéshozókhoz kapcsolódik, hanem olyan operatív végrehajtási 
cselekményekhez, amelyekre egy döntéshozó szervezetnek – tulajdonos, felügyelő bizottság – 
ráhatása van. Csalás, színlelt ügylet kötésével megvalósult csőd bűntett, hűtlen vagy 
hanyagkezelés és okirat hamisítás miatt tettek emlékei szerint feljelentést. Ténylegesen, 
amikor megvalósult a Bihari 8/c kivitelezése, akkor a CLAR-BAU-nak volt számos 
alvállalkozója. A CLAR-BAU ellen 2009. május 5-én a Cégbíróság elrendelte a felszámolási 
eljárást. A CLAR-BAU ezt követően néhány hónappal 2009 októberében eljuttatott egy olyan 
nyilatkozatot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez, hogy a fennálló követeléseit engedményezi 
az alvállalkozókra.  
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A 44 millió forintból emlékei szerint 40 millió forintot egy olyan cégnek utalt át félig 
engedményezési nyilatkozat alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., amely a tényleges 
kivitelezésben soha nem vett részt. Ennek az engedményezett cégnek mind a tulajdonosa, 
mind az ügyvezetője ugyanaz, mint a CLAR-BAU-é. Miután a felszámolási eljárásban már 
inkasszó volt a CLAR-BAU számláján a CLAR-BAU tulajdonosa és egyben ügyvezetője 
saját másik cégének a számlájára utaltatta a pénzt, aminek a tényleges közreműködésére 
egyelőre bizonyítékuk nincs. A 42 millió forintból 21 millió forintra van engedményezési 
okirat, a másik 21 millió forint teljes egészében jogcím nélkül ment a külsős cég számlájára. 
Ezek olyan abszolút operatív vezetői jogkörbe tartozó döntések, amelyek egy vezető 
tisztségviselő, vagy nagyobb cégnél a pénzügyi vezető felelősségi körébe tartoznak. Erre a 
Felügyelő Bizottságnak és a képviselő-testületnek nem lehetett rálátása.  
 
 
Élő Norbert: Nem kapott választ a konkrét kérdéseire.  
 
 
ELNÖK: Véleménye szerint Alpolgármester úr által adott válasz egy válasz kivételével, ami 
arról szólt, hogy a 90%-os teljesítést ki igazolta, minden kérdésre kitért. A 90%-os teljesítés 
igazolása is egyszerűen megválaszolható. 
 
 
Dr. Pap Sándor: A 90%-os teljesítés elismerésére feltételezi, hogy a vezérigazgatónak volt 
joga, esetleg egy műszaki kollégával kiegészülve, az építési napló alapján. Erre most tényleg 
nem tud választ adni, hogy konkrétan kik voltak ezek a személyek. Rövid határidőn belül 
konkrét választ fog adni.  
 
 
ELNÖK: Amit a képviselő-testület részéről lehetett látni és nyomon követni, azt nyomon 
követték. A társaság akkori vezérigazgatója nem egyszer kijelentette, hogy a Fővárosi 
Közgyűlésnél kezdeményezte a határidő hosszabbítást, eljárt, várják a döntést. Folyamatosan 
ezt a tájékoztatást kapták, amíg egyszer ki nem derült, hogy ez nincs így, de akkor már rég 
letelt a határidő. Jelzi a képviselő-testületnek, hogy tegnap a felszámoló felkereste a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t iratbetekintési lehetőséget kért, a feljelentését ő is napokon belül meg 
fogja tenni az illetékes hatóságnál. Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 
 
 
195/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Bihari út 8/c alatt megvalósított szociális városrehabilitációs projekttel kapcsolatos felügyelő 
bizottsági vizsgálatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
A napirend 43./ tárgya: Egyebek:  

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2011. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről 
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ELNÖK:   Az SZMSZ 18. § (2) bekezdés n) pontjában biztosított jogkörénél fogva a 
napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

 
 
 

Tájékoztató a Kőbányán 2010. év végén létesített jégpályával 
kapcsolatos időarányos elszámolásról 

 
 
Élő Norbert: Azt a tájékoztatást kapta a bizottsági ülésen, hogy készül előterjesztés a 
következő testületi ülésre. Kérdezi, igaz-e a hír?  
 
 
ELNÖK: A Pénzügyi Bizottság márciusi határozata arról szól, hogy tudomásul vette a 
tájékoztatót, egyben felkérte a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 
jégpályával kapcsolatos kimutatás mellé az áprilisi képviselő-testületi ülésre készítsen 
szöveges kiegészítést. Az április testületi ülésre fog az anyag elkészülni.  
 
 
Révész Máriusz: Több kerületben a jégpályát ingyenesen bocsátották a lakosság 
rendelkezésére. Körülbelül 19 millió forintba került, 3 millió forint bevétel lett, és egyéb 
kiadások is voltak. Az anyag egyik tanulsága, el kellene gondolkodni azon, ragaszkodnak-e a 
300-400,-Ft-os jegyárhoz vagy pedig végiggondolják, hogy ingyenesen biztosítanák a 
jégpályát, talán nagyobb forgalom lenne. Felhívja Élő úr figyelmét, hogy a munkatervben is 
szerepel, hogy a jégpályával kapcsolatban előterjesztésnek kell készülnie. Azzal kapcsolatban 
lesz a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek, hogy talál-e használaton kívüli csarnokot és erre a 
célra alkalmas Kőbányán. Ebben az esetben lehetőség lenne arra, hogy a jégpálya ne három 
hónapon keresztül üzemeljen. Az adatokkal kapcsolatban kétségei vannak, véleménye szerint 
a délelőtti iskolás, óvodás létszám, meggyőződése, hogy jelentősen meghaladta a délután 
használók számát. Azt hiszi, hogy érdemes volt ebbe belevágni.  
 
 
Tóth Balázs: Javasolja, hogy a napirendi pontot tegyék át a következő testületi ülésre, ahol 
már a szöveges információ birtokában tudnak szavazni.  
 
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslatról vita nélkül dönt a képviselő-testület. Köszönetet mond a 
jégpálya kialakításában közreműködő minden szereplőnek. Kéri, szavazzanak arra, hogy 
kívánja-e a képviselő-testület tovább tárgyalni a napirendi pontot. 
 
 
196/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1 igen, 14 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén nem 
kívánja tárgyalni a Kőbányán 2010. év végén létesített jégpályával kapcsolatos időarányos 
elszámolásról szóló tájékoztatót, azzal, hogy a kimutatás mellé az áprilisi képviselő-testületi 
ülésre egy elemző, szöveges kiegészítéssel ismét kerüljön beterjesztésre. 
Határidő:   2011. április 21. 
Felelős:   Szabó László vezérigazgató  
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 Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi 
tevékenységéről 

 
 
ELNÖK: Első alkalommal kerül ilyen típusú beszámoló a képviselő-testület elé. Nagyon 
fontos ezzel a kérdéssel foglalkozniuk. Mindenki tapasztalja, hogy milyen méreteket ölt 
Kőbányán a kábítószer fogyasztás, ennek egyik formájával foglalkoztak már a rendőrségi 
beszámoló kapcsán. Az anyag tükrözi azt a széleskörű tevékenységet, amit az elmúlt évben e 
tekintetben a Fórum végzett. Nagyon fontos, hogy a továbbiakban is megfelelő támogatást 
tudjanak biztosítani a Fórum működésének folytatásához. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
 
 
Ambrus Zsuzsanna: Megköszöni a képviselő-testület támogatását. Hangsúlyozza, hogy nem 
operatív végrehajtó testület, hanem olyan kerületi fórum, amely összefogja azokat a 
szakembereket, akik ezen a területen dolgoznak. Egységes szakmai szemléletet igyekszik 
kialakítani, mert ez az alapja minden további közös cselekvésnek. Három pályázatot adtak be, 
ebből kettőt megnyertek. Egy helyzetfelmérő kutatás folyik, ennek most van a kérdőíves 
fázisa és tavasszal meg fog történni a kiértékelés. Az is nagyon fontos tényező, hogy az 
önkormányzat is lássa, és részt vegyen ebben a tevékenységben, mert ez csak így tud teljessé 
válni. Szemléletformáló képzést tartottak kerületi rendvédelmi szakembereknek. Kerületi 
drogtérkép készítését kezdték el, amely időtartama kb. egy év. Köszönik az érdeklődést és a 
részvételt.  
 
 
ELNÖK: Megköszöni minden résztvevőnek a munkáját, és eredményes munkát kíván erre az 
évre is. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
197/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 44./ tárgya: Javaslat a Sibrik Miklós út – Harmat utca – Gergely utca – 

Noszlopy utca által határolt rekultivált bányagödör 
növénytelepítési munkáira vonatkozó pénzeszköz átadási 
megállapodás aláírására 

     Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
ELNÖK: A Fővárosi Közgyűlés az elmúlt évben döntött arról, hogy 40 millió forinttal 
támogatja a szánkódomb növénytelepítési munkáit, de az elmúlt évben nem sikerült 
megállapodást kötni. Most is odáig tudnak eljutni, hogy majd csak 2012-ben válik 
felhasználhatóvá a forrás, amennyiben a megállapodásban végrehajtott feladatokat megfelelő 
ütemezés szerint elvégzi az önkormányzat. Nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 
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198/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve a 
2093/2010. (IX. 16.) sz. határozatában foglaltakat – elfogadja a Budapest Főváros 
Önkormányzata által megküldött megállapodás tervezetet, és felkéri a polgármestert, hogy írja 
alá a Budapest X. kerület, Sibrik M. u. – Harmat u. – Gergely u. – Noszlopy u. által határolt, 
42137/34 hrsz.-ú rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira a Budapest Főváros 
Önkormányzata által nyújtott támogatásról szóló megállapodást. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:     Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Főépítészi Osztály 
 
 
 
A napirend 45./ tárgya: Javaslat bűncselekménnyel okozott kár megtérítése ügyében 

készített jogi szakvélemény tudomásulvételére 
 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S – 
 
 
A napirend 46./ tárgya: Javaslat közterület-használati díjjal kapcsolatos méltányossági 

kérelmek elbírálására  
 Előterjesztő:  Kovács Róbert polgármester 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S – 
 
 
 
A napirend 47/ tárgya: Javaslat közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kapcsán 

korengedményes nyugdíj átmeneti idejére pénzfedezet 
biztosítására 

 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S – 
 
 
 
A napirend 48/ tárgya: Javaslat Bárczy István-díj adományozására 
 Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S – 
 
 
 
A napirend 49./ tárgya: Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás 

tárgykörében  
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 

ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S – 
 
 
ELNÖK: Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok felvételére 
tettek javaslatot a képviselő-testület soron következő ülésére: 

- Tokody Marcell Gergely:  
− Javaslat képviselői etikai norma elfogadására (az Önkormányzat és 

a képviselők gazdasági érdekeltsége vonatkozásában) 
− Tájékoztató az önkormányzat és a polgárőr egyesületek között 

létrejött megállapodásokról 
- Révész Máriusz: Javaslat az újhegyi kulturális központ megvalósítására 

(májusra)  
 
 
ELNÖK: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülését 2011. április  21-én  9 órai kezdettel hívja össze. 
 
 
 
 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje:  17.30 óra. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Szabó Krisztián       Kovács Róbert  
        jegyző        polgármester 
 
 

 
 
 
 


