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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 18 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Bejelenti, hogy az előterjesztők visszavonták a meghívóban szereplő napirendi 
javaslat-tervezet szerint 9. és 18. sorszám alatt szereplő előterjesztéseket 

ELNÖK: Köszönti a Képviselő-testület tagJait, vendégeket, a Polgármesteri Hivatal 
munkatársait. A képviselő-testületi ülés nyilvános csupán a zárt ülések elrendelésekor kéri, 
hogy a vendégek hagyják el az üléstermet Kéri Képviselőtársait, jelentkezzenek be a 
szavazógépbe. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 

• Dr. György István országgyűlési képviselő, főpolgármester-helyettes úr, Kőbánya 
polgármestereként végzett munkájáért a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából a 
Polgármesterek Arany Pecsétgyűrű díjat kapott, melyet a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége elnöke (Gödöllő Polgármestere) adott át. 

• A Kis-Pongrác lakótelepre benyújtott pályázatot elbírálták és a regionális irányító 
hatóság 929 590 450 forint odaítéléséről döntött Kőbánya részére. A kőbányai 

ömésszel együtt 1,2 milliárd forintot fognak elkölteniaszociális rehabilitációra. 
• Ismerteti Bicskei Gáborné levelét, melyben köszönetet mondott a Képviselő

testületnek a Szent László Király Alapítvány kuratóriumi elnökeként, mivel a 
Képviselő-testület 500 OOO Ft-tal támogatott egy könyvkiadást 

• A Liszt Zongoraversenyen Kőbányáról a Kőbányai Zeneiskola Alapfokú Művészeti 
Oktatási Intézmény képviseletében Taraszava Krisztina tanárnő, művésznő részt vett a 
versenyen, az önkormányzat a nevezési díjat vállalta át. A hetven indulóból a 
középdöntőbe jutott. Dr. Fejér Tibor képviselő úr javasolja, hogy a Művésznő zenei 
anyagát, amelyet a hangversenyen játszott rögzítsék CD-re. Megkezdték a 
tárgyalásokat a Kőbányai Zenei Stúdióval, úgy tűnik, hogy a kezdeményezés 
megvalósulást nyerhet. 

• A Zene Világnapja alkalmából Liszt szobor avatására került sor a Csajkovszkij 
parkban. Az átadó ünnepségre nagyon szép hangversenyt szerveztek a kerületi iskolák 
kórusainak közreműködésével. 

• Radványi Gábor alpolgármester úr Felső-Zsolcán képviselte a Kőbányai 

Önkormányzatot, akiknek szintén az elmúlt évi katasztrófa idején támogatást 
nyújtottak 

• A Docler Holding az Albertirsai úton működő IT cég, több számítógépet, közel 2 
millió forint értékben adományozott az önkormányzaton keresztül a Kerületi 
Rendőrkapitányságnak 

• Kertbarát Konferenciát tartottak a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban múlt héten szombaton, ahol a pályázók részére a díjakat is átadták. 
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• A Boss Kft. új Kutatási Fejlesztési Központjának alapkő letétele megtörtént Dr. 
Czomba Sándor államtitkár úrral helyezték el az alapkövet. A Gyömrói út - Sibrik 
Miklós út sarkán fog felépülni egy impozáns épület. 2015-ig további laborokat fognak 
építeni. Az alapkőletételen a 600. magyar mémöknek, akit alkalmaznak emléktárgyat 
adtak át. 

• 2011. október 19-én nyitották meg a BNV-t, egyik párhuzamos rendezvénye a 
Kölyökparádé, melynek fő védnökei a Kőbányai Önkormányzat, illetve a prograrnak 
jelentős részét is kőbányai fiatalok, gyerekek, intézmények adják. 

• Október 6-án megemlékeztek az Új Köztemetőben az Aradi Vértanúkról a 48-as 
sírhelyeknéL Kéri képviselőtársait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt 
ezeken a rendezvényeken, ünnepségeken. Úgy véli, hogy ez is feladatuk és 
kötelességük. 

• Az Árkád II. építését is elkezdik. 
• Közbiztonsági Fórumot tartottak az elmúlt héten a Kőbányai Rendőrkapitányságon 

Fülöp Valter főkapitány-helyettes részvételével, ahol értékelték az elmúlt év munkáját. 
• Ma 1145 órától szünetet rendel el, mert ovi-focipálya átadására kerül sor Czene Attila 

államtitkár úr közreműködésével a Zsivaj Óvodában, mely az önkormányzat 
támogatásával- ömész biztosításával - készült el. 

• Civil kezdeményezésre az "Én Pedagógusom" díjataKőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban október 21-én 17 órakor veheti át az a pedagógus, akit 
megszavaztak 

• Október 23-án 1730 órától a Kopjafánál - a Kőrösi Csoma sétányon- megemlékezést 
tartanak, majd azt követően 18 órától a Szent László templomban misére kerül sor, 
ezután Sebestyén Márta koncertjét hallgathatják meg. 

• November 4-én a Kozma utcai börtönnél, a Kisfogház emlékhelynél tartanak 
megemlékezést, illetve új típusú emlékpont kerül kialakításra, melyet felavatnak. 

• November 12-én 19 órátólaKőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a 
MÁV Szimfonikusok térítésmentes koncertjére kerül sor. 

Bejelenti, hogy a meghívóban 18-as sorszámmal szereplő előterjesztés nem készült el, nem 
tudja tárgyalni a Képviselő-testület. A 9-es sorszámon szereplő előterjesztést, mint 
előterjesztő visszavonja, mert a Fővárosi Közgyűlés döntéshozatali mechanizmusa nem vág 
egybe a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalávaL Mácsik András 
képviselő úr két egyéni képviselői indítványt nyújtott be az Újhegyi lakótelepen egy parkoló
öböl, valamint egy gyalogátkelőhely létesítésére. Az indítványok bizottsági előkészítése 
folyamatban van, amint testületi tárgyalásra alkalmas lesz, el fog készülni az előterjesztés. 
Helyszíni kiosztással kerültek a testületi tagokhoz a bizottságok által tett módosító javaslatok. 
Szintén kiosztottakegy jelentést, amelyet a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi 
Kirendeltsége állított össze, melyet a Védelmi Bizottság kért, a kerületi színesfém 
átvevőhelyeket ellenőrizték az elmúlt évben. Nem egy helyen tapasztaltak szabálytalanságot 
és többmilliós bírság kiszabására is sor került. A Védelmi Bizottság még egy ellenőrzést 
végez a kerületben raktározást végző cégeknél, főleg textHiára és egyéb gyúlékony anyagokra 
vonatkozóan. 
Kéri, akinek a napirendekkel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Radványi Gábor: A FIDESZ frakció nevében javasolja a meghívóban 15-ös és 31-es 
sorszámon szereplő napirendi pontok levételét A Bajcsy-Zsilinszky Kórház fővárosi 
intézmény, a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a kórház nevének megváltoztatása. 
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Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Radványi úr érvelésével nem tud 
egyetérteni, hiszen a határozati javaslat úgy szól, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzatnál a Bajcsy 
Zsilinszky Kórház nevének megváltoztatását 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, kívánja-e levenni napirendről a 15-ös sorszárnú 
előterjesztést a képviselő-testület. A javaslat elfogadásához rninősített többségre van szükség. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal leveszi tervezett napirendjéről A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézményének további hasznosítása (45. számú 
előterjesztés) tárgyú előterjesztést. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, kívánja-e levenni napirendről a 31-es sorszárnú 
előterjesztést a képviselő-testület. A javaslat elfogadásához rninősített többségre van szükség. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, 2 
ellenszavazattal leveszi tervezett napirendjéről a Tokady Marcell Gergely képviselői 
indítványa a Bajcsy-Zsilinszky Kórház nevének megváltoztatása tárgyában (46. szám ú 
előterjesztés) tárgyú előterjesztést. 

ELNÖK: Javaslatot tesz napirendi pontok felvételére: 
40-es sorszámo n: A Hárslevelű utca 17. és az Újhegyi sétány 16. szám alatti helyiségek 

használatba adása 
41-es sorszárnon: A BKOÖSZ 2011. október 4-ei közgyűlésén született döntés 

tudomásulvétele. 
42-es sorszárnon: A Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel és az SCT Ingatlanfenntartó és 

Ingatlanhasznosító Kft.-vel kötött együttműködési megállapodással 
kapcsolatban indult nyomozás rnegszüntetése. A szünetben egyeztetnek a 
képviselő-testületben jelen lévő pártok képviselőivel. Javasolja, hogy 
erről a kérdésről a szünet után döntsenek, hogy napirendre veszik vagy 
sem. 

43-as sorszárnon: Szernélyi javaslat kitüntetés tárgyában. A szünet után, arnikor az 
előterjesztés rendelkezésre áll, vegyék fel napirendre. 

Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánja-e napirendre venni a Képviselő-testület a Hárslevelű 
utca 17. és az Újhegyi sétány 16. szám alatti helyiségek használatba adása, és a BKOÖSZ 
2011. október 4-ei közgyűlésén született döntés tudomásulvétele círnű előterjesztéseket A 
napirendre vételükhöz rninősített többség szükséges. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére - a bizalmas jelzésű anyagok tárgyalását 
megelőzően -az alábbi előterjesztéseket: 

40. A Budapest X kerület, Hárslevelű u. 17. és az Újhegyi sétány 16. szám alatti 
helyiségek használatba adásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

41. A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségének 2011. október 14-ei 
közgyűlésén született döntés tudomásulvételéről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Javasolja, hogy a meghívóban 17-es sorszámon szereplő előterjesztést elsőként 
tárgyalja a képviselő-testület, illetve a napirendre vett két előterjesztést a bizalmas anyagok 
előtt tárgyalja a Képviselő-testület. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosításról dönt: 
A Képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalja a meghívó szerint 17. sorszám alatt 
lévő előterjesztést. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására az elfogadott 
módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen 
szavazattal, l tartózkodással az alábbiak szerint fogadja el a napirendjét: 

l. A beolvadással átalakuló Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. mint jogutód társaság végleges 
vagyonrnérlegének elfogadása mind a jogelőd, mind a jogutód gazdasági társaság 
vonatkozásában (50. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása (13. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. Az építményadóról szóló 57/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint a 
telekadóról szóló 58/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása (59. számú 
előterjeszt és) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (15. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 
terve (57. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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6. Költségvetési integrált gazdálkodási rendszer, valamint iratkezelő rendszer 
bevezetéséhez forrás biztosítása (63. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére céltartalék felszabadítása (49. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőbánya Tűzvédelméért Közhasznú Alapítvány tisztségviselői személyének 
változásáról és alapító okirata módosításáról (27. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti, "A Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat kisebb 
területegységekre történő megállapításáról" szóló Megállapodás kiegészítése (32. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának módosítása (60. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 
(9. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék alapító 
okiratának módosítása (12. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Az Önkormányzat kezelésében lévő játszóterek igénybevételéről, és ehhez 
kapcsolódóarr a telepítendő szociális blokkok elhelyezésének prioritásáról (33. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Harmat u. 160-162. szám közötti területen, valamint a Halom u. 32-38. szám 
mögötti területenjátszótér megszüntetése (43. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött 2011. évi közszolgáltatási szerződés módosítása (61. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. Termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet biztosítása (79. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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17. Az önkormányzati tulajdonú lakások korábbi értékesítéséből származó feladatok 
ellátása (55. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. A Budapest X. kerület, Bihari u. 15. szám alatti épület tetőfelújításának pénzügyi 
kereten belüli átcsoportosítással történő pénzügyi fedezet biztosítása (64. számú 
előterjesztés) 

Előteri eszt ő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. "Kőbánya Karácsonya" ünnepség keretében történő ajándékozás (10. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. A KEOP-3.3.0/09-11 kódszámú pályázat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális 
fejlesztésének támogatása (42. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerűsítése" című pályázathoz és további tervezési feladatokhoz tartozó 
közbeszerzési eljárások (62. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Tutta Forza Zenekar részére a 2011. évi költségvetésben biztosított támogatás 
átcsoportosítása (18. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. Tájékoztató a kerületi ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáról, a 
diákönkormányzatok tevékenységéről, valamint a Kőbányai Diákönkormányzat 
beszámolója (17. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. Tájékoztató a 2010/2011. nevelési-oktatási évről, és a 2011/2012. nevelési-oktatási év 
indításáról a kőbányai nevelési és oktatási intézményekben (28. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgárÍnester 

25. A 2011/2012. tanévre vonatkozó álláshelyek és óraszámok jóváhagyása (26. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

26. A tehetséges kőbányai fiatalokat támogató alapítvány székhelyének bejegyzéséről és 
2012. évi támogatás (16. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. Szomjas György: Kopaszkutya kettő című film támogatása (23. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

28. A Budapest X. kerület, Kápolna utca 14. szám alatti Kőbányai Evangélikus Templom 
javítási munkáinak támogatása (48. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgáimester 
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29. A lejárt határidejű végrehajtott és folyamatban lévő határozatok, valamint a pályázatok 
aktuális állása (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

30. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XI. havi 
várható likviditási helyzetéről (56. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X. kerület, Hárslevelű u. 17. és az Újhegyi sétány 16. szám alatti 
helyiségek használatba adásáról · 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségének 2011. október 14-ei 
közgyűlésén született döntés tudomásulvételéről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

33. Tóth Ferenc Budapest X. kerület, Sírkert u. (42516) helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről BtlfJJiiJ4; a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján 
(78. sorszámú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

34. A Rákosvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet Budapest X. kerület, Sírkert u. -
Újhegyi út sarok, ( 42516) helyrajzi számú területre vonatkozó közterület-használati 
ügyében benyújtott fellebbezéséről .BiZ;almas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján (58. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

35. A BKV Zrt. Budapest X. kerület, Salgótarjáni út (38909) helyrajzi számú területre 
vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről 
Bizalmas; a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 12. §(4) bekezdés 
a) pontja alapján (80. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

36. A Gépmadár Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatti 
megszüntetése és pénzügyi fedezet biztosítása .Bi~almqs: a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény 3.§ 
(l) bekezdése értelmében (41. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

37. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása .Bit~l11J:f!S: a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján (8. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A beolvadással átalakuló Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., mint jogutód társaság végleges 

vagyonrnérlegének elfogadása mind a jogelőd, mind a jogutód gazdasági társaság 
vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Kérdezi az előterjesztőt kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? Nem kíván. 

Élő Norbert: Bejelenti, hogy az MSZP frakció tartózkodni fog a szavazásnál, mert továbbra is 
kérik, hogy az eltűnt 200 millió forintról bővebb tájékoztatást kapjanak. Kérik kivizsgálni, 
hogy ez az összeg hová tűnt, főleg azért, mert ebből az összegből 80 millió forint 2011. I. 
félévében tűnt el. 

Szabó László: Semmi egyéb nem történt, mint az elmúlt félévben az átalakulások kapcsán, 
leírták azokat az elmúlt 4-5 évhez kötődő követeléseiket, a melyek behajthatatlanná váltak. 
Ilyen például a KŐBETA Kft. 22 millió forintos tőkeemelése, ezenkívül nagyon részletes 
kimutatásuk van, és a Felügyelő Bizottság hónapról-hónapra tárgyalta, hogy melyek azok a 
gazdasági társaságok, amelyek vevőállományát folyamatos leírásra kellett tenniük, ezekben 
természetesen vannak olyan társaságok, amelyeket a Cégbíróság már 2004-ben törölt. 

ELNÖK: Sajnos túl sok idő telt el, hogy bizonyos vizsgálatokat el lehessen indítani. Az 
Állami Számvevőszék is leírta pár évvel ezelőtt, hogy közel 500 millió forintos veszteség érte 
az Önkormányzatot a KŐBETA Kft. tevékenysége nyomán. Az, hogy ennek a cégnek a 
létrehozása, működtetése melyik párthoz köthető, elég egyértelmű. 

Révész Máriusz: Javasolja, hogy a következő testületi ülés anyagával együtt, tájékoztató 
jelleggel, adjanak helyt Élő Norbert képviselőtársa kérésének, és kapja meg mindenki, hogy 
ez a 200 millió forint miből állt össze. 

Dr. Pap Sándor: Ennek a 200 millió forintnak a nagy része olyan örökölt kintlévőség, amely 
több mint 1/3-ad részében egy évnél régebbi lejárt követelés volt. Képződött egy 
követeléshalmaz, és a számviteli törvény szabályai szerint le kellett írni veszteségként Ehhez 
a jelenlegi vezetésnek nincs semmi köze. Támogatja, hogy a részietes adóslista kerüljön a 
Képviselő-testület elé, a terjedelme miatt célszerűbb elektronikusan, mint papír alapon 
kiosztani. 

ELNÖK: Élő Norbert javaslata: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy az említett 
"adóslistát" a következő testületi ülésre tárj a a képviselők elé. 

Dr. Szabó Krisztián: Az új SZMSZ értelmében a módosító javaslat szóban elhangzott, az 
előterjesztőnek szóban nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a javaslatot, vagy sem. Ha 
Alpolgármester úr támogatja, és senki a képviselő-testület tagjai közül, illetve a tanácskozási 
joggal jelenlévők közül nem ellenzi a javaslatot, akkor nem kell szavazni. A módosító javaslat 
automatikusan beépül, és lehet egyben szavazni a határozattervezetrőL Ha Alpolgármester úr 
nem fogadja el, vagy valaki ellenzi, akkor szavazni kell a Képvisdő-testületnek a módosító 
javaslat elfogadásáról. 
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Dr. Pap Sándor: Elfogadja a módosító javaslatot. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 

918/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága, valamint a független könyvvizsgáló által 
ellenőrzött, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. záró, a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlan
fejlesztő Kft. záró-, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. mint jogutód társaság nyitó
vagyonmérlegét, illetve vagyonleltárát a benne foglaltak szerint elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 
vagyonrnériegek Fővárosi Cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjék. 

Határidő: 2011. november 7. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 
200 M Ft-os adóslista kerüljön tájékoztató jelleggel a képviselő-testület novemberi 
ülésére. 

Határidő: 2011. november 7. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Megköszöni a külső szakértők 
együttműködését. 

2. napirendi pont: 
A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Kérdezi az előterjesztőt, kívánja-e szóban kiegészíteni a rendelettervezetet Nem 
kívánja. Ez a rendeletmódosítás lehetővé teszi, hogy az a régi elképzelés megvalósuljon, hogy 
szociális rászorultság figyelembevételével gyógyászati segédeszköz támogatást adjanak a 
kerületi polgároknak 

Dr. Csicsay Claudius Iván: (ügyrendi hozzászólás) Jelzi, hogy az írásban tett módosító 
javaslat nem felel meg az SZMSZ-nek, mert indoklást nem tartalmaz. Ha az előterjesztő 
szóban megteszi a módosító javaslatot, ahhoz indoklást is fűzhet, de mindenképpen azt kéri, -
akár az előterjesztő befogadja a módosító javaslatot, akár nem- szavazzanak róla. 
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ELNÖK: Valóban az új SZMSZ szerint indoklást kell fűzni a módosító javaslatokhoz. A 
jövőben mindannyian ügyelnek arra, hogy SZMSZ-szerűenjárjanak el. 

Dr. Pap Sándor: Az írásban kiosztott módosító javaslatát módosítja a 9. alcímet nem javasolja 
visszavonni, vagyis nem tartj a fenn ezt a javaslatát a szakirodával történt megbeszélés 
alapján. A ll. alcím az ápolási díj önkormányzat által eldöntött részéhez kapcsolódik, erről a 
szakiroda korábban leírta, hogy nem a célnak megfelelően hasznosul, ténylegesen nem az arra 
jogosult, súlyos betegeket ápolóknak egy társadalombiztosítási jogviszonyt keletkeztető 
juttatásként funkciónál a gyakorlatban, hanem egyfajta munkanélküli segélyként Azt 
gondolja, amíg a szabályozást nem tudják megalkotni úgy, hogy ezt a juttatást azok vehessék 
igénybe, akik erre jogosultak, és nem tudják a rendelet végrehajtását összhangba hozni a 
rendelet céljával, addig javasolja a ll. alcímet kivenni a rendeletbőL 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Amit Alpolgármester úr elmondott, azok tények és nem 
indoklások. Nem hallott egy szót arról, hogy miért kellene a szociális juttatások közül az 
ápolási dijat és a lakásfenntartási támogatást törölni. Ezek törlésével nem is ért egyet, mert 
olyan fontos kérdések, hogy ezeket illendő lenne a bizottságnak is megtárgyalni. A Népjóléti 
Bizottság csak egyetlen módosítását fogadta el a rendeletnek, a maga részéről továbbra sem 
hajlandó mást elfogadni. 

ELNÖK: Alpolgármester úr a lakásfenntartási kérdésben visszavonta a javaslatát. Az ápolási 
díjnál csak a méltányossági ápolási díjra vonatkozik Alpolgármester úr javaslata. Ez az 
ápolási díj egyéb esetekben jogszabály által meghatározott módon biztosított mindenki 
számára. 

Élő Norbert: Jól érti, hogy a méltányosságból megállapított támogatás összege, legfeljebb 
10 OOO Ft, maradna, azt nem vonta vissza Alpolgármester úr? Javasolja, ha méltányosságból 
megállapítanak valakinek, valamennyi összeget, akkor véleménye szerint a szakiroda és 
Polgármester úr el tudja dönteni, hogy mekkora összegre van szüksége az illetőnek Nem érti, 
hogy miért kell ezt maximum 10 OOO Ft-ban szabályozni? Ha egyedileg megállapítanak egy 
méltányossági támogatást, akkor az legyen annyi, amennyire szükség van. 

ELNÖK: Képviselő úr ezt rosszul értelmezi, az ápolási díj arra szolgál, hogy amikor a 
családban megbetegszik, akkor valaki azt a személyt tartósan ápolja, és ez a 
nyugdíjszámításnál is jogviszonyszerző időnek minősül. Eddig kétféle módon adták, a 
törvény alapján valakinek egyértelműen jár, ugyanakkor az önkormányzat méltányossági 
alapon is megállapított ápolási díjat, amelyre évente körülbelül 60-70 millió forintot költöttek. 
Azt mutatják a tapasztalatok, hogy ez nem mást jelent, mint a munkanélküliség egyfajta 
kezelését. Nem ahhoz a célcsoporthoz jut el feltétlen ül ez a támogatás, ahová szánták. 
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Dr. Csicsa y Claudius Iván: Véleménye szerint olyanról vitatkoznak, amiről nincs megfelelő 
információjuk Tekintettel arra, hogy ez a módosító javaslat tegnap késő délután érkezett, a 
Népjóléti Bizottság nem tárgyalta, és sem a módosító javaslathoz, sem az eredeti 
előterjesztéshez nincs módosítandó rendelet mellékelve, ezért azt javasolja, hogy most csak a 
Népjóléti Bizottság módosító javaslatáról szavazzanak Ha Alpolgármester úr a rendelettel 
kapcsolatban más előterjesztést is akar tenni, azt a következő testületi ülésre megfelelő 
indoklással és az eredeti szöveg mellékelésével tegye. 

ELNÖK: Alpolgármester úr fenntartja a javaslatát. Nincs több hozzászóló, a módosító 
javaslatról szavaznak először, melyből Alpolgármester úr a 9. alcímre vonatkozó javaslatát 
visszavonta, tehát a ll. alcímre vonatkozó javaslat marad, amelyre kéri, szavazzanak 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ 41. § 
(2) bekezdése alapján ll igen, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadja a szociális 
ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX 23.) önkormányzati 
rendelet módosításához benyújtott 13/1. számú módosító javaslatot. 
(Dr. Pap Sándor alpolgármester 13/1. számú módosító javaslata a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) · 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletrőL 

BKÖK rendelet 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal - a módosítással együtt az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a 
38/2011. (X. 21.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
Az építményadóról szóló 57/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a 

telekadóról szóló 58/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Bejelenti, hogy a napirendi ponthoz hozzászólási jegyet töltött ki Klöczl Marianna. 
Látszik, hogy nagyon sok vállalkozás azzal a problémával küzd, hogy megfizesse a 
közterheket Természetesen az Adócsoport mindent elkövet annak érdekében, hogy minden 
rendben legyen, de véleménye szerint jelen pillanatban nem aktuális az adóemelés, az eddig 
alkalmazott adámérték is megfelelő. (A hozzászólási jegy a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Tóth Balázs: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy mind az építményadó, mind a telekadó 
tekintetében a korábban meghatározott adómérték maradjon. 

Somlyódy Csaba: A sajtóban több nyilatkozat látott napvilágot felelős önkormányzati 
tisztségviselőktől, polgármesterektőL Kéri Polgármester urat, Jegyző urat, ismertesse, hogy 
mi várható ebben a témában, hogyan érinthetik a kormányzati intézkedések Kőbánya 
adópolitikáját az elkövetkező időben. 

ELNÖK: Folyik az új önkormányzati, és fővárosi törvény előkészítése, de még nem tartanak 
ott az egyeztetések, amelyek azt mutatnák, hogyan alakulnak a helyi adóbevételek, és ehhez a 
rendszerhez milyen módon kíván hozzányúlni az Országgyűlés. Benyújtásra került más 
számos törvényjavaslat, amely a jövőben döntőmértékben átalakítja majd az önkormányzati 
feladatellátást, például köznevelésről szóló törvény. A Képviselő-testületnek a meglévő 
jogszabályok alapján, a legjobb tudásuk szerint kell, hogy előrehaladjanak. Amint a változó 
jogszabályok megjelennek, akkor tudnak majd érdemben foglalkozni mindezzel. 

Dr. Szabó Krisztián: Ha a Képviselő-testület a rendelettervezetet nem fogadj el, akkor a 
hatályos építmény-, és telekadóról szóló rendelet él a jövőben is, vagyis az adámértékek nem 
változnak. Azért nyújtotta be ezt az előterjesztést, mert az adó mérték megállapítására az 
államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint akihirdetés és a hatálybalépés időpontja 
között legalább 45 napnak kell eltelnie. Ha a Képviselő-testület a jövő évtől változtatui kíván, 
akkor erre most van lehetősége. A novemberi képviselő-testületi ülésre kívánja előterjeszteni 
azt a rendelettervezetet, amely a mérték érintetlenül hagyásával az építmény- és telekadó 
rendelet felülvizsgálatát adja. Egyrészt a jogszabályszerkesztés követelményeinek való 
megfelelést, másrészt az adómentességek körének - jelenleg is hatályban lévő - az 
adómentesség sorsáról, a meghosszabbításáról, és pontosításáról szól majd. 

Dr. Pap Sándor: V an egy nagyon fontos kérdés az építmény- és telekadó kapcsán, aminek a 
végleges rendezése a feladataik között maradt, ez pedig a Felső-Rákosi rétek sorsa, amely 
túlnyomó többségében kárpótlásból származó nagyon vékony, nagyon hosszú parcellákból áll, 
amelyet az önkormányzat korábban belterülethe vont és ezért elvileg építési engedély adható 
ki rájuk, és meg kell fizetni a telekadót, ha nem hosszabbítják meg az erre érvényes 
moratóriumot. Véleményeszerint a tulajdonosokat rossz helyzetbe hozta az önkormányzat, ez 
a rendeletben jelenleg is szerepel, egy moratórium végéhez fognak érkezni 2011. december 
31-ével. Mielőtt ezekre a telkekre az építményadót kivethetnék, előtte fel kell kínálniuk a 
tulajdonosoknak egy reális alternatívát az építményadó kivetésével szemben. Be fogják hozni 
a rendelet módosítását, amelyben ezt a moratóriumot erre a telektípusra meghagyja 2012. 
december 31-éig. 

Révész Máriusz: A parlament még nem fogadta el az adótörvényt Amiről szó van a helyi 
iparűzési adó 20%-a lehet, hogy elkerül a kerülettől, mint ahogy a gépjárműadó és személyi 
jövedelemadó helyben része maradó része is. Ennek ellentételezése a közalkalmazotti bérek is 
kikerülnének a kerület költségvetéséből, hiszen azt központilag finanszíroznák. 
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Ha ezeket figyelembe veszi, valószínűleg szükség lenne arra, hogy a telek-, és építményadót 
emeljék, ugyanakkor nagyon sokan keresték meg a fogadóóráján, és azt jelezték, hogy a 
jelenlegi építmény-, és telekadó megfizetésével is nagyon jelentős problémáik vannak. 
Moratóriumot hirdetett a Képviselő-testület az elmúlt és az idei évre, viszont megkereste egy 
család, hogy az azt megelőző évekre kiküldtek nekik 2,5 millió forintos telekadót Teljesen 
méltánytalannak tartják, hogy egy olyan telekre, amelyre nem lehet építeni, építési telekként 
számoljon ki adót az önkormányzat. Javasolja, hogy visszamenőleg az Önkormányzat által 
meghatározott maratórium előtti időre is kezdeni kell valamit ezzel a kérdéssel. 

Somlyódy Csaba: Amikor az Önkormányzati Szövetség Elnöke az ingatlan forgalmi 
értékének 3%-os adójáról beszél, akkor elég kevés az a válasz, hogy tárgyalások folynak és 
majd lesz valami. A külterületek adózását is tervezik, ami szintén érinti a kerületi lakosságot. 
A Képviselő-testületnek igenis foglalkoznia kellene azzal a kérdéssel, hogy a jövőben mi lesz. 

Révész Máriusz: Most is lenne lehetőség, hogy a Kőbányai Önkormányzat lakáingatlanokra is 
kivesse az építményadót, de egyetértés van abban, hogy sem szélesíteni nem kívánják az 
adózók körét, sem emelni nem kívánják az adókat. 

ELNÖK: Megadja a szót Klöczl Mariannának, aki hozzászólási jegyet töltött ki. 

Klöczl Marianna: A Felső-Rákosirétek területén lévő egyik telek tulajdonosaként személyes 
példáját említi a telekadó megfizetési kötelezettségérőL Ellentmondásosnak tartja a rendeletet, 
mert vannak olyan építési telkek, - belterület most már - amelyekre nem lehet építeni, de a 
tulajdonosokat megbüntetik azért, mert nem építettek rá. A rendelet jogosságát, és az adó 
mértékét nem tartja megfelelőnek. 

ELNÖK: A terület belterülethe vonása 2003-ban indult, készült Szabályozási Terv a területre, 
amely lehetővé tenné a beépítést, amennyiben kialakulnak azok az építési telkek, amelyekre 
lehet építeni. Ha ez építési területté válna, igen értékes terület lesz, két utcával arrébb 40 OOO 
Ft-ot kémek négyzetméteréért a területnek. Valóban építési telkeket kell itt formálniuk 
Mindaddig, amíg nem válnak ezek a területek építési telekké, kezdeményezték a rendelet 
módosítását és 2011 végéig maratórium van. Ezt a moratóriumot 2012-re is meg kívánják 
hosszabbítani, novemberben tárgyalni fognak erről a kérdésről, azonban ezt nem lehet sokáig 
húzni. Az önkormányzat is nagy tulajdonos a területen, közös érdekük, hogy ez a terület olyan 
fejlesztési területté váljon, amiből kevés van már egyébként a fővárosban. Minél hosszabb idő 
telik el, annál nehezebb lesz a helyzet megoldását megtalálniuk 

Dr. Szabó Krisztián: A telekadó semmiképpen nem büntetés, hanem annak jelzése, hogy 
értéket képviselő vagyon van az adóalany birtokában. A törvény lehetővé teszi az 
önkormányzat számára ennek az adónemnek a megállapítását. A Képviselő-testület 

rendeletben megállapította ezt az adót, mint kerületi adóhatóság a Jegyző és a Polgármesteri 
Hivatal nem tehet mást, mint ezeket a jogszabályokat végrehajtja. · 
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Természetesen a méltányossági intézmény keretében a különös méltánylást érdemlő 

körülmény értékelhető, a bizonyos elengedés a magánszemélyek esetén, a részletfizetés és 
halasztási kedvezmény működik. Nem teheti meg, hogy a Képviselő-testület által meghozott 
rendeletet, amely önkormányzati adóbevételt irányoz elő és kötelezi az adóbevétel 
megteremtésére, hogy ezt teljes mértékben megszüntesse. A körűlmények teljes 
mérlegelésével a lehető legméltányosabb döntéseket hozza ezekben az adóügyekben. 

Révész Máriusz: Moratóriumot adtak az elmúlt évekre, de 2003 és maratórium óta eltelt öt 
évre kiszabták az adót, és ezzel kapcsolatban is most érkeztek meg a felszólítások bizonyos 
tulajdonosokhoz. Amikor a következő ülésre bekerül az előteljesztés, akkor arra is kellene 
megoldást találni, hogy ezt az adót az után lehet beszedni az ingatlan tulajdonosoktól, miután 
a telek olyan állapotba kerül, hogy értékesíthető és sokszorosára nő a telek értéke. Most nem 
tudják kifizetni a tulajdonosok a 2-3-4 millió forintos adórészleteket, amelyek 2003-2008 
között halmozódtak fel. 

ELNÖK: Kér mindenkit, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időkeretet 

Dr. Szabó Krisztián: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény úgy rendelkezik, hogy 
az adókötelezettség öt év alatt évül el. A jelenlegi állapothoz képest a kétéves moratóriumot 
beszámítva az öt év első három évében esedékes adókötelezettség érvényesíthető. Ezeknek a 
területeknek a tulajdonosai adóbevallást az esetek legnagyobb részében nem tettek. Az 
adókötelezettségek megállapítása felderítés útján történik, ezért lehetséges, hogy egyes 
tulajdonosok már kaptak adómegállapító döntést, más tulajdonosok pedig nem. Az 
Adócsoportmunkatársai ezeket a felderítéseket folyamatosan végzik. A törvényi határon belül 
az adó mértéktől és a beszedés módjától való eltérés, vagy rendeletben - mentesség 
megállapítása - vagy pedig egyedi méltányossággal - elengedés, részletfizetés, halasztással 
lehetséges. A rendeletben általános halasztást nem lehet megfogalmazni a helyi adókról szóló 
törvény alapján. 

ELNÖK: Javasolja, hogy a vitát ne folytassák, hiszen novemberben a Képviselő-testület elé 
fog kerülni a rendelettervezet, hiszen a maratórium 2011. december 31-éig szól. Annak a 
vizsgálata, hogy lehet-e visszamenőleg és hogyan lehet ezt rendeleti úton szabályozni, ez 
kérdés. Jegyző úr ezt a kérdést is vizsgálja, mint ahogy azt is, hogyan lehet a mentességet 
megfogalmazni olymódon, hogy ezt a célcsoportot élje el. 

Élő Norbert: Javasolja, vizsgálják meg azt is, hogy mi az, amit méltányosságból el lehet 
engedni. 

ELNÖK: A Képviselő-testületnek a normát kell úgy megalkotni, hogy a Jegyző úr tudja úgy 
gyakorolni a maga hatáskörében a méltányosságot, hogy a normaalkotó szándéka 
érvényesüljön. Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a 
döntési j avas latra. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 ellenszavazattal 
nem alkotja meg a ... /2011. ( .. )önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 57/2003. 
(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a telekadóról szóló 58/2003. (XII. 
18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

ELNÖK: Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontok sorrendmódosítására. Kéri, 
szavazzanak arra, hogy kívánja-e előrevenni a Képviselő-testület a meghívóban 6-os 
sorszámon szereplő, illetve 40-es sorszámon szereplő előterjesztéseket Minősített többség 
szükséges a javaslat elfogadásához. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosításról dönt: 
A Képviselő-testület 4-5. napirendi pontként tárgyalja a meghívó szerint 6. és a 40. sorszám 
alatt felvételre került előterjesztéseket. 

4. napirendi pont: 
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére céltartalék felszabadítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kérdezi az előterjesztőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot? Nem 
kívánja. Nem jelentkezik senki hozzászólásra. Kéri, szavazzanak a döntési javaslatra. 

919/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) rendelet 15. 
mellékletében a "BRFK támogatása" című költségvetési sor 5 OOO eFt összegű 
előirányzatát felszabadítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
vonatkozó megállapodás megkötésére, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: előirányzat átcsoportosításra: 2011. november 15. 
megállapodás megkötésre: 2011. november 30. 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Jogi Csoport 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
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5. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hárslevelű u. 17. és az Újhegyi sétány 16. szám alatti helyiségek 

használatba adásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Felhívja a figyelmet, hogy két szavazás 
történt úgy, hogy Révész Máriusz képviselő úr nincs a teremben, de be van jelentkezve. Kéri, 
valaki jelentkeztesse ki a szavazógépből, hiszen így az a hamisság fog szerepelni, hogy 
Révész úr itt van, holott nincs a teremben. 

ELNÖK: Félve bíztatua bárki, hogy más szavazógépéhez nyúljon, ez nem lenne helyes. Az 
SZMSZ tartalmazza, hogy aki elhagyja a termet, annak önmagának kell gondoskodni a 
szavazógépből történő kijelentkezésrőL 

Somlyódy Csaba: A közrend, közbiztonság elsődleges prioritást élvez a lakosság igényei 
között. Ennek nagyon fontos része a KMB Iroda létrehozása, ahol a lakossággal a közvetlen 
kapcsolattartás megvalósulhat 

ELNÖK: Valóban kiemeit feladatuk, hogy támogassák a Rendőrséget abban a 
tevékenységben, amely a közrend, közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett feladatot 
jelenti. Nincs hozzászólásra jelentkező. Kéri, szavazzanak egyenként a határozati 
j avaslatokra. 

920/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 

kerület, Hárslevelű u. 17. szám alatti (hrsz.: 42526/379), 26 m2 alapterületű földszintes 
helyiséget és a hozzá tartozó 26 m2 pincei tárolót a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. 
kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére határozatlan időre, 3 
hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja körzeti megbízotti iroda céljára. 

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 
a használó köteles megfizetni. 

Határidő: 2011. november l. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



92112011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz.: 42309/27), 47 m2 alapterületű földszintes 
helyiséget a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 
Budapest, Harmat u. 6-8.) részére határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 

kikötésével használatba adja körzeti megbízotti iroda céljára. 

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 
a használó köteles megfizetni. 

Határidő: 2011. november l. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

6. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: Javasolja a rendelettervezet 3. § (2) bekezdés törlését. 

ELNÖK: Pontatlan a megfogalmazás, mert magatartásból és szargalomból nem érdemjegyet 
adnak, hanem minősítést. Ha bennmarad a rendelet ez a szövegrész, javasolja átírni 
minősítésre. Szempontként lehet, hogy figyelembe lehet venni, viszont a tanulmányi 
eredmény számításához soha nem tartozik a magatartás és szorgalom minősítése. 

Tokody Marcell Gergely: A törlésre vonatkozó javaslatát visszavonja. 

ELNÖK: A bizottsági módosító javaslat kiosztásra került. 

Gál Judit: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy a rendelettervezet l. §
ában "a tanulmányi eredményeit javító vagy azt megtartó, szociálisan hátrányos helyzetben 
lévő gyermek" szövegrészt cseréljék meg, vagyis első helyen a "szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő, a tanulmányi eredményeit javító vagy azt megtartó gyermek" szerepeljen. 
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A 8. §(l) bekezdés módosul: A pályázat az első félév január utolsó munkanapjáig, a második 
félévbenjúnius utolsó munkanapjáig nyújtható be. A 8.§ (2) bekezdésében az augusztus 31-e, 
szeptember 15-ére változik. 

ELNÖK: Jegyző úr Tokody Marcell Gergely képviselő által megfogalmazott módosító 
javaslatot átfogalmazza, vagyis, hogy a szorgalom és magatartás minősítés figyelembevétele 
is szerepeljen a feltételrendszerben. 

Dr. Szabó Krisztián: A bizottsági módosító javaslatok elfogadását támogatja. Javasolja, hogy 
Tokody képviselő úr módosító javaslata a rendelettervezet 2. mellékletére irányuljon, amely 
szerint az első tanulmányi pontszámok pontban egy t) alponttal egészítenék ki a mellékletet, 
amely két táblázatba foglalva tartalmazná a magatartás, illetve a szorgalomminősítést. 

Segítséget kér, hogy pontosan hány szintű, hogyan hangzik a minősítés és oktatásszakmai 
javaslat szükséges, hogy milyen pontértékkel vigyék be a rendszerbe, hogy az arányos legyen 
tanulmányi eredménnyel, a szociális összetevőkkeL 

Agócs Zsolt: Ha mindent figyelembe vesznek, akkor nem tanulmányi eredményről, hanem a 
diák eredményességéről beszélnek. 

Révész Máriusz: Véleményeszerint ez a rendelettervezet így jó, egy év múlva, ha azt látják, 
hogy szükséges bizonyos pontokon módosítani, akkor térjenek vissza rá. 

ELNÖK: Teljesen egyetért azzal a szakmai véleménnyel, hogy tanulmányi átlagba 
beszámítani a magatartás és a szorgalomminősítést, nem lehet. Ez a rendelet jelen formájában 
is a kitűzött célt szolgálni képes. 

Tokody Marcell Gergely: Javasolja a rendelettervezet 3. §-át (3) bekezdéssel kiegészíteni: Az 
azonos tanulmányi eredmények elbírálásakor a jobb magatartás és szorgalomminősítéssel 
rendelkező diák megítélése válik előnyösebbé. 

Révész Máriusz: Tokody képviselő úr javaslatát jó kompromisszumos javaslatnak tartja, 
megjegyzi ezt a vitát a bizottsági ülésen is lefolytathatták volna. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem támogatja jó szívvel ezt a javaslatot, mert nem dönthető el 
egyértelműen. Mi van akkor, ha az egyik gyereknek ötös a magatartása, négyes a szorgalma, a 
másiknak ötös a szorgalma és négyes a magatartása. Ebben a rendszerben ez egy vitapontot 
nyit. 
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ELNÖK: Tokody Marcell Gergely képviselő úrnak volt egy módosító javaslata, amit az 
előterjesztő Jegyző úr nem támogatott, ezért a képviselő-testületnek kell döntenie, hogy 
elfogadja-e Képviselő úr módosító javaslatát. Jegyző úr támogatja azt a pontosítást, hogy a 
3.§ (2) bekezdésében az érdemjegy helyett minősítés szerepeljen, erről nem szavaznak. Kéri, 
szavazzanak arra, hogy a 3. § kiegészül új (3) bekezdéssel: Azonos tanulmányi eredmények 
elbírálásakor a jobb magatartás és szorgalomminősítéssel rendelkező diák megítélése válik 
előnyösebbé. A javaslat elfogadásához minősített többségre van szükség. 

Az előterjesztő támogatja azt a szóbeli módosító javaslatot, mely szerint a "Kőbánya 
számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló önkormányzati 
rendelettervezet 3. § (2) bekezdésében az "érdemjegyet" szövegrész helyébe a 
"minősítést" szöveg lép. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen, 2 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással elfogadja a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú 
tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló önkormányzati rendelettervezethez tett szóbeli 
módosító javaslatot az alábbiak szerint: 
A rendelettervezet 3. §-a új (3) bekezdéssel egészüljön ki: 
(3) Azonos tanulmányi eredmény esetén a jobb magatartás és szorgalom minősítéssel 

rendelkező tanulót a pályázat elbírálása során előnyben kell részesíteni. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a rendelet elfogadására. 

KÖKT rendelet 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal - a módosításokkal együtt az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a 
39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendeletét a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú 
tanulmányi ösztöndíj alapításáról. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2012. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

922/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
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8. napirendi pont: 
Költségvetési integrált gazdálkodási rendszer, valamint iratkezelő rendszer 

bevezetéséhez forrás biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kérdezi az előterjesztőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot? Nem 
kívánja. 

Tokody Marcell Gergely: Azt gondolja, hogy szükséges egy ilyen rendszer bevezetése, de a 
ráfordított bruttó 31 249 OOO Ft-ot némiképp soknak tartja. Szerepel az előterjesztésben, hogy 
mekkora mennyiségű az a könyvelt tételt, amellyel most duplán kell a Hivatalnak foglalkozni, 
viszont nem látja, ha ezt bevezetik, az munkaórában kifejezve milyen megtakarítást jelent? 
Mennyi lesz az a hivatali kapacitás, amit esetleg más tevékenységekre fel tudnak használni? 
Korábban már utalt a különféle elektronikus rendszerek bevezetésére, ami nemcsak 
költséghatékonyság, hanem környezetvédelmi szempontból is fontos lenne, hogy a Hivatalban 
képződő papírmennyiséget redukálják Kéri Jegyző urat, hogy egy ilyen belső hivatali 
rendszer kialakításában szíveskedjék közreműködni. 

ELNÖK: Tokody képviselő úr nyitott kapukat dönget, hiszen az eddigi működésük is ez 
irányba visz. Természetesen azt a környezetbarát irodai működést, amit az irodalom már 
régen megfogalmaz és igen sok helyen gyakorlat, el kell érni nekik is, hozzáteszi, messze 
vannak még ettől. Kérdés, hogy mennyibe kerül egy ilyen integrált rendszer, nem sok van a 
piacon ebből, nyilván ki kell írni a közbeszerzési pályázatot, Kőbányán egyet alkalmaznak, a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat dolgozik egyedül egy ilyen rendszerrel. Azontúl, hogy 
munkaórákat takarítanak meg, és költséghatékonyabbá válnak, nagyon fontos, hogy az 
intézményeik számára megfelelő módon tudjanak akár adatot szolgáltatni, akár a költségvetés 
tervezésnél tudjanak riportozni, ami jelen pillanatban nem működik. 

Dr. Szabó Krisztián: Az, hogy mennyi munkaóra megtakarítására kerül sor az integrált 
rendszer bevezetésével, jelen pillanatban nem tudja megmondani. A rendszer egyrészt 
bizonyos pénzügyi eljárási folyamatokat egyszerűsít azzal, hogy nem kell külön elvégezni 
egyes könyvelési műveleteket, a tényleges adathevüelek egyszerűsödni fognak, gyorsít 
bizonyos eljárásokat. A most működő iratkezelő rendszerük is képes lenne arra, hogy iratokat 
elektronikusan kezeljenek, ezt részben a jogszabályi rendelkezések, amelyek nagyon sok 
tekintetben fenntartják a papíralapú ügyintézés egyes részeit, nem teljes mértékben teszik 
lehetővé. A teljes hivatali működésnek egy olyan támogatási rendszerét kívánja nagyon hamar 
bevezetni, amely a jelenlegi szervert üzemeltető szoftverben rendelkezésre áll, intranet típusú 
alkalmazás, amelyet nem kell megvásárolni, eddig nem üzemeltették, ugyanakkor azt látja, 
hogy bizonyos munkaszervezési folyamatokat hozzákapcsolva a jelenleg bevezetés alatt álló 
EDtR rendszer alkalmazásával nemcsak a képviselő-testületi, bizottsági munka, de nagyon 
sok- talán a hatósági ügyeket leszámítva- hivatali ügyintézési folyamat nagyon nagy része 
egyszerűsíthető. 
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Dr. Pap Sándor: Ahhoz, hogy reálisan meg tudják állapítani egy ilyen szaftver árát, nagyon 
fontos figyelembe venni, hogy hány felhasználói licencet kell venniük és azok milyen 
szintűek. A legtöbb intézményüknek a számlaforgalmát és könyvelését is a Polgármesteri 
Hivatal bonyolítja, ezért valószínűleg elég nagyszámú adminisztr4tor licencre lesz szükség. 
Az integrált rendszer legnagyobb előnye a valós idejű költségvetési információ, mind a 
hivatalnak, mind a hivatal szervezeti egységeinek és az intézményeknek. Megítélése szerint 
tízmillió forintokban mérhető tényleges működési megtakarítás is származhat abból, hogy 
még tökéletesebben meg tudják ismerni az intézmények működését. 

Dr. Szabó Krisztián: Technikai módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontját hagyja 
el a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy az l. pontban a Képviselő-testület módosítja a 
közbeszerzési tervet, tehát további intézkedésre nem kell Polgármester urat felkérni. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a mellékletben szereplő határozati javaslatra, amelyből a 2. 
pontot törlik. 

923/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. 

(III. 17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.2. pontját az 
alábbi sorral egészíti ki: 
"II. 2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8 OOO 0000 

forint össze:..J:2...:e-=-'t)~----------------,.----------------, 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

II.2.29. Költségvetési integrált gazdálkodási rendszer és 
iratkezelő rendszer beszerzése és kapcsolt 
szolgáltatások 

'-------'---

érték (Ft) 

24 999 OOO 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
Önkormányzati rendelet 7. mellékletében az Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenység költségvetési sor terhére a költségvetési integrált 
gazdálkodási rendszer és iratkezelő rendszer bevezetéséhez bruttó 31 249 OOO Ft forrást 
biztosít. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 2011. november 15. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: A napirend tárgyalását lezárja. 
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9. napirendi pont: 
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány tisztségviselői személyének változásáról és 

alapító okirata módosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Radványi Gábor: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kuratórium elnökének Pokó 
Gábort választotta meg, az MSZP delegált tagja Tóth András, a korábbi tagok Hajas Pál, 
Gardi József és Bankó Pál tagjai maradnak a kuratóriumnak. A Felügyelő Bizottság korábban 
megválasztott tagja Agócs Zsolt maradt, a FIDESZ frakció Mihalik Andrást javasolja. A 
Felügyelő Bizottság elnökének Agócs Zsolt képviselőt, titkárnak Gardi Józsefet javasolja 
megválasztani. 

Tóth Balázs: Szabó Imrét javasolja megválasztani. 

ELNÖK: A bizottság személyi javaslatait mindenkinek kiosztották, ez annyiban módosul, 
hogy Lapos Péter helyére Szabó Imre, dr. Fejér Tibor helyére Mihalik András kerülne, Gardi 
Józsefet titkámak, Agócs Zsoltot pedig a Felügyelő Bizottság elnökének választják. Kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatokra. 

Az előterjesztő nyilatkozata: Elfogadja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 27/1., 27/2., 
27/3. és 27/4. számú módosító javaslatait. (A bizottsági módosító javaslat a jegyzőkönyv 
melléklete.) 

924/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Dietz Andrásnak, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma elnökének, valamint 
Kovács Lajos és dr. Kroó Sándor kuratóriumi tagok lemondását, továbbá Láng Ferencet és 
Pataki Józsefet, a Felügyelő Bizottság tagjait visszahívja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
módosítja a Fővárosi Bíróságon 1236. nyilvántartási számon szereplő Kőbánya 

Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratát, és a Közalapítvány kezelő szervének -
kuratóriumának- létszámát öt főben határozza meg. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumi tagjává Tóth Andrást határozatlan időre 
megválasztj a. 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elnökévé Pokó Gábort határozatlan 
időre megválasztja. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány titkárává Gardi Józsefet határozatlan időre 
megválasztj a. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának elnökévé Agócs Zsoltot 
határozatlan időre megválasztja. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjává Mihalik Andrást 
határozatlan időre megválasztja. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint alapító a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjává Szabó Imrét 
határozatlan időre megválasztja. 

9. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert az alapító okirat módosítására és a változás 
bejelentésére a Fővárosi BíróságnáL 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjék a Fővárosi Bíróság 12. Pk. 6162111995/8. végzésével 
5944. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány alapító 
okiratának a közhaszn ú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. törvénynek megfelelő 

módosításáról, és kezdeményezze közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a 
bíróságon, a módosított alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalva terjessze elő 

elfogadásra a 20 ll. novemberi képviselő-testületi ülésen. 
Határidő: 2011. október 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
Kulturális, Oktatási és Civil Csoport vezetője 

ELNÖK: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

l O. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti, "A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb 

területegységekre történő megállapításáról" szóló Megállapodás kiegészítése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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925/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzata között 
kötendő, a Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő 
megállapításáról szóló megállapodást a kiegészítésekkel együtt az előterjesztés 2. melléklete 
szerint jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a megállapodás Fővárosi 
Közgyűlés általi elfogadását. 
Határidő: 2011. október 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

ll. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászóló, kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati j avaslatra. 

926/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint elfogadja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását, és egyben kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2. melléklete szerint. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Jogi Csoport 

ELNÖK: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

12. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, próbálják meg úgy elvégezni a munkát, hogy ne kelljen ilyen sűrűn módosítani 
egy intézmény alapító okiratát. Miután nincs jelentkező hozzászólásra, kéri, szavazzanak a 
határozati j avas latra. 



------~------------

927/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint elfogadja a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító 
okiratának módosítását, és egyben kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 
előterjesztés 2. melléklete szerint. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője 

13. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 

alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

928/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint elfogadja a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítását, 
és egyben kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2. melléklete 
szerint. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
aSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

14. napirendi pont: 
Az Önkormányzat kezelésében lévő játszóterek igénybevételéről, és ehhez kapcsolódóan 

a telepítendő szociális blokkok elhelyezésének prioritásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Képviselői kérésre készült ez a tájékoztató anyag, amely megkönnyíti a döntést, 
hogy szociális blokkokat, hol kívánnak létesíteni. 

Tóth Balázs: Amikor majd a Sportliget szociális blokkjáról dönt a Képviselő-testület, vegyék 
figyelembe, hogy ott termálvíz kútfúrás van, illetve befolyásolhatja a későbbiekben az 
Aquapark területfoglalását Mindenképpen kerüljék el, hogy egy ilyen létesített egységet 
rövid időn belül el kell bontani. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kezelésében lévő játszóterek igénybevételéről, és ehhez kapcsolódóan a telepítendő szociális 
blokkok elhelyezésének prioritásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

15. napirendi pont: 
A Harmat u. 160-162. szám közötti területen, valamint a Halom u. 32-38. szám mögötti 

területen játszótér megszüntetése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Fontosnak tartja elmondani, hogy naponta kap leveleket, amelyekben azt kérik a 
kerületi polgárok, hogy létesítsenek játszóteret, telepHsenek padot, sakkasztalt, ugyanaznap 
kap egy másik levelet ugyanannyi aláírással, hogy bontsák el, vigyék arrébb. Érdekellentét 
feszül korosztályok, kutyások nem kutyások között stb. Önmagában, hogy egy ilyen 
kezdeményezés érkezik hozzájuk, nem jelenti feltétlenül azt, hogy azon az úton kell járniuk, 
alaposan meg kell vizsgálniuk minden ilyen kérdést. Ennél a két esetnél a vizsgálat 
megtörtént, hiszen a játszótér fejlesztési koncepció eleve azt mondja, hogy ezen a területen 
szüntessenek meg j átszóeszközöket. 

Tokody Marcell Gergely: A Halom utca esetében nagyon sokan támogatják a játszótér 
meglétét. Elmondja, hogy a Harmat u. 158-160. szám előtt is található egy ugyanilyen 
játszótér, akik az alsóbb szinten laknak a randalírozók által keltett zajt el kell viseljék, a X. 
emeleten lakik és nyáron volt rá példa, hogy nem tudott aludni, mert egészen a hajnali 
órákban részegen randalíroztak fiatalok. V él eménye szerint az tüneti kezelés, hogy eltelepítik 
a játszóteret Annak kellene megteremteni a módját, hogy legyen olyan közrend-felügyeleti 
rendszerük, amely eredményesen tesz annak érdekében, hogy hajnalban vagy az éjszaka 
kellős közepén ne randalírozhassanak részegen a játszótéren. A közterület-felügyeletnek is 
szól, hogy nincs rendjén, hogy ilyen dolgok megtörténnek 

ELNÖK: A játszóterek használatának a rendjét önkormányzati rendelet szabályozza. A 
megfelelő kontrollt jelen pillanatban a rendőrség képes elvégezni és elsőszámú letéteményese 
annak, hogy a közterületen a közrend kialakuljon. A közterület-felügyeletnek is megvan a 
szerepe, meg fogják újítani a működésüket. 

Tóth Balázs: Nem lehet elfogadott gyakorlat, hogy közrend megzavarását végző egyének 
miatt játszótereket kell megszüntessenek. Kéri, külön szavazzanak a két játszótér 
megszüntetéséről. Kéri, hogy tavasszal a rendőrség, polgárőrség indítson közösen akciót, és 
próbálják meg ezeket a dolgokat rendbe tenni. 

ELNÖK: A vita elején arra hívta fel a figyelmet, hogy ne az határozza meg egyes játszótereik 
sorsát, hogy az egyik játszótérhez öt aláírással több érkezett, hogy szüntessék meg, vagy ne 
szüntessék meg. Az elvégzett vizsgálatból kiderült, hogy Kőbányán 71 játszótér van, nem 
indokolt, hogy ennyi játszóterük legyen, ezekből nagyon sok pici, rossz állapotú, rossz helyen 
van, az igénybevétele sem megfelelő módon történik. 



28 

Marksteinné Molnár Julianna: A bizottság helyszíni bejárás után felelősen tette a javaslatát, 
hogy ezt a két játszóteret szüntessék meg. 

Élő Norbert: Elvi alapon nem ért egyet játszótér bezárássaL Szeretné látni a játszótér 
fejlesztési koncepciót. Javasolja, hogy közrend problémákat ne kezeljenek játszótér 
bezárássaL Kéri, ne fogadja el a képviselő-testület az előterjesztést, kerüljön be a novemberi 
testületi ülésre egy teljes áttekintés hatástanulmánnyal, és nézzék meg mennyibe kerül a kis 
játszóterek fenntartása. 

ELNÖK: Ez nem játszótér, itt egy hinta van, és igen elavult homokozó, amely tisztántartása 
igen nehezen oldható meg. Javasolja Képviselő úrnak, nézze meg az Önkormányzat honlapját, 
mert ezek a koncepciók ott megtalálhatók. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Mindkét játszótér megszüntetése panaszokon alapul. Senki ne 
higgye, ha ezeket a játszóhelyeket meg fogják szüntetni, akkor a panaszok alapját képező 
randalírozás is meg fog szűnni. A Halom utcai játszótér megszüntetését bizonyosan nem 
támogatja, de elvi alapon a másikjátszótér megszüntetését sem. 

Tóth Balázs: Tudja támogatni azt az elképzelést, hogy kerületi szinten legyen 1-2 olyan 
játszótér, amelynek hírneve van, ezenkívül szükség van több játékkal felszerelt játszóterekre, 
amely egy-egy lakótelepen, városrészen elégíti ki a kisgyermekes családok igényét. A 142 
aláírás is azt jelzi, hogy van igény kis játszóterekre is. 

ELNÖK: Az előterjesztés visszahivatkozik a játszótér fejlesztési koncepcióra, tehát nem a 
lakossági panaszok rootiválták az előterjesztés elkészítését. A játszótér fejlesztési 
koncepcióban megfogalmazták a kiemeitjátszótér kiépítésének szükségességét, ötöt terveznek 
a kerületben, valamint a nagy játszóterek és a kis játszóhelyek szükségességét is. 

Radványi Gábor: A játszótér fejlesztési koncepció alapján hozták meg ezt a döntést. Ne 
gondolja senki, ha nagy játszótereket építenek lakótelepek közelébe. Ne gondolja senki, hogy 
a panaszosok számamiatt szüntetnek meg játszótereket A megszüntetendő játszótértől nem 
messze van bőven játszótér. A randalírozás rendőrségi feladat, nem célszerű a randalírozást és 
a játszótér megszüntetéseket összehozni. 

ELNÖK: 11 45 órakor lezálja a vitát, mert szünetet fog elrendelni, de még négy hozzászóló 
van. 

Tóth Balázs: El tudja fogadni, hogy a játszótéri koncepció alapján döntenek, csak az 
előterjesztés nem erről szól, mert lakossági panaszokat vetett fel és ezekre válaszu! tervezi a 
két játszóteret megszüntetni. 
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ELNÖK: Idéz az előterjesztés kilencedik sorából: "a játszótér fejlesztési koncepció az 
eszközök áthelyezését javasolta a Lavotta utcai két bekerített játszótéri területre." Egybeesik a 
lakossági kezdeményezés a játszótéri koncepcióban megfogalmazottakkal. 

Révész Máriusz: Játszótér megszüntetésről beszélnek, amikor évek óta nem ordítottak annyi 
pénzt játszótérfejlesztésre, mint az idei évben. A jövőben célszerű lenne ezeket az anyagokat 
egyben behozni, játszótérfejlesztések, megszüntetések, átrendezések. 

ELNÖK: Valóban praktikus lenne ezeket a kérdéseket egyen kezelni, sajnos nem mindig 
érnek össze az ügyek. Fel kell vállalni az olyan döntéseket is, amelyek nem mindenki 
egyetértésével találkozik. A fő célkitűzést kell nézni, ami véleménye szerint helyes. 

Élő Norbert: Felhívja Polgármester úr figyelmét, hogy a játszótér fejlesztési koncepció nincs a 
honlapon, az integrált városfejlesztési stratégiának pedig nincs ilyen része. Egy óráig ad időt a 
Hivatalnak, hogy ezt a játszótér fejlesztési koncepciót kapják meg a képviselők, ami alapján 
döntéseket akarnak hozni. 

ELNÖK: Egyetért Képviselő úrral, hogy nem könnyű elboldogulni Kőbánya honlapján. Jelzi, 
amikor a megbízatását átvette, akkor kapott egy CD-t, amely tartalmazta az összes korábban 
elfogadott koncepciót, tervet, stratégiát. Az pedig végképp nem képviselői hatáskör, hogy a 
Hivatalnak ilyen módon feladatot szabjon, ennek is megvan a megfelelő eszköze és eljárása. 
A napirend tárgyalását lezárja. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati 
javaslat l. pontjáról. 

929/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(15 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Budapest X. ker., Harmat u. 160-162. számú házak közötti területen található játszótér 
elbontásával. Felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t vizsgálja meg, a 
játszótéri eszközök mely játszóterekre telepíthetők át az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) önkormányzati rendelet 13/a melléklet a játszótéri 
eszközök áthelyezése, megszüntetése költségvetési előirányzat terhére. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjára. 

930/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(12 igen, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Budapest X. ker., Halom u. 32-38. szám alatti társasház mögötti területen található játszótér 
elbontásával. Felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t vizsgálja meg, a 
játszótéri eszköz mely játszóterekre telepíthető át az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a melléklet a játszótéri eszközök 
áthelyezése, megszüntetése költségvetési előirányzat terhére. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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20 ll. október 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
al po lgánnester 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. vezetője 

ELNÖK: 13 óráig szünetet rendel el. 

Szünet 

ELNÖK: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

ELNÖK: Kér mindenkit, jelentkezzen be a szavazógépbe. Kicsit hosszúra nyúlt a ceremónia, 
ami nagyon hangulatos ünnepség keretében zajlott. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 
az átadás végén az Önkormányzat válogatottja legyőzte a Dunai Antal, Buzánszky Jenő, 
Balogh Gábor által fémjelzett ellenfelet. Nagyon értékes pályát tudtak átadni, ami rekord 
gyorsasággal valósult meg. A pártok képviselőivel tanácskoztak a szünetben és javasolja, 
hogy vegyék napirendre a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel és az SCT Ingatlanfenntartó és 
Ingatlanhasznosító Kft.-vel kötött együttműködési megállapodással kapcsolatban indult 
nyomozás megszüntetéséről szóló anyagot. Nem érkezett meg a másik felvetésével 
kapcsolatos tájékoztató anyag az elismeréssel kapcsolatban, ha időközben megérkezik, akkor 
ismételt javaslatot fog tenni. Kéri, szavazzanak arra, hogy felveszi napirendre a Képviselő
testület az ismertetett előterjesztést. A napirendre történő felvételhez minősített többség 
szükséges. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére az alábbi előterjesztést: 

A Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel és az SCT Ingatlanfenntartó és Ingatlanhasznosító Kft.
vel kötött együttműködési megállapodással kapcsolatban indult nyomozás 
megszüntetése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

16. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. között létrejött 2011. évi közszolgáltatási szerződés módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező. A módosító javaslat kiosztásra került. Kéri a 
képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati j avaslatra a módosítással együtt. 



931/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 
2011. évi éves közszolgáltatási szerződés l. melléklet 5.1. pontja- beruházási feladatok-az 
alábbiak szerint módosul: 
Törlésre kerül: 
Kabai- Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása 
Új sorként megjelenítésre kerül: 
Máltai típusújátszótér 
Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Grafit u. Rákosvölgyi u.) 

(89 375 eFt) 
(31 856 eFt) 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2011. évi éves közszolgáltatási szerződés l. melléklet 5.2. pontja- felújítási 
feladatok - az alábbiak szerint módosul: 
Törlésre kerül: 
KEOP-2009-5.3.0/A Fecskefészek és Apró Csodák bölcsőde, Gépmadár és Zsivaj ÓVoda 
nyílászáró csere, hőszigetelés, KEOP-2009-5.3.0/A Harmat Altalános Iskola nyílászáró csere, 
hőszigetelés 

Új sorként megjelenítésre kerül: 
Zsivaj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP pályázatot kiegészítő 
felújítási kiviteli tervek 
Újhegyi stny. 16. KMBH iroda kialakítása 
Allamás u. 5. alagsori helyiség kialakítása 

(5 OOO eFt) 
(3 653 eFt) 
(2 803 eFt) 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására. (A 
szerződésmódosítás a jegyzőkönyv l. mellékletét képezi.) 
Határidő: 2011. november 30. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
(Az előterjesztő által benyújtott 61/1. számú módosító javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

17. napirendi pont: 
Termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet biztosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánjaszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Élő Norbert: Érdemes lett volna egy teljes projekt egy részeként e~t .elindítani. Megszavazza, 
hogy legalább előrelépj enek, de attól fél, hogy így meghal az egész történet, mert nincs meg a 
következő lépés. 
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ELNÖK: Tájékoztat mindenkit, hogy a vízjogi engedélyük jövő év tavaszán le fog jámi, 
viszonylag sürgős az ügy. 

Somlyódy Csaba: Az eljárás korrekt módon zajlott le a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél. 
Szakmailag nincs más cég, aki alkalmas lenne a kutatófúrásra. Azt reméli, hogy Kőbányának 
pontos helyzetértékelése lesz arról a vízkincsről, ami Kőbányán van, kevés kerület tudja ezt 
elmondani. Javasolja, fogadják el a javaslatot, hangsúlyozza, jó lett volna, ha a 
hatástanulmányt olcsóbban meg lehetett volna csinálni. 

Dr. Pap Sándor: A befektetésben van kockázat is, bölcsen úgy döntöttek együtt, hogy 
belevágnak Egyetért azzal, hogy kevés olyan cég működik, amely az ilyen mélységű 
fúrásokat el tudja végezni. Amikor van egy laboreredményük, természetesen projekttervet kell 
készíteni. 

ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 

932/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) önkormányzati rendelet 
13/b mellékletében - Önkormányzat felújítási kiadásai célonként - a Kápolna téri Iskola 
felújítás tervezése sorhoz rendelt összeget a következők szerint módosítja: 
Kápolna téri Iskola felújítás tervezése 25 OOO eFt-ról 3 875 eFt-ra 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) önkormányzati rendelet 
13/a mellékletében - Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként - a termálvíz 
kutatófúrása sorhoz rendelt összeget a következők szerint módosítja: 
Termálvíz kutatófúrás 90 OOO eFt-ról lll 125 eFt-ra 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. között 20 ll. július 28-án kötött Vállalkozási szerződés a 
határozat l. mellékletében foglaltak szerinti módosítására. (A Vállalkozási szerződés 
módosítása közös megegyezéssel okirat a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

Határidő: 2011. november 15. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért 

alpolgármester 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezátja. 

felelős 
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18. napirendi pont: 
Az önkormányzati tulajdonú lakások korábbi értékesítéséből származó feladatok 

ellátása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Az előterjesztést nem kívánja szóban kiegészíteni. Nem jelentkezik senki 
hozzászólásra. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

933/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Város FM 

Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft.-vel1992. február 17-én kötött, a "lakáselidegenítés 
komplex lebonyolítása, számlakezelési szolgáltatással" tárgyú vállalkozási szerződést 

felmondja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szerződés felmondásával 

kapcsolatos intézkedést. 
Határidő: 20 ll. október 31. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Jogi Csoport 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttesse elő a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási szerződésnek a "volt önkormányzati 
tulajdonú lakások korábbi értékesítéséből származó feladatok ellátás" feladattal történő 
kiegészítését. 

Határidő: 2011. november 30. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezálja. 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bihari u. 15. szám alatti épület tetőfelújításának pénzügyi 

kereten belüli átcsoportosítással történő pénzügyi fedezet biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyivel nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

934/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
13/b mellékletében az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatok közül az alábbi 
feladatokat és a hozzárendelt összegeket a következők szerint átcsoportosítja: 
Kőrösi Cs. S. út l. 6/25. üres lakás felújítás 64 eFt-ról O eFt-ra 
Petrőczy út 21. fsz. 4. kéménybélelés 354 eFt-ról 344 eFt-ra 
Bihari út 15. tető felújítása 4 500 eFt-ról 4 574 eFt-ra 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

előirányzat átcsoportosítása: 20 ll. november 15. 
munka elvégzése: 2012. április 30. 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. napirendi pont: 
"Kőbánya Karácsonya" ünnepség keretében történő ajándékozás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos anyagot. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a 
határozat 2. pontját kiegészíteni az oktatási intézmények vezetőit, gyermekvédelmi 
felelősöket (óvodák, iskolák). 

Az előterjesztő támogatja azt a szóbeli módosító javaslatot, hogy a határozattervezet 2. 
pontja egészüljön ki "az oktatási intézmények vezetői" szöveggel. 

ELNÖK: Egyetért a javaslattaL Kérdezi Alpolgármester urat, támogatja-e a módosító 
javaslatot? 

Az előterjesztő támogatja azt a szóbeli módosító javaslatot, hogy a határozattervezet 2. 
pontja egészüljön ki "az oktatási intézmények vezetői" szöveggel. 

ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati j avaslatra a kiegészítéssel 
együtt. 

935/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben is 
megszervezi a "Kőbánya Karácsonya" ünnepséget. 

2. A megajándékozandó családok és idős személyek kiválasztása az önkormányzati 
képviselők, a szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői, az oktatási intézmények 
vezetői, valamint a Hivatal javaslattétele alapján történik. 

3. A "Kőbánya Karácsonya" ünnepség keretében kiosztásra kerülő utalványok értéke a 
gyermekes családok esetében 15 OOO Ft/család, az idősek esetében 8 OOO Ft/fő, az összeg 
fedezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 10. mellékletében a "Kőbánya Karácsonya" költségvetési soron 
rendelkezésre álló 8 millió forint. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. december 31. 
a humán területért felelős alpolgármester 
a Szociális és Egészségügyi Csoport 

21. napirendi pont: 
A KEOP-3.3.0/09-11 kódszámú pályázat, a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztésének 

támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánjaszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Tóth Balázs: Mindig örül az olyan beruházásoknak, ahol energia megtakarítást szeretnének 
elérni. Fontosnak tartja, hogy az esővíz hasznosítását is mutassák be a gyerekeknek 
Amennyiben a pályázatha nem tud bekerülni, szánjanak rá még pár tízezer forintot, és ezt 
utólag tegyék be. 

ELNÖK: Nagyon fontos, hogy minél teljesebb körben tudják bemutatni a gyerekeknek, hogy 
milyen lehetőségeik nyílnak arra, hogy környezetbarát módon a fenntartható fejlődést 
figyelembe véve gazdálkodjanak, azonban ezek a pályázatok általában kötött pályán 
mozognak. Minden pluszt csak az önkormányzat pénzéből tudnak megvalósítani. Nincs több 
hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

936/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az 'A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
balatonlellei erdei iskolájának fejlesztése' című pályázati dokumentációt a KEOP-
3.3.0/09-11 kódszámú, 'Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális 
fejlesztése' című konstrukcióra, az alábbi intézményre: Balatonlellei tábor (cím: 
Balatonlelle, Úszó u. 3., helyrajzi szám: 3057) az alábbi költségekkel: 
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nettó bruttó 
64 OOO OOO 80 OOO OOO 

KEOP-3.3.0/09-11 projekt elszámolható összköltség Ft Ft 
Ebből támogatás: 57 600 OOO 72 OOO OOO 

Ft Ft 
Ebből önkormányzati önrész: 6 400 OOO 8 OOO OOO 

Ft Ft 
A Képv1selő-testület egyben felhatalmazza a polgármcstert a szükséges mtézkedések és 

nyilatkozatok megtételére. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
3.3.0/09-11 kódszámú 'Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése' 
cím ű konstrukció keretén belül az 'A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
balatonlellei erdei iskolájának fejlesztése' című projekt pozitív elbírálása esetén, a projekt 
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész biztosítása céljából, bruttó 8 millió Ft
ot felszabadít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 15. mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati ömésze 
soráróL Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az európai uniós 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 
költségvetésében elkülöníti. A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert az előirányzat
módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 20 ll. október 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
F őépítészi és Fej lesztési Iroda vezető j e 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

ELNÖK: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

22. napirendi pont: 
A KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

korszerűsítése" című pályázathoz és további tervezési feladatokhoz tartozó 
közbeszerzési eljárások 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

937/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011. (III. 
17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének 11.2. pontja az alábbi 
sorokkal e észül ki: 

Tervezett beszerzés me nevezése Előzetesen 
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terv sorszám becsült nettó 
érték 

II.2.17. Harmat Altalános Iskola KEOP-2009-5.3.0/A 5 OOO OOO Ft 
épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli tervek 

II.2.18. Gépmadár Ovoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP-2009- 4 700 OOO Ft 
5.3. Ol A pályázathoz szükséges kiviteli tervek 

II.2.19. Zsivaj Ovo da, Apró Csodák Bölcsőde KEOP-2009- 4 700 OOO Ft 
5.3.0/A épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli 
tervek 

II.2.20. Harmat Altalános Iskola KEOP pályázatot kiegészítő, 10 800 OOO Ft 
komplex felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli 
tervek 

II.2.21. Gépmadár Ov oda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP 4 200 OOO Ft 
pályázatot kiegészítő felújítási-bővítési engedélyezési és 
kiviteli tervek 

II. 2 .22. Zsivaj Ovoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP pályázatot 4 OOO OOO Ft 
kiegészítő felújítási-bővítési kiviteli tervek 

II.2.23. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító ' ' "Az l 800 OOO Ft sz am u 
energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat 
Általános Iskolában" cím ű pályázat könyvvizsgálati 
feladatok 

II.2.24. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító ' ' "A l 400 OOO Ft sz am u 
Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-
Bölcsőde energetikai korszerűsítése" cím ű pályázat 
könyvvizsgálati feladatok 

II.2.25. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító ' ' "Az 3 900 OOO Ft sz am u 
energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat 
Általános Iskolában" cím ű pályázat műszaki ellenőri 

feladatok 
Közbeszerzési Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen 

terv sorszám becsült nettó 
érték 

II.2.26. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító ' ' "A l 857 OOO Ft sz am u 
Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-
Bölcsőde energetikai korszerűsítése" cím ű pályázat 
könyvvizsgálati feladatok 

II.2.27. Füzér u. 32. Helytörténeti gyűjtemény elhelyezésére 5 OOO OOO Ft 
vonatkozó építési engedélyezési terv 

II.2.28. Uj Köztemető előtti körforgalom csomópont út- és 8 OOO OOO Ft 
zöldfelület kiviteli terveinek elkészítése 

23. napirendi pont: 
A Tutta Forza Zenekar részére a 2011. évi költségvetésben biztosított támogatás 

átcsoportosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólásra nem jelentkezik 
senki. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

938/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület az 

Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet ll. mellékletében Tutta 
Forza Zenekar költségvetési soron jóváhagyott l millió forint összegű előirányzatot a 
Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére átcsoportosítja, és felhasználását a határozat l. 
melléklete szerinti együttműködési megállapodás keretében biztosítja. (A Megállapodás 
a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

24. napirendi pont: 
Tájékoztató a kerületi ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok 

támogatásáról, a diákönkormányzatok tevékenységéről, valamint a Kőbányai 
Diákönkormányzat beszámolója 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólásra nem jelentkezik 
senki. Az előterjesztésről nem szavaznak, tudomásul veszik. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi ifjúsági 
szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáról, a diákönkormányzatok tevékenységéről, 
valamint a Kőbányai Diákönkormányzat beszámolójáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

ELNÖK: A napirend tárgyalását lezárja. 

25. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2010/2011. nevelési-oktatási évről, és a 2011/2012. nevelési-oktatási év 

indításáról a kőbányai nevelési és oktatási intézményekben 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

Révész Máriusz: Nagyon részletes anyagot kaptak, de a bizottsági ülésen megfogalmazódott, 
hogy szerenesés lenne a konkrét eredményekről kicsit többet tudni. Decemberre elkészül egy 
olyan anyag, amely a felmérések alapján értékelni fogja a tavalyi nevelési-oktatási évben 
folyó munkát, amelyről tájékoztatást fog kapni a Képviselő-testület. 

ELNÖK: Az előterjesztésről nem szavaznak, tudomásul veszik. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011. 
tanévről és a 201112012. tanév indításának tapasztalatairól a kőbányai nevelési és oktatási 
intézményekben szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

26. napirendi pont: 
A 2011/2012. tanévre vonatkozó álláshelyek és óraszámok jóváhagyása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítés tenni. Hozzászólásra nmcs 
jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

939/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es 

tanévre az alábbiak szerint engedélyezi az intézményekben az álláshelyeket, melyre 2011. 
december 31-ig l 133 779 Ft összegű forrást biztosít a Képviselő-testület felhalmozási 
célú általános tartalék kerete terhére. 

engedélyezett 
TB 

Cafetéria 
Intézmény illetmény járulék Cafetéria Összes 

összes külön adó 
létszám 

27% 

Bem József Ált. Isk. 
35,5 120 354 Ft 32 496 Ft 8 814 Ft l 677 Ft 163 341 Ft 

(Hungária krt. 5-7.) 

Fekete István Ált. Isk. 
64,4 166 644 Ft 44 994 Ft 12 204 Ft 2 325 Ft 226 167Ft 

(Harmat u. 196-198.) 

Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 
70,7 754 527 Ft 

203 722 
55 257 Ft 10521Ft l 024 027 Ft 

88.) Ft 

Janikovszky Éva Magyar-
An,gol Két Tanítási Nyelvű 55,4 -23 145Ft -6 249 Ft -1 695 Ft -324 Ft -31 413 Ft 

Alt. Isk. (Bánya u. 32.) 



40 

Janikovszky Éva Magyar-
171 227 

Angol Két Tanítási Nyelvű 45,5 634173Ft 
Ft 

46 443 Ft 8 844 Ft 860 687 Ft 
Ált. Isk. (Üllői út 118.) 

Janikovszky Éva Magyar-
-173 726 -47 121 

Angol Két Tanítási Nyelvű 25,5 -643 431 Ft 
Ft Ft 

-8 973 Ft -873 251 Ft 
Ált. Isk. (Kápolna tér 4.) 

Kada Mihály Ált. Isk. (Kada 
54,7 106 467 Ft 28 746 Ft 7 797 Ft l 485 Ft 144 495 Ft 

u. 27-29.) 

Keresztury Dezső Ált. Isk. 
51,3 888 768 Ft 

239 967 
65088Ft 12 393 Ft l 206 216 Ft 

(Keresztúri út 7-9.) Ft 

Kertvárosi Ált. Isk. 
40,6 865 623 Ft 

233 718 
63 393 Ft 12 069 Ft 1174 803 Ft 

(Jászberényi u. 89.) Ft 

Komplex Óvoda, Ált. Isk., 
124 983 

Készségfejlesztő speciális 114,6 462 900 Ft 
Ft 

33 900 Ft 6 456 Ft 628 239 Ft 
Szakisk. és Szakszolg. Közp. 

Széchenyi István Magyar-
,Német K~t Tanítási Nyelvű 73,8 -27 774 Ft -7 499 Ft -2 034 Ft -387 Ft -37 694 Ft 

Alt. Isk. (Ujhegyi sétány 1-3.) 

Szent László Ált. Isk. (Szent 
79,6 97 209 Ft 26 246 Ft 7 119Ft l 356 Ft 131 930 Ft 

László tér 1.) 

Szent László Gimnázium 
105,9 

-2 793 780 -754321 -172 890 -32 919 -3 753 910 
(Körösi Cs. S. út 28-34.) Ft Ft Ft Ft Ft 

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. 
54,9 199 047 Ft 53 743 Ft 14 577 Ft 2 775 Ft 270142Ft 

(Kőbányai út 38.) 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 

3. Ez a határozat 2011. szeptember l-jén lép hatályba. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a humán szakterületért felelős alpolgármester 

az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi lroda vezetője 
Jegyzői Iroda (közzétételre) 

27. napirendi pont: 
A tehetséges kőbányai fiatalokat támogató alapítvány székhelyének bejegyzéséről és 

2012.évitámogatás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

940/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Kőbányai ÁSZOK - Tehetségeket Támogató Alapítvány székhelyeként a 
Pedagógiai Szolgáltató Központ mindenkori székhelye (jelenleg: 1105 Budapest, Kápolna 
tér 4.) kerüljön bejegyzésre. 

2. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében bruttó 300 OOO Ft összeget biztosít a 
Kőbányai ÁSZOK - Tehetségeket Támogató Alapítvány részére, mely összeget az 
alapítvány bejegyzéséről szóló jogerős bírósági végzés bemutatásáig céltartalékba helyezi. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, valamint 
arra, hogy a 2012. évi költségvetésbe terveztesse be a bruttó 300 OOO Ft összegű 
támogatást. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 

az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Jelzi, hogy alapítóként csatlakozna Somlyódy Csaba és Ő. 

ELNÖK: Jegyző úr tájékoztatásaszerint nyílt az alapítvány, lehet csatlakozni. 

28. napirendi pont: 
Szomjas György: Kopaszkutya kettő című film támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Nincs kifogása a Kopasz kutya kettő című film támogatásával 
kapcsolatban, de amikor megvonnak szociális juttatásokat, akkor semmilyen filmet nem tud 
támogatni. 

Tóth Balázs: Javasolja, ha ekkora összeget adnak erre a filmre, akkor Kőbányán lS 

szervezzenek díszbemutatót 

ELNÖK: Kérdezi Jegyző urat, vehetik-e úgy Képviselő úr javaslatát, hogy a kötendő 
megállapodást kiegészítik azzal, hogy a díszbemutatóra Kőbányán k~rül sor. 
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ELNÖK: A bizottság határozatot hozott a javaslatról. A bizottság felkérte Polgármester urat, 
hogy tárgyaljon a film készítőivel arról, hogy a film kerületi bemutatóját próbálja tárgyalásos 
úton elérni. 

Tóth Balázs: Ez a javaslata, mert véleménye szerint rosszul venné ki magát, ha szerződésben 
hívnák az alkotókat egy ünnepségre. 

ELNÖK: Számára nem idegen, hogy szerződésben szabályoznak ilyen típusú kéréseket. Azt 
gondolja, feltétele van annak, hogy a Képviselő-testület támogatást ad, ez is feltétel, hogy 
szeretnék ezt a filmet a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban levetíttetni. 

Révész Máriusz: Aki fizet, az rendel. Máshol is kötöttek ilyen szerződéseket. Nem látja 
értelmét, hogy a szerződéstől függetlenül tárgyaljanak. 

Dr. Szabó Krisztián: A megállapodás a határozat melléklete. A módosító javaslatnak arra kell 
irányulnia, hogy a megállapodás tervezet támogatás összege és felhasználhatósága címe 
negyedik ponttal egészüljön ki, ami azt tartalmazza, hogy a támogatás fejében a 
támogatottnak biztosítania kell az elkészült film Kőbányán történő bemutatását. 

ELNÖK: Kérdezi Alpolgármester urat, hogy a módosító javaslatot befogadja? 

Weeber Tibor: Igen. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

941/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(14 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő

testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére bruttó l, 7 millió forint 
összeggel a HvDCorps Kft.-n (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.), mint produceren 
keresztül hozzájárul Szomjas György Kopaszkutya Kettő című filmjének elkészítéséhez a 
határozat l. melléklete szerinti együttműködési megállapodás keretében, utólagos 
elszámolási kötelezettséggeL (A módosított Megállapodás a jegyzőkönyv 4. 
mellékletét képezi) 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. november 2. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kápolna utca 14. szám alatti Kőbányai Evangélikus Templom 

javítási munkáinak támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kéri, szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatra. 

942/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Kápolna utca 14. szám alatt található Kőbányai Evangélikus templom gyülekezeti 
helyiségeinek javítására (ezen belül vakolatjavításra, festésre, elektromos hálózat és gépészeti 
vezetékek cseréjére), valamint 4 darab radiátor cseréjére bruttó 650 OOO forintot biztosít 
pénzeszköz átadással a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkeretének terhére 
utólagos elszámolással, és felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: előirányzat átcsoportosításra: 20 ll. november 15. 

Feladatkörében érintett: 

szerződéskötésre: 2011. november 15. 
elszámolásra: 2012. március 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

30. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott és folyamatban lévő határozatok, valamint a 

pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

31. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XI. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XI havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Élő Norbert: A likviditási tervből látszik, hogy az év eleji 3 milliárdos betétállományuk 1,7 
milliárd forinttal csökken az év végére. Véleménye szerint ebben intézkedéseket kell hozni, 
ha ez tényleg így van. 

Dr. Pap Sándor: Emlékei szerint idénjanuár l-jén is ilyen összeggel (1,4-1,5 milliárd forint) 
fordultak. Az önkormányzat bevételi struktúrája március és szeptember köré rendeződik, az 
pedig, hogy ennyivel csökkent, azt indokolja a közel 2 milliárd forint beruházás, amit 
többségében már kifizettek 

Révész Máriusz: Mivel a bevételek-kiadások nem egységesen érkeznek, véleményeszerint a 
tavalyi év azonos időszakával kellene összevetni. Amikor utoljára nézte, akkor 150-200 millió 
forinttaljobban álltak az idei évben, mint tavaly. 

ELNÖK: A napirendet lezálja. 

32. napirendi pont: 
A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségének 2011. október 14-ei 

közgyűlésén született döntés tudomásulvételéről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. Nincs hozzászólásra 
jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

943/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségének 2011. október 4-ei Közgyűlésén 
elfogadott 11/2011. (X. 4.) határozatban, valamint a 12/2011. (X. 4.) határozatban foglaltakat 
tudomásul veszi, és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Szövetséget. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: aljegyző 

Jogi Csoport 
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33. napirendi pont: 
A Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel és az SCT Ingatlanfenntartó és Ingatlanhasznosító Kft.

vel kötött együttműködési megállapodással kapcsolatban indult nyomozás 
megszüntetése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Tegnap kapták meg a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztály határozatát a nyomozás 
megszüntetéséről. A frakcióvezetői értekezleten tárgyaltak erről a kérdésről és arra jutottak, 
hogy éljenek a panasz megtételének lehetőségéveL Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

944/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 

Rendőrfőkapitányság Gazdaságvédelmi Főosztály Gazdaságvédelmi Osztályának vezetője 
által a 01000011216/2011/bü. számú büntető ügyben 2011. október 6-án hozott, 
nyomozást megszüntető határozata ellen panaszt nyújt be. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a panasz benyújtása iránt a szükséges 
intézkedéseket megtenni szíveskedjék. 

Határidő: 2011. október 26. 
Feladatkörében érintett: aljegyző 

Jogi Csoport 

ELNÖK: Köszönti Óvodavezető asszonyt. Kéri, nyilatkozzon, kívánja-e, hogy zárt ülés 
keretében tárgyalja a Képviselő-testület a kérelmét 

Újvári Józsefné: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagJait, szavazzanak arra, hogy kívánják-e következő 
napirendi pontként tárgyalni a meghívóban 38-as sorszámon szereplő előterjesztést. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosításról dönt: A 
Képviselő-testület 34. napirendi pontként tárgyalja a meghívó szerint 38. sorszám alatt lévő 
előterjesztést. 

34. napirendi pont: 
A Gépmadár Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatti 

megszüntetése és pénzügyi fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. Hozzászólásra nmcs 
jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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945/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Újvári 
Józsefnénak, a Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) 
intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján közös 
megegyezéssel 2011. november 30-ai hatállyal megszünteti. A Képviselő-testület felkéri 
a polgármestert, hogy a további munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 

2. A Képviselő-testület Újvári Józsefné vezetői megbízását 2011. november 30-ával . . 
visszavonJ a. 

3. A Képviselő-testület Újvári Józsefné közalkalmazotti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetésével összefliggő juttatására l 592 580 Ft-ot 
(l 254 OOO Ft juttatás, és 338 580 Ft járulék), valamint szabadságának megváltására 
251 191 Ft (197 867 Ft bér+ 53 424 Ft) keretet biztosít a Közalkalmazottak (felmentés, 
végkielégítés, szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) megnevezésű működési célú 
céltartaléka terhére. 

4. A Képviselő-testület Újvári Józsefnével 2011. december 2-ával közalkalmazotti 
jogviszonyt létesít és 2011. december 2-ától2012. július 31-ig határozott időre megbízza 
a Kőbányai Gépmadár Óvoda vezetői teendőinek ellátásával. 
Alapilletményét G fizetési osztály, 14. fizetési fokozatnak megfelelő 208 915 Ft-ban, 
további szakképzettségért járó illetménynövekedését l O 446 Ft-ban, a magasabb vezetői 
pótlékát 46 OOO Ft-ban, illetményét összesen 265 400 Ft-ban határozza meg. A Képviselő
testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. november 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: Meg fogják köszönni Óvodavezető asszonynak a munkáját, hiszen pár napot még 
munkában tölt, de bekövetkezik az a pillanat, amikor majd nyugdíjba vonul. Megköszöni az 
eddig végzett tevékenységét. 

A Képviselő-testület megtapsalta Óvodavezető asszonyt. 

Újvári Józsefné: Megköszöni az itt eltöltött 35 évet, amelyet Kőbányán töltött. Soha senki 
nem bántotta, sőt nagyon sok segítséget kapott. Nyugdijba vonulása alkalmából nagy 
figyelemben részesült, amit megköszön a Képviselő-testületnek, illetve az előterjesztés 

előkészítőinek Addig dolgozik, amíg az óvodát át nem tudja adni egy arra érdemes 
személynek, aki úgy tűnik, hogy meg van. Készülődik egy fiatal és rátermett személy az 
óvodából átvenni tőle ezt a munkát, de a végső döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
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ELNÖK: A napirend tárgyalását lezárja. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a zárt 
ülés elrendelésérőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazattal, 
l tartózkodással a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §(4) bekezdés 
a) pontja alapján zárt ülést rendel el a meghívó szerinti 35., 36~, 37. és 39. sorszám alatt 
lévő előterjesztések tárgyalására. 

35. napirendi pont: 
Tóth Ferenc Budapest X. kerület, Sírkert u. (42516) helyrajzi számú ingatlaura 

vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

36. napirendi pont: 
A Rákosvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet Budapest X. kerület, 

Sírkertu.-Újhegyi út sarok, (42516) Helyrajzi számú területre vonatkozó 
közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

37. napirendi pont: 
A BKV Zrt. Budapest X. kerület, SaJgótarjáni út (38909) helyrajzi számú területre 

vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

38. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása, 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

39. napirendi pont: 
Thoroczkay Miklósné kitüntetési javaslata 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 
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Somlyódy Csaba: (napirend utáni hozzászólás) Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 
általa egy évtizedig vezetett bizottság egyik tevékenysége volt a Rácz fürdők ügye, amelyben 
a rendőrség lezárta a vizsgálatot és a megállapítás szerint a feljelentéssei ellentétben 
megállapította, hogy 2 milliárd forint vagyonnövekedés következett be a Fővárosi 

Önkormányzat költségvetésében, és megszüntette a nyomozást, bűncselekmény hiányában. 

Élő Norbert: A Vadmacska Borozó bérleti szerződését megszüntette a Gazdasági Bizottság, 
amire aláírásgyűjtés kezdődött. Kéri, hogy a következő Gazdasági bizottsági ülésen 
foglalkozzanak a témávaL 

ELNÖK: Képviselő úrnak az SZMSZ értelmében módja van előterjesztést benyújtani, ha 
szeretné, hogy ez napirendre kerüljön, éljen ezzel a lehetőségével, és készítsen előterjesztést. 

Tóth Balázs: Elmondja, hogy nem minden esetben kap meghívást önkormányzati 
eseményekre. Kérdezi, hogy az új honlapon fogják vezetni az eseménynaptárt? 

ELNÖK: Az önkormányzat által szervezett eseményekről a meghívót reméli minden esetben 
megkapják a képviselőtársai. Léteznek olyan események mint például a Zeneiskola névadó 
ünnepsége, amelyet az intézmény szervezett, akkor nyilván a szervezőnek kell gondoskodni a 
meghívásról. Akár az önkormányzat honlapján, akár más honlapokon elég széleskörű 

tájékoztatást nyújtanak a rendezvényekről, hozzáteszi tapasztalt hiányosságot, például a 
zeneiskola névadója a Kőbányai Önkormányzat honlapjáról lemaradt. Az új honlap-terv 
tartalmaz már eseménynaptár ablakot, ahol reményei szerint javulni fog a tájékoztatás 
pontossága. 

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. november 17-én 9 órára hívja össze. Felhívja a 
Képviselőtársak figyelmét, hogy november 24-én 17 órai kezdettel kerül sor a 
közmeghallgatásra a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 14.30 óra. 

K.m.f. 



JELENLÉTI ÍV 

2011. október 20-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5.1 dr. Fejér Tibor 

6.1 Gál Judit 

7.1 Marksteinné Molnár Julianna 

8./ Mácsik András 

9.1 Mihalik András 

l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll./ Radványi Gábor alpolgármester 

12./ Révész Máriusz 

13./ Szabóné Gerzson Sarolta 

14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokady Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 

l 7./ Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Dr. Bényi Józsefné 

Dr. Csere Fruzsina 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Hajnal József 

Rappi Gabriella 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Jógáné Szabados Henrietta 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Maródi Gabriella 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Pándiné Csemák Margit 

Dr. Rugár Oszkár 

Sövegjártó Ferenc 
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A kisebbségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fe hér István 

Kollátosz J orgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina .................................................. . 

Bakondyné Eperjesi Erika 

Heliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Dr. P luzsik Andrásné 

Szlovicsák István 

Tamás László 

Vizi Tibor 

Szökröny Tamás 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 
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Meghívottak: 

BataMihály 

Bende Katalin 

Bleicher Ferenc 

Büki Péter 

Dr. Bűrös László 

Csepregi Péter 

Deézsi Tibor 

Garamszegi László 

Gardi J ó zs ef 

Géczi Béla ezredes 

Görbe Attila 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Hajós Krisztián (közbesz. tanácsadó) 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

Joás Tamás 

Dr. Jurasits Zsolt 

Lajtai Perenené 

Martonné Tamás Márta 

Dr. Molnár Andor 

Dr. Németh Anett 

Pethő András 

Sárkány Péter 

Sinka Jánosné 

Tímár Pál könyvvizsgáló 

Szabó László 

Tóth Béla 

Vermes Albán 
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ll. /2011. 

FELSZÓLALÁS I 
JEGY 

Név: ......... J<:-.~.9.(.-?..~ ......... ~~.~J.6.~.~.t)························································ 
Lakcím: ... . J! .9 J~ .... P..~ P.. f.J.P.~~.T ........ P.Q.J?.I}})f.F.;:.~P! ..... L\.T. ... )?J. ...... 1:Y.1!.. 
···································································································································· 

Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 

~ 
·, . '\ l . 

•. _., 'l • ' ~ J 'l / - ! 

. . . . . . . ~ .. ~~~w.\-~ .... \F.~0.-t-.... , .. ·Y.p· l./.4.,~. ;-:. ~ ... :~~.~~ ... ~~~ ... ~v~ ....... . 
···································································································································· 

..... 1.4?.??. .~':fl. .. . Q~.·~~~ .. ~ 
olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 



Módosító javaslatok 



Budapest főváros X. kerület Kőb: 
Önkormánp.at Képviselő-testület 

A o / ~ /--:t /1-.o J.{ -Wrs. 

27. SZÁMÚ ELÓTERJESZTÉSHEZ BENYÚJTOTT 1011 0 Kl. 2 0. 
BIZOTTSÁGI MÓDOSÍTÓ JAVASLAT Budapest, ....................................... . 

4. napirendi pont: 
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 

kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy a Közalapítvány kuratóriumi tagságáról korábban már megtörtént 
a szavazás, de jelenleg a Koratórium müködésképtelen. Ezért a Közalapítvány Kuratóriumát rendezni 
kell. A Felügyelő Bizottságból vissza kell hívni Láng Ferencet és Pataki Józsefet. Kéri a pártok tagjait, 
hogy tegyék meg javaslataikat. 

Szóbeli javaslatot tesz: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Megfelelőbbnek tartotta volna, ha a frakcióvezetői értekezleten került 
volna egyeztetésre a tagok megválasztása, de Tóth Andrást javasolja kuratóriumi tagnak. (27/1. 
módosító javaslat) 

Vermes Zoltán: Lapos Pétertjavasolja a Felügyelő Bizottság tagjának. (27/2. módosító javaslat) 

Elnök: Felkéri Radványi Gábor alpolgármestert, hogy még egyszer ismertesse a kuratóriumi tagok 
névsorát Tóth Andrással és Lapos Péterrel kiegészítve. 

Radványi Gábor: Ismerteti a tagok névsorát 
Kuratóriumi tagok: (27/3. módosító javaslat) 
- elnök:Pokó Gábor 
-tagok: Tóth András, Hajas Pál, Gardi József, Bankó Pál. 

Felügyelő Bizottság tagjai: (27/4. módosító javaslat) 
- visszahívásra kerülnek: Láng Ferenc és Pataki Józseftagok 
-elnök: Agócs Zsolt 
-tagok: dr. Fejér Tibor és Lapos Péter. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 27. számú előterjesztésben 
foglalt döntésijavaslat támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változásáról" szóló 27. számú 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezetet a 27/1., 2712., 2713. és 27/4. módosító 
javaslatokkal támogatja. 

*** 
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~udapest Főváros X. kerület Kóöányai 
Onkormánp.at Képviselő-testület ülést: 

15. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉSHEZ BENYÚJTOT.._T..__-"-l O--r/..::::3:..::.!5.....!...~+/....:::~-'-/~"0::!!./~J-~h~~:.... 
BIZOTTSÁGI MÓDOSÍTÓ JA VASLAT 

1 1011 rT 2 0 
Budapest, ................................ : ................ . 

l. napirendi pont: 
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú 

tanulmányi ösztöndíjról 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Javasolja, hogy az l. §-ban a hangsúly a szociálisan hátrányos helyzetre kerüljön, 
valamint kéri, hogy a 8. § (l) bekezdésében pontos dátum kerüljön meghatározásra a 
pályázatok benyújtási határidejeként 

Dr. Szabó Krisztián: Egyetért a módosító javaslatokkal, és előterjesztőként támogatja azokat. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az "Előterjesztés a 
Képviselő-testület részére a "Kőbánya szárnít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról" 
szóló 15. szárnú előterjesztés L mellékletében foglalt rendelettervezethez az alábbi módosító 
javaslatokat nyújtia be: 

l. A rendelettervezet l. §-ában a 
"[tanulmányi eredményét javító vagy azt megtartó, szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő gyermekek)" szövegrész helyébe a 
"szociálisan hátrányos helyzetben lévő, a tanulmányi eredményét javító vagy azt 
megtartó" szöveg lép. 

2. A rendelettervezet 8.§ (l) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"(l) A pályázat az első félévben január utolsó munkanapjáig, a második félévben 
június utolsó munkanapjáig nyújtható be.". 

3. A rendelettervezet 8. § (2) bekezdésében az "[augusztus 31)" szövegrész helyébe a 
"szeptember 15" szöveg lép. (15/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a bizottságot, hogy hozza meg döntését az előterjesztésben foglalt 
rendelettervezetről, az előző döntésének figyelembevételével. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya számít 
Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról" szóló 15. számú előterjesztés L mellékletében 
foglalt rendelettervezetet a módosítással együtt támogatja. 
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A1Q_. sZámú elöterJesztesnez ll.) 1 'l. szamu moaosno Javaslat 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERULET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

ÁLPOLGÁRMESTERE 

Kovács Róbert Polgármester Úr Tárgy: módosító jav~h8Japest Főváros X.kt·rület 1\.óban.·.:~: 
részére · Önkormányzat Képviselő-testiilet iilé:-;. 

A o / ~S'l.../ tf /~P -It 'Z. . 

' 20l1 OKT. 2 O. 
Budapest, ................................................. . 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Miiködési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) KÖKTrendelet 38.§ (l) bekezdése alapján 
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 13. számú előterjesztés l. mellékletében 
foglalt rendelettervezethez (a továbbiakban: R.) az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 
A módosftó javaslatban az új szövegrészeket aláhúzott, az elhagyásra javasolt szövegrészeket 
szögletes zárójelbe zárt félkövér betűtípus jelöli. 

l. Az R. a következő l. §-sal egészül ki, a §-ok megjelölése értelemszerűen változik: 

"1. § A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormánvzat Képviselő-testületének a 
szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"8. § A Képviselő-testület a másodfokú eljárás során · méltányosságból rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg az e rendeletben meghatározott jövedelemhatártól 
való legfeliebb l 0%-os eltérés esetén. A méltányosságból .megállapított támogatás összege 
legfeliebb 10 OOO Ft lehet.".". 

1102 Budapest, Szent L6szl6 tér 29., Levélcfm: 1475 Budapest, Pf. 35 
Telefon: 433-8226, Fax: 433-8219 

Honlap: www.kobanya.hu 



2. Az R. 1. §-ának nyitó szövegréSze az alábbiak szerint módosul: 

,,A [Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviseló-testületének a 
szociális ellátásokról és a gyennekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelete] Rendelet 9. §-a helyéb~ az alábbi rendelkezé~ lép:". 

3. Az R. a következő 2. §-sal egészül ki, a §-ok megjelölése értelemszerűen változik: 

"2.§ Hatályát veszti a Rendelet 9. és ll. alcíme.". 

Budapest, 2011. október 19. 

Tisztelettel, 

< • 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

AiQL. számú előterjesztéshez G{/lJi~fii.~ IJó~iiY~~jMMiftt Kőbányai 
,;horn::mp<ll Kcpvisclő-tcstülct ülése 

i0-1-~C, 1-{ A G/ w U -~1w... 
Budapest 2011 OKT. 2 O. '·················································· 

Módosító javaslat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2011. évi éves közszolgáltatási szerzödés módosításáról szóló 61. számú 
előterjesztésben meghatározott határozattervezethez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38.§ (l) bekezdése 
alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2011. évi éves közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló 61. számú előterjesztésben meghatározott határozattervezethez az alábbi 

módosító javaslatokat 

terjesztem elő. 

l. módosító javaslat: 

A határozattervezet l pontjában szereplö a közszolgáltatási szerzödésben új sorként 
megjelenítésre kerülö, a "Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Grafit u. Rákosvölgyi u.) " 
feladat elvégzésére biztosított összeg [36 OOO] E Ft-ról 31 856 E Ft-ra változik 

Indokolás 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. 
mellékletének 17. pontja alapján "Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" címen az 
Önkormányzatunkat 36· 225 560 Ft támogatás illeti meg. A támogatás elsödlegesen a 
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 

Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
az e jogcímen a tárgyévben jogszerüen felmerült kiadások figyelembevételével, az 
önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. 

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályával folytatott e-mailes 
egyeztetés alapján az idei évben megterveztetett három út terveinek költségei, valamint az 
egyik út engedélyeztetésekor fizetendő illetékek és eljárási díjak is elszámolhatók a támogatás 
összegébőL Ezért a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerzödésének 
módosításában szereplö, a- "Földutak szilárd burkolattal való ellátása" feladathoz tervezéssei 
és az egyéb díjakkal csökkentett összeget szükséges biztositani. 

2. módosító javaslat: 

A határozattervezet 2. pontjában szereplö, a közszolgáltatási szerzödésböl törlésre kerülő 
"K.EOP-2009-5.3.0/A Fecskefészek és Apró Csodák bölcsőde, Gépmadár és Zsivaj Óvoda 



nyílászáró csere, hőszigetelés" és "KEOP-5.3.0/A A Harmat Általános Iskola nyítászáró 
csere, hőszigetelés" sorok helyébe az alábbi sor kerül: 

,,ZSivaj Ó~oda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP pályázatot kiegészítő felújítási kiviteli tervek", 
a tervezési költség nettó 4 OOO OOO,- Ft, melynek fedezete a 2011. évi költségvetés 13/b. 
mellékletében rendelkezésre áll (KEOP-5.3 .Ol A/09-20 l O-O 160). 

Indokolás 

20 ll. október 14-én egyeztető megbeszélés került megrendezésre a Zsivaj Óvoda és Apró 
Csodák Bölcsőde intézményeket érintő KEOP pályázattal kapcsolatban. A megbeszélésen 
megszületett vezetői döntés értelmében a KEOP pályázatot kiegészítő, az Önkormányzat saját 
forrásából megvalósítandó fejlesztési feladatok vonatkozásában a Zsivaj Óvodát és Apró 
Csodák bölcsőde épületére vonatkozó tervezési feladatokat a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
végzi. 

Budapest, 2011. október 17. 



a 931/2011. (X. 20.) KÖKT határozat melléklete 

2011. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészt a 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 
29., statisztikai azonosítója: 15510000751132101, adószáma: 1551000-2-42 képviseli: Kovács Róbert 
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészt a 

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1107 Budapest Ceglédi 
út 30., cégjegyzékszáma: 01-10-042140 adószáma: 10816772-2-42, képviseli: Szabó László vezérigazgató,) 
(a továbbiakban: Közszolgáltató) 

között az alulírott napon és helyen. 

Az Önkormányzat és a Közszolgáltató között, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 695/2011. (VII. 7.) határozata alapján kötött, 
2011. augusztus hó 1. napján hatályba lépett közszolgáltatási keretszerződés (a továbbiakban: 
Keretszerződés) 5.,7 és 6. pontjaira figyelemmel a Felek 2011. július 29. napján az alábbi, 2011. évi éves 
közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződést) kötötték, melyet a Képviselő-testület 
... /2011. ( ...... ) határozata alapján az alábbiak szerint módosítanak: 

1. Az Éves Szerződés 1. melléklete 5.1. pontja- beruházási feladatok-az alábbiak szerint módosul: 

Törlésre kerül: 
Kabai-Váltó-Kereszjúri-Rákosvöl!!Jii u. csö"kkentett sebességű ö"vezet kialakítása 

Új sorként megjelenítésre kerül: 
Máltai típusú játszótér 
Földutak siflárd burkolattal való ellátása (Grcifit u. Rákosvó"I!!Jii u.) 

2. Az Éves Szerződés 1. melléklete 5.2. pon~a- felújítási feladatok- az alábbiak szerint módosul: 

Törlésre kerül: 
KEOP-2009-5.3.0/A Fecskefészek és Apró Csodák bölcsőde, Gépmadár és Zsivqj Óvoda f!Jiílászáró csere, 
hósifgetelés, KEOP-2009-5.3.0 /A Harmat Altalános Iskola f!J1Íiászáró csere, hósifgetelés 

Új sorként megjelenítésre kerül: 
a Zsivqj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP pá!Jázatot kiegésiftő felt!jítási kiviteli tervek 
Újhe!!Jii stf!)'. 16. KMBH iroda kialakítása 
Allomás u. 5. alagsori he!Jiség kialakítása 

3. Az Éves Szerződés 1. melléklete 5.1. és 5.2. pontjának a második oszlopa törlésre kerül. Az 
Önkormányzat a feladatok fedezetét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 
18.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja. 

Felek kijelentik, hogy az Éves Szerződés, jelen okirattal nem érintett rendelkezéseit, magukra nézve 

változatlanul kötelezőnek ismerik el. 

1 



Felek az Éves Szerződés fenti módosítását elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, a felhatalmazással bíró, illetve cégjegyzési jogosultsággal rendelkező képviselőik útján aláírták. 

Budapest, 2011. október" 

Kovács Róbert 
polgármester 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Ellen jegyzem: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedús Károly 
aljegyző 

Szabó László 
vezérigaz ga tó 

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zárkörűen Működő Részvénytársaság 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 
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9:!>L l.lfl 0 l. melléklet a . .12011. (..:;'J KJ 'KT határozathoz 

VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL 
(1. módosítás ) 

amely létrejött 
név: 
székhely: 
adószám: 
törzsszám: 
KSHszám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkrományzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
15510000-2-42 
510008 
15510000-8411-,321-01 
OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000 
Kovács Róbert polgármester megbízásából dr. Pap Sándor 
alpolgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészról a 
cégnév: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
székhelye és levelezési címe: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30. 
cégjegyzék száma: 01-10-042140 
adószáma: l 0816772-2-42 
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11794008-20508524 
képviseli: Szabó László vezérigazgató 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Szerződő Felek 

között az alábbi feltételekkel: 

l. Szerzödö Felek a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö
testülete 697/2011. (VII. 7.) határozata alapján 2011. július 28. napján Vállalkozási 
Szerzödést (a továbbiakban: Alapszerzödés) kötöttek azzal, hogy a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által elvégzendő beruházási munkák körében a Vállalkozó 
valósítsa meg a Sportliget (42444/35 hrsz.) ingatlanon az EOV X 236735, EOV Y 
658155 koordinátájú helyen a termálvíz kutatófúrását. 

2. Szerzödö Felek megállapítják, hogy az Alapszerzödés 2. pontjában meghatározott 
feladatok elvégzéséhez további pénzügyi fedezet, bruttó 21 125 eFt összeg biztosítása 
szükséges. 

3. Megrendelő kijelenti, hogy a 2. pontban meghatározott többletköltséget az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséról szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott előirányzatok átcsoportosításával biztosítja. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületének erről 
szóló döntései: . ./2011. (X. 20.) KÖKT határozat, . ./2011. (X. 20.) KÖKT határozat, 
. ./2011. (X. 20.) KÖKT határozat. 

l 



4. Szerződő Felek az Alapszerződés 12. "Szerződéses ár" pontját az alábbiak szerint 
módositj ák: 

,,,Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerint elvégzendő munka 
ellenértéke szabadáras az alábbiak szerint: 

Nettó ár: 88 900 OOO Ft 
ÁFA C 25%): 22 225 OOO Ft 
Bruttó ár: lll 125 OOO Ft 

c\zaz Egyszáztizenegymillió-egyszázhuszonötezer forint." 

Megrendelő a szerződés aláirásával egyidejűleg a vállalkozási díjból 8 OOO OOO Ft + 
AFA összeget, összesen 10 OOO OOO Ft-ot, azaz Tízmillió forintot átutal a Vállalkozó 
számlájára. 

A vállalkozási díj fennmaradó részét - 80 900 OOO Ft + 20 225 OOO Ft ÁFA - a 
Megrendelő 2. pontban meghatározott munka befejezését és teljesítésigazolását 
követően 30 napon belül a Vállalkozó számlája alapjánátutaljaa Vállalkozó részére. 

Ha a Megrendelő részéről pótmunka igény merül fel, úgy ezt haladéktalanul köteles 
írásban közölni a Vállalkozóval. Vállalkozó köteles a megrendelt pótmunkáról tételes 
árajánlatot adni Megrendelő részére. A pótmunka megrendelések csak írásban 
érvényesek, és Megrendelő csak az általa elfogadott árajánlat alapján, írásban elrendelt 
pótmunkával kapcsolatos díj vagy költségigényt ismeri el. Vállalkozó köteles a 
megrendelt pótmunkát elvégezni, és azt a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján 
jogosult elszámolni. 
Felek a pótmunka díját a jelen Szerződés egységárai alapján számolják el. 
Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a pótmunkára, akkor a 
Megrendelő és a Vállalkozó közösen állapítják meg a pótmunka ellenértékének 
összegét. 

A szerződéses ár átalányár, amely a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, 
készkiadását stb. tartalmazza. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses ár egységárakon alapuló átalányár. 
Vállalkozó a szerződéses árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a 
Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a 
Szerződés tárgyát képező munka megvalósítására. A jelen Szerződés alapján a 
Vállalkozó többletmunkával kapcsolatos költség, díj felszámítására nem jogosult." 

5. Szerződő Felek az Alapszerződés 6. "Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések" 
pontj 6.1. alpontjának második mondatát az alábbiak szerint módosítják: 

"A 2. pontban meghatározott munka befejezési határideje: 2012. március 28." 

6. Jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés része és azzal együtt érvényes. Az 
Alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek.. 

7. A jelen szerződésmódosítás öt eredeti példányban készült. 
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8. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal és szándékukkal mindenben egyezőt, a törvényes felhatalmazással bíró, 
illetőleg cégjegyzésijogosultsággal bíró képviselőik útján, jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll. október 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester megbízásából 
dr. Pap Sándor alpolgármester 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző 
megbízásából: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 
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Kőbányai Vagyonkezelő 
Zárkörűen Működő Részvénytársaság 

Szabó László 
vezérigazgató 



9 '!i 
l. melléklet a . ./201 I. (t)~· határozathoz 

J. IYl eJ l~ tdt-t 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29., 
törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor 
alpolgánnestermint támogató (a továbbiakban: Támogató), 
másrészről: 

a Muzsikáló Kőbánya Egyesület (1106 Budapest, Pogány u. 7/b, bírósági bejegyzés száma: 
ll.Pk.60.371/2011, adószáma: 18222896-1-42, számlaszáma: Cffi Bank Zrt. l 0700543-66809913-
51100005) képviseletében Kovalik-Csüllög Erika képviselő, támogatott (továbbiakban Támogatott), 
együttesen Szerzödö Felek 

között jött létre az alábbi feltétel ekkel: 

A támogatási cél meghatározása 

l. A támogatás célja a Támogatott részére támogatás nyújtása céljelleggel - nem szociális ellátásként 
juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz átadássat 
Támogatott a támogatást kizárólag a Tutta Forza Zenekar 2011. évi müködési és kiadási 
költségeire használhatja fel. 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató bruttó l OOO OOO Ft, azaz egymillió 
forint támogatást nyújt a megállapodás aláírását követő 30 napon belül a Támogatott fenti 
bankszámlaszámára történő banki átutalással, az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 
6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján. 

3. A Támogatott a 2.) pontbeli összeget csak és kizárólag az l. pontban meghatározott támogatási 
célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási kötelezettséggeL 

Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2011. december 15-éig tételesen 
elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon. 
Támogató a számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt összevetés után - szignálja és 
bélyegzőlenyomattal látja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a Támogatottnak 
4.1 Támogatott továbbá köteles - a tételes elszámolással egyidejűleg - az l. pontban 
meghatározott program megvalósításáról szóló szakmai beszámolót a Támogató részére 
megküldeni. 
4.2 A Támogatott képviselöjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az elszámolás főösszesítőjén 
aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerzödésben meghatározott célra fordította, az 
elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli 
szabályok szerint. 

5. A Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr 
rendelkezésére bocsátásávaL 
5.1. Ellenőrzésre jogosult: Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



Visszatérítési kötelezettség 

6. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem 
szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az 
elszámolásra rendelkezésre álló határidő - 20 ll. december 15. - elteltét követő 15 napon belül, a 
támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival 
együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a 2/2010. 
polgármesteri ésjegyzői közös utasítás alapjánjogosult a szerzödés aláírására. 

8. A szerződésbeC nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 

9. A szerződés két oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az l. 
melléklet. 

10. Szerződö felekjelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláítják. 

Budapest, 20 ll. ............... . Budapest, 20 ll. ..................... . 

Kovács Róbert 
polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 
Támogató 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző 
megbízásából: 

gazdaságireferens 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
csoportvezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Támogatott 



l. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

l. Támogatott az eredeti ÁFA-s számlára (vagy elszámolási bizonylatra) kézírással rávezeti, 
vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi 
tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás céljára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 6/2011. (II. 
18.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra". 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról Támogatott 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 



Budapest Föváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

. Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető asszony részére 

Tisztelt Csoportvezető Asszony! 

Tájékoztatom, hogy a Tutta Forza zenekar egyesületté alakult, és kérelmére a Fővárosi Bíróság 
ll.PK.60.3 71120 ll /2 számon bejegyezte a Muzsikáló Kőbánya Egyesületet. A bírósági végzést, és a 
kijavító végzést másolatban csatolom. 

Az Egyesület pontos neve: MUZSIKÁLÓ KÖBÁNY A 

Az Egyesület székhelye: ll 06 BUDAPEST, POGÁNY U. 7/B. 
A képviselő neve: Kovalik-Csüllög Erika elnök 
Adószáma: 18222896-1-42 
Bankszámlaszáma: CIB l 0700543-66809913-51100005 

Kérem Önt, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi 
kiöltségvetésében biztosított összeget az Egyesület nevére, együttműködési megállapodásban 
rögzített módon CD kiadásra, működési, fenntartási költségekre, utazásra, hangszervásárlásra 
biztosítani szíveskedjék! 

Budapest, 2011. szeptember 19. 

Köszönettel: 

,/iO't - (~~~) 
!J Kovalik-Csüllög Erika 



amely létrejött egyrészről: 

Lt-t'J1dlc~/r:j 

l. melléklet a ~q !!20 ll. ({!}' határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29., törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester 
megbízásából Weeber Tibor alpolgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Támogató), 
másrészről: 

a HvDCorps Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15., bírósági bejegyzés 
száma: .... , adószáma: ............. , számlaszáma: ................................. ) képviseletében 
Huszár Viktor Dénes ügyvezető igazgató mint támogatott (továbbiakban 
Támogatott), együttesen Szerződő Felek 

között jött létre az alábbi feltételekkel: 

A támogatási cél meghatározása 

l. A támogatás célja a Támogatott részére támogatás nyújtása céljelleggel - nem 
szociális ellátásként juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz 
átadás sal. 
Támogatott a támogatást Szomjas György: Kopaszkutya kettő című filmjének 
befejezésére ( utómunkálatok, tiszteletdíj ak kifizetése) használhatj a fel. 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató bruttó l 700 OOO Ft, 
azaz egymillió hétszázezer forint támogatást nyújt a megállapodás aláírását 
követő 30 napon belül a Támogatott fenti bankszámlaszámára történő banki 
átutalással, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület ... /2011. ( ....... ) határozata 
alapján a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék kerete terhére. 

3. A Támogatott a 2.) pontbeli összeget csak és kizárólag az l. pontban meghatározott 
támogatási célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggeL 

4. A támogatás fejében a Támogatott biztosítja az elkészült film Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat által felajánlott helyiségben tartandó 
díszbemutatóját, valamint azt követően közönségtalálkozó megtartását 
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Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

5. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2011. december 15-éig 
tételesen elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon. 
Támogató a számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt összevetés után 
- szignálja és bélyegzőlenyomattal látja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a 
Támogatottnak 

5.1 Támogatott továbbá köteles -a tételes elszámolással egyidejűleg- az l. pontban 
meghatározott program megvalósításáról szóló szakmai beszámolót a Támogató 
részére megküldeni. 

5.2 A Támogatott képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az elszámolás 
főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben 
meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben 
valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

6 A Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig 
bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni az 
adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

6.1 Ellenőrzésre jogosult: Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Visszatérítési kötelezettség 

7. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, 
illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra 
felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő - 20 ll. december 15. 
- elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a 
visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival együtt. 

Egyéb rendelkezések 

8. A Támogató képviselője a 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a 
2/2010. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a szerződés 
aláírás ára. 

9. A Támogatás összege a Képviselő-testület . . .................. határozata alapján 
biztosított. 
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10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. 

ll. A szerződés két oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

12. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll. ............... . Budapest, 2011. ..................... . 

Kovács Róbert 
polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 
Támogató 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző 
megbízásából: 

gazdasági referens 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr. Kántásné dr. Szabó I vett 
csoportvezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Huszár Viktor Dénes 
ügyvezető igazgató 

Támogatott 


