
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. december 15-én (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson 
Sarolta, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását jelezte: távolmaradás oka 
Mácsik András kötelező munkahelyi elfoglaltság 

A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 

Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Hatósági Iroda 

Humán Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Gyámhivatal 

Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
Könyvvizsgálók 

dr. Bényi Józsefné 
Dobrai Zsuzsanna 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Erdei Péter 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
dr. Maródi Gabriella 
Kárpáti Beatrix 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Jógáné Szabados Henrietta 
Pándiné Csemák Margit 
Rappi Gabriella 
Mozsár Ágnes 
Némethné Lehoczky Klári 

Danka Zoltán 
Koltai Attila 
Filipovics Máté 
dr. Printz János 
dr. Lukács J án os 
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Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
ügyvéd 
Egyesített Bölcsődék 
Újhegyi Uszoda 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

JoósTamás 
Büki Péter 
Lajtai Perenené 
dr. Jurasits Zsolt 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Vermes Albán 
Szántó Károlyné 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 17 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti. 

A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

ELNÖK: Tájékoztatást ad az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
esemény eiről: 

20 ll. november 24-én megtartották a Közmeghallgatást, ahol viszonylag kevesen voltak. 
Megfigyelhető, hogy folyamatosan csökken az érdeklődök száma, de a kérdések nem 
csökkentek. A közmeghallgatásan felvetett problémák megoldása megkezdődött. 
Többször döntött a Képviselő-testület arról, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat a Fővárosi 
Önkormányzattal az Éltes Mátyás Általános Iskola átvételéről (Újhegyi sétány "Lila" 
épület). Tegnap előtt járt a Főpolgármesteri Hivatalban, Csomós Miklós főpolgármester
helyettes úrnál, megállapodtak abban, hogy értékbecslés készül az ingatlamól, és ennek 
ismeretében folytatják majd a tárgyalásokat. Az épület mindig is a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdona volt, még akkor is, ha a Kőbányai Önkormányzat működtetett 
óvodát és bölcsődét V élhetően térítésmentesen nem mondana le a Fő városi 
Önkormányzat az épületről. 
Negyedszer szerveztek Biztonsági Szakmai Napot Kőbányán, és országos 
katasztrófavédelmi gyakorlatra, és Védelmi bizottsági ülésre is sor került. 
Hosszú évek után sikerült aláírni az EGIS Gyógyszergyár külső védelmi tervét, amelyet 
minden érdekelt elfogadott. 
Januártól a Tűzoltóság, a Katasztrófavédelem és a Polgárvédelem összevonásra kerül, 
régiókban fog működni. Az V-VI-VII-VIII-IX. és X. kerület fog egy régiót alkotni, 
központja a VIII. kerületben a Dologház utcában lesz. .. 
Alpolgármester úr a mezőőri szolgálatról egyeztetett a · Parlamentben a többi 
önkormányzat polgármesterével, és aláírták annak a megállapodásnak a folytatását, 
amelyet megkötöttek 
A "Kopasz kutya 2." premierjére is sor került a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ színháztermében, a vetítés mellett az alkotókkal, szereplőkkel is 
beszélgettek. 
Sok minden történt még például: Senior "Ki mit tud" Gála, külföldi hallgatók, diákok 
ebben a teremben mutattak be a Rákos-patak revitalizációjáról egy kisfilmet Ebben az 
időszakban került sor a díszkivilágítás felkapcsolására Kőbányán. 
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A betlehem már második alkalommal a Polgármesteri Hivatal előtt felállításra került. 
Megnyílt a jégpálya a Halom utcában. 
Sajnos sor került rendkívüli eseményekre is. Az Üllői úti Iskolában egy szekrény borult 
fel, szerencsére a gyerekek nem sérültek meg komolyabban. Ezt követően minden kerületi 
intézményben sor került a szekrények, táblák, tévéállványok és egyéb eszközök 
felülvizsgálatára, amely veszélyt jelenthet. A feltárt veszélyforrások kijavítása, 
megerősítése megtörtént 
A Bem József Általános Iskolába betörtek. 
Folyamatos feladatot jelent a Mázsa utca beszakadása. A Mázsa utca mellett évekkel 
ezelőtt kiásásra került egy munkagödör, amelyet szádfalazott a beruházó. Több ezer m3 

víz tölti ki ezt a munkagödröt, ami hétvégén csökkenni kezdett, és beszakadt az úttest. A 
vizsgálatok nyomán le is kellett zárni a Mázsa utcát. Jelentős mértékben megrongálódott a 
csatornahálózat, vélhetően büntető feljelentésre is sor fog kerülni. Eddig az 
Önkormányzatnak a probléma kezelése közel 5 millió forintba került és még további 
kiadások várhatóak. Természetesen a kárigényüket megpróbálják majd érvényesíteni a 
terület tulajdonosával. Komoly gondot jelent, hogymost csak a Szállás utcán és aMonori 
utcán lehet nagyívben balra kanyarodni, lámpa biztosítása nélkül. 
December 15-én 1730 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a 
Kroó György Zeneiskola ad karácsonyi hangversenyt. 
December 16-án 1330 órakor Civil karácsonyi ünnepség lesz a Kőbányai Szabadidő 
Központban. 
December 17-én 15 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a 
kisebbségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségére kerül sor. 
December 20-án 14 órakor a Szivárvány karácsonyi ünnepsége kezdődik a Kőbányai 
Szabadidő Központban. 
Karácsony alkalmából kiadványok is készültek, kiemeli a Kőbánya Karácsony CD-t, mely 
Révész Máriusz képviselő úr kezdeményezésére született, kerületi iskolai énekkarok, a 
Tutta Forsa Zenekar és egyéb szereplők közreműködésével ünnepi kiadványként készült 
el, illetve a Szent László templomról is készül fotósorozat, amely Szabóné Gerzson 
Sarolta képviselőasszony munkája. 
Tájékoztató anyag kerül kiosztásra arról, hogy jelen pillanatban a hajléktalan ellátással 
kapcsolatban milyen intézkedések történtek és mi várható. 

Még a tegnapi nap során is kénytelenek voltak elhelyezni előterjesztéseket a szerveren, ami 
nem jellemezte az évet. Jelzi, hogy az előterjesztők visszavonják a meghívóban 6-os, illetve 
31-es sorszámon szereplő előterjesztéseiket 

Radványi Gábor: Mint előterjesztő visszavonja a meghívóban 14-es, 20-as és 22-es 
sorszámon szereplő előterjesztéseit 

ELNÖK: Napirendről történő levétel nincs. Javaslatot tesz négy új napirendi pont felvételére: 
A közterületi térfigyelő rendszer használatára, valamint a túlszolgálat finanszírozására 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság közötti megállapodások meghosszabbításáról, 
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről, magasabb vezetői megbízás 
visszavonásáról és pénzügyi fedezet biztosításáról, 
A "Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési 
Közösségi Program" megvalósításáról, 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szakmai és informatikai 
fejlesztési feladatainak elszámolásáról és a támogatás egy részének visszafizetésérőL 

Dr. Csicsay Claudius Iván: (ügyrendi hozzászólás) Felhívja a figyelmet, hogy a "Kőbányai 
Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi Program" 
megvalósításáról szóló előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Ez egész Kőbányát érintő 
komoly társadalmi kérdés, ezért az a véleménye, hogy Polgármester úr kezdeményezze, hogy 
a képviselő-testületi ülés előtt a Népjóléti Bizottságat hívják össze, és tárgyalja meg az 
előterjesztést. 

ELNÖK: Az SZMSZ értelmébenkülönös eljárásrendben tudják tárgyalni a, napirendet, úgy 
hogy bizottság nem tárgyalta. Hétfő óta tudják, hogy már ebben az évben egy jelentősebb 
állami támogatáshoz juthatnak - 90 millió forintot jelent -, és ezt a szerződést még a mai 
napon meg kell kötniük 12 óráig, ebben az esetben hívható le az összeg, amely fordítható a 
hajléktalan ellátás teljesen új programjára, ami az eddigi megoldások helyett valós, érdemi 
lehetőséget nyújt a probléma kezelésére. Ügyrendi kérdésben tud szót adni. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Úgy emlékszik, hogy vállalt kötelezettségük és valamit 
mondaniuk kell a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú 
Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásra. Nagyon fontos civil szervezet a 
kerületben, neki köszönhetik a testvérvárosi kapcsolatukat Párkánnyal. Kérdezi, hogy mikor 
döntenek erről a kérdésről? Van olyan napirendi pont, amit megtárgyalt bizottság, de most 
lekerül napirendről, arramikor fognak visszatérni? 

Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, hogy a napirendre vételekről külön 
szavazzanak a "Lélek" Program vonatkozásában. 

ELNÖK: A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú 
Alapítvánnyal az Önkormányzat felmondta a szerződését képviselő-testületi döntés 
értelmében, körülbelül fél éve. A költségvetés készítésének időszakában látni fogják, hogy a 
forrásaik mire elegendőek, és hogyan tudnak átadott pénzeszközzel támogatui bármely külső 
szereplőt. Megállapodtak Jegyző úrral, hogy a Polgármesteri Hivatal 
teljesítményértékelésének alapját képező céljait átdolgozzák, és konkrétabb célok 
megfogalmazására fog sor kerülni. Elégséges, ha a következő hónapokban foglalkoznak ezzel. 

Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Mint ahogy Polgármester úr is említette a 
"Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi 
Program" nagyobb horderejű, jövő év egészében tartó program lenne. Javasolja, ha tárgyalják 
az előterjesztést, előtte l O perces olvasási szünetet rendeljen el Polgármester úr. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Kéri Polgármester urat, szavaztassan arról, hogy a 
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő 
együttműködési megállapodást kívánja-e tárgyalni a Képviselő-testület. 
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ELNÖK: Nem tud szavaztatui a Havasi Gyopár Alapítvánnyal kötendő megállapodásra 
vonatkozó előterjesztésről, mivel az előterjesztő visszavonta azt. Rövid olvasási szünetet fog 
elrendelni. Nem szeretne bizottsági ülés összehívására javaslatot tenni, úgy gondolja, hogy a 
képviselő-testület tagjai, olvasási szünet után, közös bölcsességgel tudják mérlegelni, hogy 
milyen irányba haladjanak. Kéri, szavazzanak arra, kívánja-e napirendre venni a képviselő
testület 

A közterületi térfigyelő rendszer használatára, valamint a túlszolgálat finanszírozására 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság közötti megállapodások meghosszabbításáról, 
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről, magasabb vezetői megbízás 
visszavonásáról és pénzügyi fedezet biztosításáról, 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szakmai és informatikai 
fejlesztési feladatainak elszámolásáról és a támogatás egy részének visszafizetéséről 
tárgyú előterjesztéseket 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú előterjesztéseket: 

44. A közterületi térjigyelő-rendszer használatára, valamint a túlszolgá/at 
finanszírozására a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság közötti megállapodások meghosszabbítása 
(262. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

45. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, magasabb vezetői megbízás 
visszavonása és pénzügyi fedezet biztosítása (263. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

46. Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat szakmai és informatikai 
fejlesztési feladatainak elszámolásáról és a támogatás egy részének 
visszafizetéséről (264. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, kívánja-e napirendre venni a képviselő-testület a "Kőbányai 
Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi Program" 
megvalósításáról tárgyú előterjesztést. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, 3 
ellenszavazattal felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú előterjesztést: 

47. A "Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési 
Közösségi Program" megvalósítása (265. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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ELNÖK: Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére: a Képviselő-testület első 
napirendi pontként tárgyalja a "Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, 
Egzisztenciateremtési Közösségi Program" megvalósításáról tárgyú előterjesztést, második 
napirendi pontként a Budapest X. ker., Ihász utcában az Sl telep mellett található, 41449 
hrsz.-ú, ingatlan megvásárlása tárgyú előterjesztést, harmadik napirendi pontként a közterületi 
térfigyelő rendszer használatára, valamint a túlszolgálat finanszírozására a Budapest Fő város 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság közötti 
megállapodások meghosszabbításáróL 

Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Mielőtt az átmeneti költségvetésről 

szavazna a Képviselő-testület, oda be kell tenni a rendőrségnek a Cisco-router és intemet 
hozzájárulás finanszírozását, KMB irodában. 

ELNÖK: A Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjének tájékoztatása szerint ezek a tételek 
szerepeinek az átmeneti költségvetésben. Kéri, szavazzanak az általa ismertetett sorrend
módosítási javaslatra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
l tartózkodással az ülés tervezett napirendjének sorrendjéhen az alábbi módosításról dönt: 

első napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 47-os sorszámmal 
pótfelvételként felvett előterjesztést, 
második napirendi pont pedig a meghívóban 39. sorszámmal jelzett előterjesztést, 
harmadik napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 44-es sorszámmal 
pótfelvételként felvett előterjesztést, 
majd ezt követően a meghívóban szereplő sorrendszerint halad a testület. 

ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására, a már 
elfogadott módosításokkal együtt. 

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

l. A "Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési 
Közösségi Program" megvalósítása (265. számú előterjesztés) 
Előteri esztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

2. A Budapest X. ker., Ihász utcában az Sl telep mellett található, 41449 hrsz.-ú, ingatlan 
megvásárlása (227. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A közterületi térfigyelő-rendszer használatára, valamint a túlszolgálat finanszírozására 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság közötti megállapodások meghosszabbítása (262. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet (257. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetése és 
zárszámadása tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet (259. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. 
(VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (258. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenység 2011. évi alakulásáról (228. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

8. A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság 
növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában" című nyertes pályázat, és a KEOP-
5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró 
Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése" c1mu nyertes pályázat 
kivitelezéséhez forrás biztosítása (250. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása (194. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása (186. számú 
előterjesztés) 

Előteri esztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

ll. Kőbányai Egyesített Bölcsődékben megvalósuló részleges integráció és 
gyógypedagógus álláshely biztosítása (192. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Finanszírozási szerződés megkötése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 
(187. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Kőbányai önkormányzati fenntartású iskolák mérési mutatói (204. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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14. A Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda és a Kőbányai Fekete 
István Általános intézményvezetői álláshelyeinek pályáztatása (215. számú 

15. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: 

A Kőbányai 
beszámolója 
Előterjesztő: 

Kovács Róbert polgármester 

Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves 
(213. számú előterjesztés) 

Kovács Róbert polgármester 

16. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárai (211. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. A Kőbányai Sportközpont új vezetőjének áthelyezési kérelme (216. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Kőbányai Sportközpontban álláshely és bérköltség biztosítása (217. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület által létrehozott RADAR Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda 2010-2011. évi tevékenysége (197. számú 
előterjeszt és) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetése (223. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. Az Újköztemető előtt épülő virágcsarnok építési helyének biztosításához szükséges 
megállapodás megkötéséről (261. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. Az Óhegy park "Csősztorony játszóváros Nagyok játszótere" költségvetési forrásának 
felhasználása, valamint a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítási hálózata 
tulajdonjogának átruházása (208. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének megváltoztatása Albert Camus utcára 
(198. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A Budapest X. ker., Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő 
mentőállomás fedezetének biztosítása (236. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. A közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása (199. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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26. A Budapest X. ker. Gergely utca - Kőér utca kereszteződés átépítését szolgáló 
pénzeszköz átadása (251. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. A Budapest X. ker., Albertirsai úti parkolók hasznosítása (235. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára 
biztosított helyiség közüzemi díjainak és intemet-használatának biztosítása (255. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerület, Gyalog utca 9. szám alatti épületben körzeti megbízotti iroda 
kialakítása képviselői indítvány alapján (256. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
évi munkaterve (260. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

31. Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság feladatkörét érintő egyes 
fejlesztési feladatokról (214. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

32. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XII. havi 
várható, felülvizsgált likviditási helyzetéről (233. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra 
javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
(253. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

34. Vezetői illetmények rendezése (221. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

35. A Budapest X. ker., Liget téri szolgáltatóház bontási költsége és a Fővárosi 

Önkormányzat részére történő visszaadás kezdeményezése (219. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

36. A Budapest X. kerület, Alkér utcáról nyíló, 42082/16 hrsz.-ú ingatlanjogi helyzetének 
rendezése (234. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A Radics és Társa Bt. díjmérséklés és részletfizetés iránti méltányossági kérelme a 
Budapest X. kerület, Sírkert utca 17. szám előtti, (42513/4) helyrajzi számú ingatlant 
érintő közterület-használati ügyében (252. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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38. A Virág '66 Bt. Budapest X. kerület, Harmat utca- Csombor utca sarok, (42101/13) 
helyrajzi számú ingatlant érintő közterület-használati ügyében benyújtott díjmérséklés 
iránti méltányossági kérelem (231. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

39. Viktor Andomé Budapest X., Kozma utca 8-10. szám előtti, (42520/2) helyrajzi számú 
ingatlama vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés (254. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

40. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (193. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

41. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, magasabb vezetői megbízás visszavonása 
és pénzügyi fedezet biztosítása (263. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

42. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szakmai és informatikai 
fejlesztési feladatainak elszámolásáról és a támogatás egy részének visszafizetéséről 
(264. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Bejelenti, hogy 12 órakor szünetet kíván elrendelni, és mindenkit meghív az 
ebédlőbe a karácsonyi ebédre. Jelezte Élő Norbert képviselő úr, hogy Somlyódy Csaba 
képviselő úrralll órakor el kell menniük. 
l O perc olvasási szünetet rendel el. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont: 
A "Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési 

Közösségi Program" megvalósítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: 2013. január l-jétől a tervek szerint a teljes hajléktalan ellátási rendszer új keretek 
közé fog kerülni a Kormány elképzelései szerint, és minden települési önkormányzat köteles 
lesz ellátni azokat a hajléktalanokat, akik az adott település közigazgatási területén váltak 
hajléktalanná, az utolsó bejelentett lakcím kerül vizsgálatra. Kőbánya egy mintaprojektben 
vehet részt, melyhez állami támogatást is lehívhatnak 90 millió forint mértékben 2012-re. 
Három fővárosi kerület vesz részt a mintaprojektben a Józsefvárosi, a Ferencvárosi 
Önkormányzat is ma tárgyalja ezt a kérdést, illetve a Képviselő-testület is. Az a minisztériumi 
szándék, hogy Kőbánya kapjon támogatást a mintaprojekt elindításához, megvalósításához 
üdvözlendő. Ezzel a programindítással teljesen új útra léphetnek és a hajléktalan ellátás 
érdemi kérdését vizsgálhatják, és vihetik tovább. 
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Tokody Marcell Gergely: Üdvözli, hogy a program megpróbálja a munka világába 
visszavezetni a hajléktalanokat. Önismereti és konfliktuskezelési tréningről is olvasott az 
anyagban, ezzel szemben kicsit szkeptikus. 2012. második félévében a programot már az 
önkormányzatnak kell finanszíroznia, 2013-tól vélhetően állami normatíva áll majd 
rendelkezésre. Kérdezi, hogy az állami normatíva mennyire biztos? Ha nem váltaná be a 
program a reményeket, akkor lehetőséget kell biztosítani a kilépésre is. 

ELNÖK: A kormányzati szándék határozott, afelé halad, hogy a hajléktalan-ellátás a 
települési önkormányzatok feladata legyen. A 2013-as állami normatívákról véleménye 
szerint nagyon kevesen memének nyilatkozni, de ez a szándék. Ez a három kerület előnyhöz 
juthat, hiszen azokat a felhalmozási kérdéseket, amelyek a program részeként megjelennek 
2013. január l-jétől, ez a három önkormányzat már 2012-től meg tudja kezdeni. A 90 millió 
forint 2/3-a felhalmozást szolgál, ami a későbbi feladatellátásnak jó alapot teremt. A 
működési költséget kell folyamatosan biztosítani. 

Tóth Balázs: Alapvetően a programot a jó szándék vezeti. Első ránézésre úgy tűnik, hogy a 
program a hajléktalanok szűk rétegét fogja érinteni. Kéri, vizsgálják meg, hogy a 
hajléktalanok milyen széles köre tud ebbe a programba bekerülni? Ha úgy látják, hogy ez 
kevés, akkor tegyenek javaslatokat ennek a körnek a kiszélesítésére. Kér megerősítést arra
mivel a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. feladata lesz - nem jelent majd 
elbocsátást a közhasznú foglalkoztatásban. 

ELNÖK: A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a közcélú foglalkoztatással a 
Munkaügyi Központ közreműködésévellát el feladatot, és Kőbánya közterületein van feladat 
30-40 ember még bőven munkához juthat. 

Somlyódy Csaba: V él eménye szerint el kellene beszélgetni olyanokkal is, akik életükben 
foglalkoztak már hajléktalan ellátássaL Alapvető problémája, hogy a megkötendő szerződést 
sem kapták meg a képviselők, nem látják, hogy mit vállalnak. A hajléktalanság nem betegség, 
a program pedig ezt az utat próbálja jámi a kontrollal, az együttműködési készséggel, a 
mentorálással. Nem látja a házirendet, pedig az a legfontosabb a dologban, hogy mihez kell 
alkalmazkodni. Egy kaszárnya-szemléletet akarnak létrehozni ebben a dologban, ehhez pedig 
nem kívánja a nevét adni. 

ELNÖK: Ennek az évek óta fenntartott rendszemek számos negatívurnát és problémáját a 
kőbányaiak megtapasztalták az évek során. Egyetlen egy olyan programot nem látott eddig a 
hajléktalan ellátási rendszerben, ami bármiféle kivezető utat jelentett volna, miközben súlyos 
százmilliókat költött erre az ország. Ezt a programot szakemberek dolgozták ki, és talán 
jelenthet valamilyen kitörési pontot és megoldást. Ez nemcsak arról szól, hogy zsíros kenyeret 
adjanak az erdőben, hanem arról is, hogy munkát adjanak és próbálják visszavezetni ezeket az 
embereket a normális életbe. 
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Révész Máriusz: Ne csináljanak úgy, mintha a hajléktalan ellátással minden rendben lenne az 
országban. Elképesztően sok hajléktalant kell Kőbányán ellátni, olyan hajléktalanokat, akik 
döntően nem a kerülethez kötődnek. Felhívja a figyelmet, hogy ez a program ne azt jelentse, 
hogy plusz hajléktalan szállót vállalnak az eddigiekhez képest, hanem azt, hogy itt olyan 
hajléktalan szállót működtetnek, ami esélyt jelent, és szeretnék, ha a többi meg is szűnne. 
Szeretné, ha a szerződés kiegészülne a következőkkel: Kőbányán az elmúlt években rendkívül 
sok a kerületben soha nem élő hajléktalant láttak el, a Kőbányai Önkormányzat annak 
tudatában támogatja a szerződés megkötését, hogy a törvény értelmében 2013-tól a Fővárosi 
önkormányzat által fenntartott hajléktalan szállókból a nem kerületi hajléktalanok 
visszakerülnek a településükre. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Határozati javaslatot tesz: A konkrét kőbányai szakmai programot 
a hajléktalanokkal kötött megállapodás szövegét és a házirendet jóváhagyásra a Képviselő
testület elé kell terjeszteni. Kérdezi, meddig vállalják, hogy végrehajtják ezt a programot? 
Nem derül ki, hogy a II. félévmennyibe kerül, az pedig teljesen bizonytalan, hogy 2013-tól 
lesz-e állami normatíva. A támogatási szerződést szívesen látta volna, kérdezi, hol van? A 
2012. évi megvalósításhoz szükséges összeget az önkormányzat a 2012. évi költségvetésébe 
terveztesse be, szeretné tudni, hogy mekkora összegről beszélnek? Megjegyzi, hogy a 
hajléktalanok nemcsak hogy nem betegek, vagy ha betegek, akkor nem a hajléktalanság a 
betegség, nem is bűnözők, ezért elsősorban nem reszocializációra van szükségük. 

Élő Norbert: Gyakorlatilag arról van szó, hogy átnevelő tábort akarnak létrehozni. Egy év 
után kapnak szolgálati lakást azok, akik megfelelnek az átnevelési programnak Itt arról van 
szó, hogy kialakítanak egy irodát, ahol különféle emberek meg fogják hallgatni a 
hajléktalanokat, egy évig életvezetési tanácsokat adnak nekik, és egy év után az 
önkormányzat a jól átnevelteket kiválasztja. Kéri, gondolják át, az iránnyal egyetért, de nem 
így kellene ezt megvalósítani. 

ELNÖK: Itt nem másról van szó, mint ezeknek az embereknek 'munkát szeretnének adni. 
Esélyt szeretnének adni, mert nem tudnak munkába indulni az erdőből, a lépcsőházakból, 
aluljárókból, mert nincs hol tisztálkodniuk, átöltözniük. Szállást és munkát szeretnének adni. 
Jelen pillanatban is a KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-nél foglalkoztatott 
közcélú foglalkoztatottakjelentős körével nevelési feladatuk is van, mert ezeket az embereket 
is be kell vezetni a munka világába. Ezeknek az embereknek nemcsak munkát kell adni, 
hanem meg kell tanítani őket normális módon részt venni a társadalom működésében. Ez a 
felelősségük, feladatuk és erre áldozni is kell. 

Tóth Balázs: Elmondja, hogy Révész Máriusz képviselő úr módosító javaslatával a programot 
nem tudja támogatni, akármennyire is szeretné, hogy valamerre elmozduljanak 

ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr gondolatmenetével tud azonosulni, hiszen az a cél, 
hogy Magyarország települései között megfelelő módon, egyenlő teherviseléssel, megosztva 
jelenjen meg a hajléktalanok ellátása. Abban viszont nem biztos, hogy a javaslat beilleszthető 
a megállapodásba. 
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Tokady Marcell Gergely: Fontosnak tartaná látni a házirendet, és a szerződést és azt, hogy ezt 
a Képviselő-testület hagyja jóvá. A program sok nyitott kérdést tartalmaz, de meg kell 
próbálni, hiszen a munka irányába mutat. V él eménye szerint egy jól működő társadalom a 
munkára alapul és ez az, ami kiutat jelenthet a válságból is. 

Élő Norbert: Részletet olvas fel a programból: "A tábor üresen álló barakképületében négy 
szabában tíz főt helyeznénk el az első ütemben, majd ugyanide a barakképületekben 
elhelyeznék azokat, akik nem tudnak dolgozni. Harmadik lépésben pedig, akik a barakkokban 
már jól átnevelődtek, egy éve a programban részt vesznek, a számukra az önkormányzat 
legfeljebb egy év határozott időtartamra szaigálati jellegű önkormányzati bérlakást biztosít." 
Csak azt mondta, ami a programban le van írva, úgy gondolja, nem ez a megoldás. 

ELNÖK: A volt napközis táborba szervezik az ellátást. Az is szerepel a szövegben, hogy ez az 
elnevezés a jelenlegi elnevezés, ezt átépítik, erre kapják a támogatást, a 60 millió forint 
felhalmozási kiadás itt jelenne meg, ennek a valóban nagyon rossz csengésű, jelen pillanatban 
így nevezett tábori épületnek az átalakításáll keresztül. Lélekháznak hívják egyébként. 

Somlyódy Csaba: Azért kételkedik abban, hogy az anyagat nagyon jó szakemberek írták, mert 
a hajléktalanság kiváltó okaira nem ad választ. Nem igaz, ami az anyagban szerepel, hogy 
megoldástjelenthet a hajléktalanság problémájának érdemi kezelésére. Nem jelenti, mert nem 
szünteti meg, most 24 főt kezel, ami több a semminél, de alapvetőerr a hajléktalanság 
problémájával nem csinálnak semmit. 

Marksteinné Molnár Julianna: A jelenlegi hajléktalan ellátás alapvető problémája, hogy nem 
mutat kiutat az ellátásbóL Az anyagban le van írva, hogy a lakhatás érdekében milyen 
lépéseket tesznek. Véleménye szerint ez a program kiutat mutathat a hajléktalanság 
kérdésébőL A fővárosban is működik olyan program, amely a hajléktalanokat továbbképzésre 
ösztönzi, és kivezeti őket ebből az életformábóL Az önismereti és egyéb tréningek nagyon 
fontosak. Támogatja a programot, a házirend elfogadását viszont javasolja. A hajléktalannal 
kötendő szerződést nem javasolja, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá, hiszen az mindig egy 
emberre vonatkozik. 

Varga István: Ha végre kapnak egy kis állami segítséget a hajléktalan program kezeléséhez, 
azt támogatui kell. 

ELNÖK: Nincs több hozzászóló, a vitát lezárja. Kéri, Jegyző urat nyilatkozzon, hogy Révész 
Máriusz képviselő úr javaslata a szerződésbe belefoglalható-e? 

Dr. Szabó Krisztián: A probléma kidolgozása hétfőn kezdődött meg. A szerződéshez 
számtalan adatlap kapcsolódik, amelyik az önkormányzat és a különböző közreműködő 
szervezetek különféle adatait, illetve a program egyes részleteit, a költségterv kidolgozását 
tartalmazza, ennek az összefoglalóját a Képviselő-testület tagjai is megkapták. 
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Tekintettel arra, hogy idei évi pénzmaradványok felhasználásáról van szó a szerződést 
december 31-éig kell aláírni. Emiatt a mai napon meg kell küldeniük: a szerződés mellékletét 
képező adatlapokat, amely része a program és a költségterv. A szerződést a képviselő-testületi 
ülés kezdete előtt kapta meg mintegy negyedórával elektronikus úton, azzal a felhívással, 
hogy vizsgálja meg az önkormányzat adatait. Tudja tolmácsoini a minisztérium felé Révész 
Máriusz képviselő úr javaslatát, ezt szöveges formában be is fogja írni a szerződésbe, azt 
viszont nem tudja, hogy a minisztérium, ezt a szerződés részévé teszi-e. A minisztériumban az 
ellenjegyzés folyamata hosszabb időt vesz igénybe, ezért kell ma dönteni a kérdésben. 

ELNÖK: Kéri Révész Máriusz képviselő urat fogadja el Jegyző úrtól, hogy jelezni fogja a 
felvetését a minisztériumnak, de erről határozatot ne hozzanak. Dr. Csicsay Claudius Iván 
képviselő úr kérdésére válaszolva, 8 évig kell az Önkormányzatnak fenntartani az épületet 
erre a célra. A számítások szerint havi 6-7 millió forint működési költséggel lehet számolni. 
Négy szakembert (szociális munkás) alkalmaznának a feladat ellátására, az ő bérük: jelenik 
meg működési költségként, illetve a telep fenntartása, és a foglalkoztatottak munkabére. 60 
millió forintot kap az Önkormányzat, hogy magát a "Lélekpontot" kialakítsák, illetve ebből az 
összegből lakásokat tudnak felújítani, amelyeket nem tudnak bérbe adni. Ú gy véli, hogy a 
bérlakások megújítása is fontos eleme a programnak Kéri dr. Csicsay Claudius Iván 
képviselő urat, ismertesse újra a határozati javaslatát. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a konkrét kőbányai szakmai program, a 
megállapodás alapelvei és a "Lélekházak" házirendjei jóváhagyásra a Képviselő-testület elé 
legyenek terjesztve. 

ELNÖK: Az előterjesztő befogadta a javaslatot. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati j avaslatra az elhangzott új (5.) ponttal együtt. 

993/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(12 igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kőbányai 
Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program"-ot 
elfogadja az előterjesztés 2. mellékletében foglalt tartalommal. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kőbányai Önkormányzat önként vállalt feladatként végrehajtja a "Kőbányai Lakhatási, 
Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program" -ban foglaltakat. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a "Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia
teremtési Közösségi Program" megvalósítása érdekében a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériummal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a "Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia
teremtési Közösségi Program" 2012. évi megvalósításához szükséges pénzeszközt az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe terveztesse be. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a konkrét kőbányai LÉLEK Programot, a hajléktalanokkal kötendő 
megállapodás alapelveit és a Lélekház házirendjét jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

2011. december 15. 
a támogatási szerződés aláírására: 20 ll. december 31. 
a 2012. évi költségvetésbe történő betervezésre: a 2012. évi 
költségvetés összeállításának határideje 

megállapodás alapelvei és házirend jóváhagyása: 2012. februári 
ülés 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

2. napirendi pont: 
A Budapest X. ker., Ihász utcában az Sl telep mellett található, 41449 hrsz.-ú ingatlan 

megvásárlása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Köszönti dr. Jurasits Zsolt ügyvéd urat. Az előterjesztés bizalmas anyagként került 
megküldésre, nem gondolja, hogy ebben a szakaszban zárt ülésen kellene tárgyalni a témáról, 
hiszenjelentős mennyiségű közpénz felhasználásáról esik szó. Kérdezi az előterjesztőt, kíván
e szóbeli kiegészítéssel élni? 

Dr. Pap Sándor: A Képviselő-testület ARTlO néven elfogadott egy hasznosítási koncepciót a 
korábbi sörgyári területekre, akkor hatalmazták fel a polgármestert arra, hogy ezen a 
projektterületen lévő, de nem önkormányzati ingatlanok megszerzésére folytasson 
tárgyalásokat. A felhatalmazás alapján tárgyalta a 41449 hrsz.-ú telek megszerzéséről, amely 
a FUTURBAL csoport tulajdonában van jelenleg. A telek megszerzésére korábban már 
folytattak tárgyalásokat és így sikerült a jelenlegi árat elfogadni. Az ingatlan-értékbecslések 
az előterjesztés mellékletét képezik. Amennyiben kérdés merül fel, arra szívesen válaszol. 
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Tokody Marcell Gergely: Az elmúlt évekre nagyon jelentős ingatlanpiaci recesszió volt 
jellemző, akár a felükre is leértékelődtek az ingatlanok, ennyiben csalóka a dolog. Az egyik 
értékbecslés 405 rnillió forintot, a másik 427 700 OOO Ft-ot rnutat. 455 rnillió forint + áfa, 
arniért az Önkormányzat ezt a területet rnegvenné. Nem szeretné, ha van két értékbecslésük és 
még a magasabb értékbecslésnél is többet fizetnének a telekért, ezt nem tudja jó szívvel 
rnegszavazm. 

Tóth Balázs: Osztja Tokody képviselő úr által elmondottakat. A programmal szirnpatizál, de 
olyan helyzetben, arnikor nem tudják, hogy rni lesz jövőre a költségvetéssei kapcsolatban, 
nem tudják, hogy rni a kormányzat hozzáállása, arnikor 40-50 rnilliárd forintos beruházásról 
szólnak a tervek, európai uniós pénzeket lehet-e erre a célra fordítani, azt gondolja, hogy 
ebben a pillanatban elhamarkodott a vásárlás, rnindenképpen a jövő évre tenné át, arnikor a 
költségvetési számokkal tisztában lesznek, és esetleg a kormányzat részéről is kapnak 
valarnilyen biztatásta projekthez. 

ELNÖK: Van egy kialkudott vételár, amelyben az eladó megállapodnak. Az Önkormányzat 
ezen a területen közel 10 éve tudatos vásárlóként jelenik meg, az elmúlt években többször 
vásároltak területet. Ez a terület egy új városközpont kialakítására teljesen alkalmas terület. 
Közel 600 rnillió forintért kaptak ajánlatot tavaly a Hungaravin területre, amit a Képviselő
testület akkor elutasított. Van még egy rész, amely nem az önkormányzaté és a Fővárosi 
Önkormányzatnak is van tulajdona a területen. Minél nagyobb hányada az önkormányzaté 
ennek a fejlesztési területnek, annál jobb helyzetbe kerülhet az önkormányzat és indíthat el 
olyan projekteket, amely a városrész rnegújítását hozza. 

Varga István: Úgy gondolja, hogy a terület megvétele stratégiai kérdés. Felhívja a figyelmet, 
hogy jövő évben 2% áfa-veszteséggel kellene számolni. V élernénye szerint érdemes 
megvenni a területet. 

Agócs Zsolt: Az önkormányzat rnost kapott ésszerű árat, amit kifizethet, nem kell hitelt 
felvenni. 

Dr. Pap Sándor: Ez az ajánlat a mai napig áll. Ez a terület különösebb nagy befektetés nélkül 
projektre kész beruházási terület, ezzel többletköltségeik nem lesznek. Ez olyan nagyságrendű 
fejlesztés, amelyet több projektciklusban lehet csak rnegvalósítani, és amelynek a 
finanszírozása lesz a legnagyobb kérdés. 

Dr. Jurasits Zsolt: A szerződéshez tartoznak rnellékletnek nem rninősülő csatolt anyagok, 
amelyek azért nem rnellékletek, rnert a Földhivatalhoz nem kell őket benyújtani, ugyanakkor 
ügyvédi dokumentációként rnegvannak. Ilyen például a kezelési szabályzata az 
ingatlanalapnak, továbbá a Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. jóváhagyása és határozatai, 
igazgatósági döntései. Ezek az iratok ahhoz szükségesek, hogy ez a szándék, a szerződéses 
akarat az eladó részéről alátámasztható, igazolható, és az önkormányzat számára nyomon 
követhető legyen. A szerződés 7. pontjában szerepel egy elállási jog, éppen azért, ha a 
képviselő-testület úgy dönt, hogy a szerződést szeretné megkötni, akkor kéri Polgármester úr, 



17 

Jegyző úr, illetve a szakmai szignálók soron kívüli eljárást. Minden kérdésre szívesen 
válaszol. 

Dr. Szabó Krisztián: Pontosítja a határozattervezetben szereplő képviseleti joggal rendelkező 
igazgatósági taggal kapcsolatban, elírás történt, amiért elnézést kér, nem Tatár Tibor az 
igazgatósági tag, hanem Darida Pál, aki eljár a gazdasági társaság képviseletében. 

ELNÖK: Nincs több hozzászóló, a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra, 
Jegyző úr által tett pontosítássaL 

994/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolj a a 
Budapest X. kerület, Ihász utca 28. szám alatt található, 41449 helyrajzi számú, 19 968m2 

területű, "kivett udvar és transzformátorház" művelési ágú ingatlant a Futnreal l. 
Ingatlanbefektetési Alaptól (PSZÁF lajstromszáma: 1212-9; statisztikai számjele: 
18113774-7011-915-01; adószáma: 18113774-2-42; székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-
45. VI., törvényes képviseletében eljár: Finext Befektetési Alapkezelő Zártkörűerr Működő 
Részvénytársaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI., cégjegyzékszáma: 01-10-
044934; adószáma: 13052502-2-42; statisztikai számjele: 13052502-6712-114-01; képviseli: 
Darida Pál igazgatósági tag) mint eladótól a 2. pontban meghatározott vételáron. 

2. Az ingatlan vételára 455 OOO OOO Ft + áfa, bruttó 568 750 OOO Ft, amelynek fedezetét a 
Képviselő-testület az előterjesztés l. mellékletében meghatározott költségsorokról biztosítja a 
céltartalék előirányzatok felszabadításával egyidejűleg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. mellékletben foglalt 
adásvételi szerződés és a 3. mellékletben foglalt letéti szerződés aláírására, az ingatlan 
vételárának szerződésben meghatározott időben történő kiegyenlítésére, és ezt követően az 
ingatlan birtokbavételére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

3. napirendi pont: 
A közterületi térfigyelő rendszer használatára, valamint a túlszolgálat finanszírozására 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság közötti megállapodások meghosszabbításáról 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, 
szavazzanak a határozati j avas latra. 

995/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság által a 
közterületi térfigyelő rendszer használatára vonatkozó, 2011. június 23-án aláírt és a 
túlszolgálat finanszírozására vonatkozó, 20 ll. augusztus 31-én aláírt megállapodásokat 
változatlan feltételek mellett, 2012. március 31-ig meghosszabbítja. A Budapesti Rendőr
főkapitányságnak a tényleges támogatás felhasználásáról legkésőbb május 15-ig el kell 
számolnia, és a fel nem használt támogatást az Önkormányzat részére vissza kell utalnia. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodások meghosszabbításának aláírására. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi átmeneti költségvetésének készítésekor a 
2012. január l. és 2012. március 31. közötti időszakra szükséges 27 116 OOO Ft összeget a 
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. működési támogatásába terveztesse be. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
20 ll. december 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester, 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője, 
a X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

ELNÖK: Lezárja a napirendi pontot. 

4. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Köszönti a könyvvizsgálói cég képviseletében dr. Printz János urat, aki a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának elnöke. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tokod y Marcell Gergely: A l O. §-ban az szerepel, ha az átmeneti időszakban teljesülő 
bevételek nem fedezik a kiadásokat, akkor hozzá lehet nyúlni a bankszámla hitelkerethez. Ez 
teljesen érthető, hiszen a likviditás fenntartás fontos. Az év elején Alpolgármester úr 
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megnyugtatta, hogy nem fognak az év folyamán hozzányúlni a hitelkerethez. Kérdezi, hogy 
hozzányúltak-e ehhez a hitelkerethez? 

Dr. Pap Sándor: Nem kellett hozzányúlniuk a hitelkerethez. 

ELNÖK: Jelen pillanatban kicsivel kevesebb, mint 2 milliárd forint lekötött állománnyal 
rendelkezik az Önkormányzat, ezért is tudtak ingatlanvásárlásról dönteni az előző napirendi 
pont keretében. Nincs több hozzászóló, a vitát lezátja. Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatra. 

Rendeletalkotás - érvénytelen 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, l 
ellenszavazattal, l tartózkodással megalkotja a . ./2011. ( ... ) önkormányzati rendeletét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáróL 

Elnök: Az SZMSZ 61. § (2) bekezdése alapján ismételt szavazást kezdeményez, mert a 
módosító javaslatokat a képviselő-testület figyelmen kívül hagyta. 

Dr. Szabó Krisztián: Az átmeneti költségvetésről szóló rendelet 4. mellékletében a KÖKERT 
Kft. sorában lévő 141 460 OOO Ft helyébe 168 578 OOO Ft-ot javasolja léptetni. 

ELNÖK: Módosító javaslat megfogalmazódott már a Pénzügyi Bizottság ülésén is, hogy a 
Polgármester nem kíván jutalmat felvenni ebben az esztendőben, mert még van elvégzendő 
feladatuk, a jutalomért még dolgozni kell. A jutalomkeretét egyéb preventív megoldásokra is 
szeretné költeni. A kőbányai idősek egészségmegőrző mozgására is lehet fordítani a 
jutalomkeretet Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánnak-e újraszavazni a rendeletrőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal ismételt szavazást rendel el az SZMSZ 61.§ (2) bekezdése alapján. 

Módosító javaslatok: 

Dr. Pap Sándor a Pénzügyi Bizottság 2011. december 13-ai ülésének döntése alapján: 
A fel nem vett polgármesteri jutalom l 300 OOO Ft + járulékai, összesen l 651 OOO Ft az 
átmeneti költségvetésbe életmentő berendezések megvásárlása megnevezéssel kerüljön 
beépítésre, ezzel egyidejűleg a rendelettervezet 8. § 2) bekezdése újabb két alponttal 
egészüljön ki az alábbiak szerint: 

j) életmentő berendezések beszerzése, 
k) a kőbányai idősek egészségmegőrző programja (257/1. módosító javaslat) 
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A közterületi térfigyelő rendszer használatával kapcsolatban pótfelvételként 
megtárgyalt és elfogadott előterjesztés határozati javaslatának 3. pontja alapján: A 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. ev1 költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezet 4. mellékletének KÓKERT 
KFT sorában lévő "141 460" (e Ft) összeget "168 578" (e Ft) összegre módosítja. (257/2. 
módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a módosító javaslatokat. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási j avaslatra a módosításokkal együtt. 

Ren deletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, l 
ellenszavazattal, l tartózkodással - a módosító javaslatban foglaltak figyelembevételével az 
előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a 43/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáróL 

5. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetése és 

zárszámadása tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Ren deletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen 
szavazattal, l tartózkodással- az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a 44/2011. 
(XII. 19.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetése és 
zárszámadása tartalmának meghatározásáról. 

ELNÖK: A napirendi pontot lezárja. 

6. napirendi pont: 
Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 

létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. 

(VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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ELNÖK: Kéri, Jegyző urat, egészítse ki szóban a rendelettervezetet 

Dr. Szabó Krisztián: Két alapvető célja van a rendeletmódosítás-tervezetnek, az egyik egy-két 
technikai módosítás, amely az új közterület-használati rendelet majdnem féléves tapasztalatai 
alapján vált szükségessé. A másik cél, mivel 5-6 éve a Képviselő-testület nem módosította a 
közterület-használati díjak mértékét, összemérhetően mintegy 20%-os díjemelésre tesz 
javaslatot a rendelettervezet melléklete. 

Tokody Marcell Gergely: A rendelettervezet tartalmaz hatáskör áttelepítést bizonyos esetekre 
a Gazdasági Bizottság helyett Polgármester úrhoz. A Gazdasági Bizottság előtt nagyobb 
nyilvánosságot kap bármilyen ügy, mintha Polgármester úr egy személyben dönt róla. Kéri, 
amennyiben születnek különböző döntések Polgármester úr részéről, erről tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 

ELNÖK: Szívesen ad tájékoztatást. Ez a hatáskör átruházás arról szól, hogy adott esetben a 
folyamat gördülékenyebbé tételéről, hogy egy útbontási engedélyre ne kelljen egy-másfél 
hónapot várni. Ezek nem érdemi, és nem komoly pénzösszeget jelentő döntések. 

Tokody Marcell Gergely: Kéri, hogy Polgármester úr utólag tájékoztassa a Képviselő
testületet, hogy hol, mi történt Kéri a Hatósági Iroda jelenlévő munkatársa, jegyezze fel, hogy 
erről évente egyszer, év vége felé összegző tájékoztatás kerüljön a Képviselő-testület elé. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Konkrét javaslata a 3. §-hoz: (l) A közterület használatáért 
közterület-használati díjat kell fizetni, vagy egyéb "az önkormányzat érdekében történő" 
ellenszolgáltatást kell teljesíteni. 

ELNÖK: Jegyző úr befogadja a módosítást, erről nem kell külön szavazni. Nincs több 
hozzászólás, a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Módosító javaslat 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A rendelettervezet 3. § (l) bekezdése módosul az alábbiak 
szerint: 
"(l) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni, vagy egyéb, az 
Önkormányzat érdekében történő ellenszolgáltatást kell teljesíteni." 
Az előterjesztő a módosítást támogatja. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal - a kiegészítés figyelembevételével az előterjesztés l. melléklete szerint -
megalkotja a 45/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában 
álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, 
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valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21120 ll. önkormányzati rendelet módosításáról. 

7. napirendi pont: 
Beszámoló a helyi adóztatási tevékenység 2011. évi alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánjaszóban kiegészíteni az előterjesztést. 

Tokody Marcell Gergely: Van egy nagyon jelentős bevételi elmaradás és az is szerepel, hogy 
miből adódik, hiszen kedvezményes sportcélú használatot tettek lehetővé. Kérdezi, lehet-e 
ettől a cégtől esetleg többet kémi? 

ELNÖK: A Kincsem parkról van szó, közel 90 hektáros területről. Felkéri alpolgármester 
urat, hogy a tárgyalásokról adjon tájékoztatást. 

Dr. Pap Sándor: Többkörös tárgyalást folytattak. Ez egy közvetve állami tulajdonban lévő 
terület, amelyet, ha bevisznek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőbe, akkor onnan kezdve tárgyi 
adómentes az adó alól. A tárgyalások során elmentek addig, amíg tudtak és ez a plafon, amit a 
tárgyalások során ki tudtak hozni. 

ELNÖK: A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a döntési javaslatra. 

996/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóztatási 
tevékenység 2011. évi alakulásáról szóló, az előterjesztés 2. mellékletében foglalt beszámolót 
elfogadja. 

8. napirendi pont: 
A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a 
kőbányai Harmat Általános Iskolában" című nyertes pályázat, és a KEOP-5.3.0/A/09-

2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda 
Bölcsőde energetikai korszerűsítése" című nyertes pályázat kivitelezéséhez forrás 

biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánjaszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
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Tóth Balázs: Kéri, hogy amikor az előterjesztésben szereplő összegekről szavaznak, akkor a 
részletesebb tájékoztatást vár el. 

ELNÖK: Egyetért Képviselő úrral, annál is inkább, mert ezek az anyagok elkészültek, többen 
látták is, semmi akadálya nincs annak, hogy ezek az anyagok a szerverre kerüljenek. Kéri, 
hogy ezek az anyagok kerüljenek pótlólagosan a szerverre feltöltésre, hogy mindenki 
megismerhesse. 

Tokody Marcell Gergely: Az előterjesztést elviekben támogatja, de szerepel az anyagban 
homlokzati műkőburkolat elbontása 17 millió forint értékben. Csak úgy tudja ezt jó szívvel 
megszavazni, ha ennek a tételnek a részletes kibontását is látja. 

Mozsár Ágnes: A KEOP-os pályázatban nem szerepelt a teljes homlokzati műkőelemek 
cseréjére. Ú gy lesz komplex az épület megújulása, ha a műkőelemeket leszedik Az épület 
teljes burkolatát le kell szedni, és tervezői becslés alapjánjön ki a 17 millió forint. 

ELNÖK: Aki ismeri a Harmat Általános Iskolát tudja, hogy hatalmas négyszintes épület, 
remélik ennél kevesebbe fog kerülni, de nem biztos. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Felhívja a figyelmet, hogy nem a Harmat Általános 
Iskoláról, hanem a Zsivaj utcai épületről van szó, amelyik nem olyan nagy épület. Akkor tudja 
megszavazni a javaslatot, hamost Polgármester úr felfüggeszti a napirendi pont tárgyalását és 
a szerverre feltett anyagokat áttanulmányozták. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a napirendi pontot felfüggesztik, és ebéd után 
folytatják. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, l 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az 
energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában" című nyertes 
pályázat, és a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek Óvoda
Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda Bölcsőde energetikai korszerűsítése" című nyertes 
pályázat kivitelezéséhez forrás biztosítása tárgyú napirendi pont tárgyalását felfüggeszti. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a döntési javaslatra. 
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997/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. melléklete 
szerint jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociá1is és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

10. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

998/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: 

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

ll. napirendi pont: 
Kőbányai Egyesített Bölcsődékben megvalósuló részleges integráció és gyógypedagógus 

álláshely biztosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Marksteinné Molnár Julianna: Az előterjesztésből egyértelműen kiderül, hogy szükség van az 
álláshely bővítésére, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy egy fő álláshellyel bővítsék 
az Egyesített Bölcsődéknél a Fecskefészek Bölcsőde Korai Fejlesztőjébe a gyógypedagógus 
álláshelyek számát. 
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ELNÖK: Az adatok alátámasztják ennek a szükségességét, azonban már az elmúlt képviselő
testületi ülésen is, amikor máshol álláshely bővítésének igénye merült fel, a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a költségvetés elkészítésekor kerüljön sor a státuszok meghatározására. 
Szerenesésnek tartaná, ha ezt az elvet követnék. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Népjóléti Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést, és a költségvetési tárgyalások után fognak visszatérni a kérdésre, 
ugyanúgy, mint ahogy a Gyermekek Átmeneti Otthonában javasolt álláshely bővítésénél is 
tették. 

Marksteinné Molnár Julianna: Fenntartja a javaslatát, mert véleményeszerint ez a döntés most 
is meghozható. Szükséges a gyógypedagógusok leterheltségét csökkenteni. Ha elodázzák ezt 
a döntést február-márciusig, akkor akár a következő nevelési évig is kitolódhat egy megfelelő 
kolléga felvétele. 

ELNÖK: Bölcsődevezető asszonnyal arról is egyeztettek, hogy mi a kötelező óraszáma a 
bölcsődében az ilyen foglalkoztatottaknak Nem csak ezt a kérdést kell vizsgálni, amikor a 
költségvetést készítik, hanem egyéb létszámkérdéseket is meg kell vizsgálniuk Kérdezi 
Alpolgármester urat, hogy a módosító javaslatot befogadja? 

W ee ber Tibor: Pénzt egyelőre nem tudnak biztosítani, mert ez egy előrehozott döntés lenne, 
ezért nem fogadja be a javaslatot. A feladatot fontosnak tartja. 

Marksteinné Molnár Julianna: Visszavonja a javaslatát, de a fontosságát szeretné 
hangsúlyozni. 

ELNÖK: Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

999/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, 
hogy a részleges integrált csoportok száma a jelentkező gyermekek számához és sérültségi 
fokához igazadjon a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor vizsgálja meg a Kőbányai 
Fecskefészek Bölcsőde Korai Fejlesztőjében egy fő gyógypedagógus álláshely bővítésének a 
lehetőségét. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. február l. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
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12. napirendi pont: 
Finanszírozási szerződés megkötése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Nincs hozzászólásra 
jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

1000/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
PolgáriDestert a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal finanszírozási szerződés 
megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

13. napirendi pont: 
Kőbányai önkormányzati fenntartású iskolák mérési mutatói 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és a Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A 
következő évben az intézményvezetők elmondása alapján még további szempontok alapján 
bővíteni kell. Felhívja a figyelmet, hogy ez az iskolák megítélésénél nem kizárólagos 
szempont, egy iskola munkájának nagyon sok összetevője van. Fontosnak tartották, hogy a 
Képviselő-testület az anyagat lássa. 

ELNÖK: Lezárja a vitát. A tájékoztatóról nem kell döntenie a Képviselő-testületnek. 

Gál Judit: Körbeadott a Képviselő-testület részére egy OKÉP mérési lapot, kéri mindenki 
tekintsen bele, hogy a számok mögött milyen feladatok vannak. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
önkormányzati fenntartású iskolák mérési mutatóiról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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14. napirendi pont: 
A Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda és a Kőbányai Fekete István 

Általános Iskola intézményvezetői álláshelyeinek pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

1001/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat l. 

melléklete szerinti tartalommal 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-éig határozott időre 
kiírja a Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, 
továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell 
megjelentetni. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-éig határozott időre 
kiírja a Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 12 7.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, 
továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell 
megjelentetni. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 3. 
melléklete szerinti tartalommal2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-éig határozott időre 
kiírja a Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) 
vezetői tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, 
továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell 
megjelentetni. 

(A határozat 1-3. melléklete a jegyzőkönyv 1-3. mellékletét képezi.) 
Határidő: 2012. január 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves 

beszámolója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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1002/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
( 13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves beszámolóját elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 
intézményvezetőt 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

16. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárai 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tokody Marcell Gergely: Az előterjesztés 25%-os áfával került a bizottság elé. Jelezte, hogy 
ez jövő évben 27% lesz, köszöni, hogy javították az összeget. 

Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság azt javasolja az uszodavezetéssei 
összhangban, hogy ne emeljenek árakat, sőt a diák-, és nyugdíjas jegyárak csökkentek, illetve 
a családi jeggyel ezentúl l 500 Ft-ért bemehet két felnőtt egy gyermek, és további 500 Ft a 
további gyermek. Kérték Igazgató urat, hogy a hajszárító 50 Ft-os bedobási költsége alól 
mentesülj enek az úszók. 

Radványi Gábor: A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárainak megállapításáról szóló 211. számú előterjesztés 
l. mellékletében foglalt határozattervezet l. pontjának 0141 kódszámú sorában a 3 600 
szövegrész helyébe 2 800 szöveg kerüljön. 

ELNÖK: A módosító javaslatok minden képviselő számára megküldésre kerültek. 

Módosító javaslatok: 

Révész Máriusz: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő árak az ÁFÁ-s árak legyenek, 
így a határozati javaslatból kerüljön ki az ÁFA mértékére utalás. (211/1. módosító javaslat) 
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Vizi Tibor: Javasolja, hogy a vendégek ingyen vehessék igénybe a hajszárítás lehetőségét az 
uszodában. (21112. módosító javaslat) 

Radványi Gábor:A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi 
jegyárainak megállapításáról szóló 211. számú előterjesztés l. mellékletében foglalt 
határozattervezet l. pontj ának O 141 kódszám ú sorában a "3 600" szövegrész helyébe "2 800" 
szöveg kerüljön. (21113. módosító javaslat) 

A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárainak 
megállapításáról szóló 211. számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet l. 
pontja a 0141 kódszámot követően egészüljön ki az alábbi 0142 kódszámú sorral: 
"0142 Családi belépő: 2 felnőtt+ l gyermek (4 órára) l 800" 
(21114. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a módosító javaslatokat. 

ELNÖK: Nincs több hozzászólás, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a módosító 
javaslatokkal együtt. 

1003/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárait az alábbi táblázat szerint 
állapítja meg. 

Kódszám Szolgáltatás megnevezése ÁFÁ-val 

U szodai árak 

Hétfőtől-Pénteki~ 

0011 Felnőtt belépő 4 órára (szaunával) 900 
0012 2 órára 600 
0021 Diák vagy Nyugdíjas és NagyesaUF ő belépő (szaunával) 4 órára 700 
0022 2 órára 500 
0031 Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 550 
0032 2 órára 450 
0041 Csoportos gyermek belépő (l O fótől) 450 
0051 Családi belépő (4 órás): 2 felnőtt+ l gyermek 1500 

minden további gyermek személyenként 500 

Szombat-Vasárnap és Ünnepnapokon 
0111 Felnőtt belépő (szaunával) egész napra 1600 
0112 4 órára (szaunával) 900 
0113 2 órára 600 

Diák vagy Nyugdíjas és NagyesaUF ő belépő (szaunával) egész 
0121 napra 1200 
0122 4 órára(szaunával) 800 
0123 2 órára 500 
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0131 Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 800 
0132 4 órára 550 
0133 2 órára 450 
0141 Családi belépő: 2 felnőtt + l gyermek 2 800 

minden további gyermek személyenként 500 
0142 Családi belépő: 2 felnőtt+ l gyermek (4 órára) 1800 

Mindennap 
0006 Ruhatár 100 
0007 Kisérő belépő (Tanév alatt) 3001 

Bérletek 
Hétfőtől-Péntekig ( éven belüli felhaszn.) 

alkalom 
0211 Felnőtt bérlet (szaunával) 4 órára 10 8 OOO 
0221 Diák vagy Nyugdíjas bérlet (szaunával) 4 órára 10 7 OOO 
0231 Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára 10 5 OOO 

Szombat-Vasámap és Ünnepnapokon (éven belül) egész napra 
0311 Felnőtt bérlet (szaunával) 12 18 OOO 
0321 Diák vagy Nyugdíjas bérlet (szaunával) 12 12 OOO 
0331 Gyermek bérlet (3-14 éves) 12 8 OOO 

0041 Eves bérlet szaunával 132 100 OOO 

0051 Hajszárító mgyenes 
0 0 52 Pályabérlet óránként (l sáv=l/2 tanmedence) eltérő 

150/300 
0053 Úszósapka kölcsönzés kauci ó 
0 0 54 Ertékme őrzés 200 
0 0 55 Vízijártassági igazolás 2 500 
0 0 56 Szauna bérlés (óra) 3 500 
0057 Szekrény bérlés (havi) 1200 
0058 Szekrény bérlés (évi) 12 OOO 
0 0 59 Karóra kaució l OOO 

Strand árak 
611 Felnőtt belépő egész napra l 200 
612 4 órára 800 
621 Diák vagy Nyugdíjas és Nagycsal /Fő belépő egész napra 900 
622 4 órára 700 
631 Gyermek belépő (3-14 éves ) egész napra 600 
632 4 órára 500 
641 Családi belépő: 2 felnőtt+ l gyermek egész napra 2 700 

minden további gyermek személyenként 500 
642 Családi belépő( 4órás ): 2 felnőtt+ l gyermek l 850 

minden további gyermek személyenként 450 
643 Nyári táboros gyerekjegy egész napos (l O Fő felett+ l kísérő) 500 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést a kőbányai 
aktív és nyugdíjas közalkalmazottak, köztisztviselők térítésmentes uszodahasználatának 
biztosításáról, illetve a közalkalmazotti kártya használatához kapcsolódó kedvezmények 
felülvizsgálatáról. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

azonnal 
előterjesztésre: a 2012. februári képviselő-testületi ülésre 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont új vezetőjének áthelyezési kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: A Sportközpont vezetőjét az elmúlt képviselő-testületi ülésen nevezték ki, és akkor 
nem jelezte a Sportközpont vezetője, hogy élni kíván azzal a lehetőséggel, amit a 
jogszabályok biztosítanak a számára, nevezetesen az áthelyezésset A jogszabályok 
értelmében erről egyéb munkáltatói jogkörben a döntést meg tudja hozni, azonban fontosnak 
tartotta, hogy erről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Tokody Marcell Gergely: A kedves pályázótól úgy lett volna elegáns és úriemberhez méltó, 
ha előre közli, hogy ő így szeretne idejönni. Így az Önkormányzatnak többe kerül a 
fo glalkoztatása. 

ELNÖK: Jelezte a Sportközpont vezetőjének hasonló típusú aggályát, úgy gondolja, hogy 
erről a döntéshozatalkor kellett volna beszélniük. A Vezető úr azt mondta, hogy annyira 
meglepetés volt számára a megválasztása, hogy ez nem is jutott az eszébe. A tájékoztatóról 
nem kell dönteni. A napirendi pontot lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont új vezetőjének áthelyezési kérelméről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

18. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpontban álláshely és bérköltség biztosítása 

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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1004/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpontnak (1105 Budapest, Ihász u. 24.) további egy álláshelyet biztosít a megbízott 
vezető határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatásához. A vezető 
bérköltsége a 2012. évi átmeneti költségvetésben biztosított. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezető bérköltségét terveztesse be a 
2012. évi költségvetésbe. 
Határidő: 2011. december 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

ELNÖK: Szünetet rendel ell330 óráig. Nagyszeretettel vár mindenkit az ebédlőben. 

Szünet 

ELNÖK: Szarvasi Ákos úr jelezte a Mázsa utcával kapcsolatban, hogy vélhetően szükség lesz 
a havariakeret felhasználásra. Felmerült, hogy a cég perelhetősége ügyében igazságügyi 
szakértőt kellene kirendelni. 

Dr. Szabó Krisztián: Várhatóan a mai napon megtörténik, hogy a tulajdonos számára kiadnak 
egy kötelező határozatot arra vonatkozóan, hogy az építési telekkel kapcsolatos 
kötelezettségeit, és a helyreállítási kötelezettségét haladéktalanul kezdje meg, tegyen eleget a 
kötelezettségének. Ez lehet az alapja minden további intézkedésnek, amely a tulajdonos 
kötelezettsége nem teljesítése miatt az Önkormányzat által elvégzett munkák költségének a 
továbbhárítását teszi majd lehetővé. 

ELNÖK: 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Cseh László 3 aranyérmet szerzett 
Lengyelországban a rövidpályás Úszó Európa bajnokságon, illetve egyéb érmekkel 
is gazdagodott Kőbánya. 
Jaroslaw polgármesterétől meghívást kaptak, testvérvárosi kapcsolat létesítésére. 
Egyelőre az együttműködés lehetőségét vizsgálják. Radványi Gábor 
alpolgármester úrral és a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat országos elnökével 
jártak Jaroslawban, beszélgettek a lehetséges együttműködésről. Erről részletes 
tájékoztatást fognak készíteni a januári képviselő-testületi ülésre. 
A Polgármesteri Hivatalon belül, illetve a Hivatal előtti téren a WI-FI elérés 
biztosított. Jövő évben továbblépnek a kerület távolabbi pontjaira is. 
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Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a jövő évre 
vonatkozó vagyonnyilatkozataikat 2012. január l-jétől számított 30 napon belül meg kell 
tenniük. Jelzi, hogy a következő képviselő-testületi ülésen- 2012. január 19-én- a szünetben, 
illetve 2012. január 26-án 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében 
lehet a vagyonnyilatkozatokat leadni. 

ELNÖK: Kérdezi, sikerült-e a 8. napirendi ponthoz pótlólag feltett anyagokat tanulmányozni, 
tudják-e ezzel folytatni a képviselő-testületi ülést? 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképest 
Az SZMSZ 22. § (l O) bekezdésében foglaltak alapján a felfüggesztett, 8. napirendi 
pont tárgyalását ismételten megnyiija. 

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

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Megkapták a kiegészítést, köszönik, de sokkal 
okosabbak nem lettek a táblázat tanulmányozása után sem. 

ELNÖK: Nincs több hozzászóló, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra. 

1005/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
átmeneti költségvetésben 
a) a KEOP-5.3.0/N09-2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az 
Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat és a pályázatot 
kiegészítő munkálatok előfinanszírozása céljából 267 203 854 Ft-ot biztosít, 
b) a KEOP-5.3.0/N09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a 
kőbányai Harmat Általános Iskolában" című pályázat és a pályázatot kiegészítő munkálatok 
előfinanszírozása céljából208 016 700 Ft-ot biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

1006/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervének II.3.9., II.3.10. és II.2.26. sora helyébe az alábbi táblázat lép: 

2. 
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Közbeszerzési Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült 
terv sorszáma nettó érték 
II.3.9. Az energetikai hatékonyság 172 892 978 Ft 

növelése a kőbányai Harmat 
Általános Iskolában - fűtés, 

melegvíz, utólagos hőszigetelés, 

külső nyílászárók cseréje és egyéb 
járulékos munkálatok elvégzése 

II.3.10. Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az 217 794 580 Ft 
Apró Csodák óvoda-bölcsőde 

energetikai korszerűsítése - fűtés, 

melegvíz, utólagos hőszigetelés, 

külső nyílászárók cseréje és egyéb 
járulékos munkálatok elvégzése 

Közbeszerzési Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült 
terv sorszáma nettó érték 

II. 2 .26. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 l 857 946 Ft 
azonosító szám ú "A Fecskefészek 
óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák 
óvoda-bölcsőde energetikai 
korszerűsítése" ' " pályázat ClffiU 

műszaki ellenőri feladatok 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervének 11.2. pontja az alábbi táblázattal egészül ki: 

Közbeszerzési 
Tervezett beszerzés megnevezése 

Előzetesen becsült 
terv sorszáma nettó érték 

KEO P-5.3.0/ A/09-201 0-0160 
azonosító számú "A Fecskefészek 

11.2.30. 
óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák 7 OOO OOO Ft 

óvoda-bölcsőde energetikai 
korszerűsítése" című pályázat 

mérnökfelügyelet feladatok 
KEO P-5.3.0/ A/09-201 0-0159 

azonosító számú "Az energetikai 

11.2.31. 
hatékonyság növelése a kőbányai 

l 600 OOO Ft 
Harmat Általános Iskolában" 
című pályázat mérnökfelügyelet 

feladatok 

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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19. napirendi pont: 
A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület általlétrehozott RADAR Ifjúsági 

Információs és Tanácsadó Iroda 2010-2011. évi tevékenysége 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki. Határozatot nem kell hozni, vita nélküllezárja a napirendi pont tárgyalását. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Ifjúsági Kör 
Kőbányáért Egyesület által létrehozott RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
2010-2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

20. napirendi pont: 
A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra. 

1007/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) . 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége társalapítóval közösen - kezdeményezi a 
Fővárosi Bíróságnál a 9.Pk.61630/1/1993/1. végzéssel 1993. november 4-én 4326. sorszám 
alatt nyilvántartásba vett Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetését az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény l. §(6) bekezdése alapján. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
megszüntetésre kerülő Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány alapító okiratában célként 
megjelölt feladatokat a Képviselő-testület és szervei, feladatköre szerint a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság útján látja el. 

3. A megszüntetésre kerülő Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványnak az OTP Nyrt.-nél 
vezetett 11710002-20081548 bankszámláján - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését 
követően - megmaradt pénzbeli vagyana a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 11784009-15510000 pénzforgalmi számlájára kerüljön átutalásra azzal, hogy 
az összeg a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalékkeretét növeli. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 
megszüntetése iránti intézkedéseket tegye meg, valamint a megszűnésre tekintettel 
intézkedjen az Alapítvány nevében korábban kötött és még hatályos szerződések 
megszüntetése iránt. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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2012. január 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: Lezárja a napirendi pontot. 

21. napirendi pont: 
Az Újköztemető előtt épülő virágcsarnok építési helyének biztosításához szükséges 

megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

1008/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újköztemető 
előtt épülő virágcsarnok építési helyének biztosítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy 
az alábbi tartalommal kössön megállapodást a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságával: 

a) az Önkormányzat a Budapest X., Vaspálya utca 57. IL 14. szám alatti, a Vaspálya u. 
58. IL ll. szám alatti és aMaglódi út 38. L ép. l. 4. szám alatti lakások tulajdonjogát 
átadja a Magyar Állam részére az Őri Szállón lakók elhelyezése érdekében; 

b) az Önkormányzat a továbbiakban is térítésmenetesen biztosítja a Fegyház és Börtön 
főbejárata előtti közterület használatát, amely terület fejlesztésére a Fővárosi 
Önkormányzattal kötendő megállapodás alapján biztosított bruttó 210M Ft-ból kb. 33 
M Ft+ áfa összeget fordít. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 705/2011. 
(VII. 7.) határozatát visszavonja. 
Határidő: megállapodás megkötésére 2012. január 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
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Az Óhegy park "Csősztorony játszóváros Nagyon Játszótere" költségvetési forrásának 
felhasználása, valamint a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítási hálózata 

tulajdonjogának átruházása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra. 

1009/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a SPO

SZALÉT-2011 kódszámú pályázathoz az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
6/2011. (II 18.) önkormányzati rendelet 13/a. melléklet Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
beruházási munkái között, a Máltai típusú játszóterek költségvetési sorról a Bihari utca
Balkán utcai lakótelepi játszótér felújítása "IV. Sportpálya" felújítására biztosított bruttó 7 
500 OOO Ft-ot, valamint további bruttó 2 millió forintot átcsoportosít a rendelet 13/b. 
melléklet Bihari utca - Balkán utcai lakótelep sportpálya korszerűsítése költségvetési 
sorra. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 
5 OOO OOO Ft-ot biztosít a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágításának kiépítésére, és a 
67712011. (VII. 7.) határozatában meghatározott, az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. melléklet Máltai 
típusú játszóterek költségvetési soráról biztosított bruttó 77,5 millió forintot - a 
963/2011. (XL 17.) határozatot is figyelembe véve - bruttó 48,5 millió forintra 
módosítja, és a felújítandó játszóterek felsorolását az alábbiak szerint módosítja: 

- törlésre kerül az Óhegy Park, "II. Csősztorony játszóváros Nagyok 
játszótere" összesen 26,5 millió forint összeggel, 
az átcsoportosítás miatt törlésre kerül a Bihari utca - Balkán utcai lakótelepi 
játszótér felújítása "IV. Sportpálya" 7,5 millió forint összeggel, 

- új feladatként megjelölésre kerül a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítás 
kiépítése 5 millió forint összeggel. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
13/a. melléklet Máltai típusú játszóterek költségvetési soron, az Óhegy park" Csősztorony 
játszóváros Nagyok játszótere" forrásából megmaradó 18 OOO OOO Ft-ot, valamint a 
963/2011. (XI. 17.) határozatban megjelölt l 500 OOO Ft-ot a 2012. évben tervezett 
játszótérépítésekre kívánja felhasználni. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, 
hogy a tervezett feladatok a 2012. évi költségvetésbe kerüljenek betervezésre. 

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

Határidő: 2011. december 20. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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1010/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítási hálózatának tulajdonjogát térítésmentesen 
átruházza a Fővárosi Önkormányzatra. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének megváltoztatása Albert Camus utcára 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tokody Marcell Gergely: Utca átnevezés került a Képviselő-testület elé. Tudomása szerint 
ebben az utcában munkahelyi területek vannak, ha jól tudja civil lakosság nincs. Ha lenne 
lakosság, akkor célszerűnek tartaná a véleményük kikérését az ügyben. Lenne olyan személy, 
aki Kőbányához kötődik, nagyon méltatlan módon nem viseli semmilyen utca a nevét. Itt van 
például Sajó Sándor, aki 1917-1930-ig volt a Szent László Gimnázium igazgatója, és nincs 
sajnos a mai napig utca elnevezve róla. Azzal egészítené ki a javaslatot, illetve jelezzék a 
Fővárosi Önkormányzat felé, és kéri, szavazzon a Képviselő-testület, hogy Sajó Sándor nevét 
kívánatosabbnak tartanák. 

ELNÖK: Azt gondolja, nemcsak Sajó Sándorról illenék utcát elnevezniük, hanem például 
Richter Gedeonról, Dreher Antalról és nem folytatja a sort. Tegnap határozta meg a 
munkatársai számára azt a feladatot, hogy márciusig különböző évfordulókhoz kötődően -
2014-ig előre tekintve - állítsanak össze olyan anyagot, amely alapján a Fővárosi 
Önkormányzatnál kezdeményezhetnek közterület elnevezéseket. Korábban az Országos 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat is kereste az Önkormányzatot kéréssel. Ú gy v éli ezeket 
mind össze kell szedni, és egy csomagban érdemes vizsgálni. Kéri Képviselő urat, várja meg 
ennek az anyagnak az elkészültét, és annak keretében foglalkozzanak akár Sajó Sándorral, 
illetve más kőbányai személyekkel, akikről érdemes, szükséges és kell is közterületet 
elnevezni. 

Tokody Marcell Gergely: Ez nagyon jó kezdeményezés, azonban itt van egy lehetőség, ez 
nem zárja ki, hogy a későbbiekben megvalósuljon az is, amit Polgármester úr mondott. 
Előttük van egy lehetős, amivel véleményeszerint élniük kell, fenntartja a javaslatát. 
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ELNÖK: Nem fogadja be Képviselő úr javaslatát, mert azt gondolja, hogy ésszerű 
munkamenetben tudnak haladni, nincs értelme kapkodni, külön kitérőket tenni. Nyilván a 
Képviselő-testület szavazni fog. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy ebben az utcában vannak-e lakók, akik az utca átnevezés érinthet? 
Amennyiben cégek vannak a területen, nekik többletköltséget jelent7e az utcanév változtatás? 

Dr. Fejér Tibor: A 144. utcában egy elbontott iparvágány van, nem lehetett ott ennél fogva 
sem lakóövezet, sem üzem bejelentve. 

Weeber Tibor: Véleménye szerint ez soha nem IS lesz út. Nem tudja, hogy minek kell 
egyáltalán elnevezni? 

ELNÖK: J elenleg az utca neve 144. utca. V él eménye szerint ehelyett praktikus, és érdemes 
más utcanevet választani. Kőbányán vannak még névtelen utcák, és azt is kérte a kollégáitól, 
hogy olyan területeket keressenek, ahol egy-egy elnevezés nem érint lakókat, vagy minél 
kisebb számban érint lakókat, illetve cégeket sem feltétlenül. 

Dr. Pap Sándor: Jelzi, hogy Hoffmann Gézát ne hagyják ki ebből a sorból, mint Kőbánya 
egyik leghíresebb szülöttjét. 

ELNÖK: A vitát lezárja, határozathozatal fog következni az előterjesztésben szereplő javaslat 
szerint. 

1011/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(ll igen, l ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára történő megváltoztatását támogatja. 
Határidő: 2011. december 22. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Volt egy módosító javaslata az előző 
napirendi ponthoz. 

ELNÖK: Igaza van Képviselő úrnak, vissza kell témi az előző napirendi ponthoz. Kéri, 
szavazzanak arra, hogy éljenek-e ebben a pillanatban felterjesztéssel, javaslattal a Fővárosi 
Önkormányzat Közgyűlése felé, hogy Sajó Sándorról nevezzen el Kőbányán közterületet 
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Elnök: Az SZMSZ 22. §(l) bekezdés 9. pontja alapján megnyitja a vitát és visszatér a 19811. 
számú módositó javaslathoz. 

Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, fogalmazza meg Polgármester úr az említett 
javaslatát. Nem szívesen szavazna az elhangzott javaslat ellen szavazni, mert Sajó Sándorról 
el kell nevezni utcát, de alaposabban kellene előkészíteni. Akkor tisztességes ilyen döntést 
hozni, ha mindenki előtt ott van az életrajz. Az a jó megoldás, hogy számba veszik ki az az 5-
15 ember, akiről utcát kellene elnevezni, végiggondolják, aztán hoznak döntést. Szeretné, ha 
erről a javaslatról is szavaztatua Polgármester úr. 

ELNÖK: Azt gondolja, hogy ilyen esetekben annyira fölösleges határozatot hozniuk, amikor 
egy munkafolyamatot elindítottak. 

Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Igyekszik konstruktív lenni, és támogatja, 
amit Révész Máriusz képviselőtársa mondott, hogy általában élve azzal a javaslattal éljenek a 
Fővárosi Önkormányzat felé, hogy kívánatosnak tartják, hogy Sajó Sándorról nevezzenek el 
utcát Kőbányán. 

ELNÖK: Révész úrnak nem ez volt a javaslata. Hozhatnak erről határozatot, de teljesen 
feleslegesnek tartja, de ha már hoznak határozatot, azt olyan módon tudja elképzelni, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy 2012. márciusra készíttessen olyan javaslatot, amely 2014-ig terjedőerr 
kőbányai közterület elnevezésekről szól. 

Tokody Marcell Gergely: Alapvetőerr a problémát az okozza, hogy történt egy eljárásjogi 
szabálysértés, hiszen túlhaladtak a napirendi ponton anélkül, hogy a módosító javasiatra 
szavazott volna a Képviselő-testület. Miután már megszavazták az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, már nem szavazhatnak arra, hogy Sajó Sándor legyen az utca 
elnevezése. 

ELNÖK: Véleménye szerint nem történt eljárásjogi hiba, hiszen egy módosító javaslata volt 
Képviselő úrnak. Nem azt javasolta, hogy Albert Camus helyett nevezzék el az utcát Sajó 
Sándorról, hanem Sajó Sándorról is nevezzenek el közterületet Mindenki jelezte, hogy 
egyetért a javaslattal, de nem tartja jelen pillanatban időszerűnek önállóan vizsgálni ezt a 
kérdést. 

Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Az hangzott el, hogy Albert Camus helyett 
méltóbbnak tartotta volna, ha Sajó Sándorról nevezik el a közterületet, csak nem erről 
szavazott a Képviselő-testület. 
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ELNÖK: Nem ezt fogalmazta meg Képviselő úr. Nincs hozzászólás, lezárja a vitát. Kéri, 
szavazzanak arra, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete felkéri a Polgármestert, hogy 2012. márciusra készíttessen olyan javaslatot, amely 
2014-ig terjedőerr kőbányai közterület elnevezésekről szól. 

1012/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést 2012-2014-ig Kőbánya közterületeinek 
elnevezésére, kiemeit figyelemmel a Kőbányához kötődő személyekre. 
Határidő: 2012. márciusi képviselő-testületi ülés 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
A Budapest X. ker., Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő 

mentőállomás fedezetének biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztő nem kívánjaszóban kiegészíteni az előterjesztést. Körülbelül két éve 
annak, hogy megtalálták azt a helyszínt ahol fellehetne építeni a mentőállomást. Mindenki azt 
mondta, hogy a Téglavető u. 36. alatt lévő épület kiválóarr alkalmas mentőállomás építésére 
optimális költségen. Lakossági fórumot tartottak a környékbeli embereknek. Az előzetes 
jelzések alapján 50 millió forint keretösszeget határoztak meg, sőt hitelcélként szerepelt a 
mentőállomás felépítéséhez. Körülbelül fél év múlva jelzést kaptak, hogy az 50 millió forint 
feltehetően nem lesz elég, már 80 millió forint kellene, miközben megállapodást is aláírtak a 
mentősökkel, hogy idén december 31-éig meg fogják építeni a mentőállomást. 1-2 héttel 
ezelőtt kiderült, hogy 130 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy átalakítsanak egy 
épületet, és ott két mentőt elhelyezzenek, illetve a személyzetnek is helyet biztosítsanak. Ú gy 
véli, nem biztos, hogy 130 millió forintot el szabadkölteni erre a célra, miközben nagyon 
fontos kérdés, és idén át kellene adni. Biztos, hogy a folyamat során sokan hibáztak, de az 
megengedhetetlen, hogy adott pontoknál a döntéshozó ne tudjon arról, hogy a korábbi út 
esetleg nem járható. Megítélése szerint 50 millió forintból biztosan felépíthető egy 
mentőállomás. Fájó szívvel javasolja, hogy 130 millió forintért ne építsenek mentőállomást. 
Azonnal kezdjenek el lépéseket tenni, hogy megépíthető legyen a mentőállomás, akár ezen az 
ingatlanon, akár máshol, nyílván az ügy megfelelő tanulságát le kell vonni és a rendszerben el 
kell helyezni olyan biztosítékokat, hogy egy folyamat ne juthasson ilyen módon el egy adott 
pontig, amikor a képviselők kénytelenek visszakozni egy olyan ügyben is, amikor is jó 
szándékkal ezt nem szívesen teszik meg. 
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Révész Máriusz: Sok költség elment a tervekre, és utána kiderült, hogy 130 millió forintból 
lehet megépíteni a mentőállomást. Azt sem érti, hogyan kerülhet egy födémcsere 50 millió 
forintba? Nem fér a fejébe, hogy ezek az árak hogyanjönnek ki Kőbányán rendszeresen. 

Agócs Zsolt: Ha a mentősök igénye volt ennyire magas, és ez növelte meg ennyire az árakat, 
akkor szerezzenek forrást rá. Nem tudja, javasolni, hogy 50 millió forintnál többet költsenek a 
mentőállomás kialakítására. Meglévő épületet kell belülről átalakítani. 

Révész Máriusz: Lehetett tudni előre, hogy a födém nem lesz jó, azt is lehetett tudni, hogy a 
műkőre nem lehet hőszigetelő vakolatot rakni, az, hogy a bölcsőde alatt közművezeték megy, 
az sem a tervezés óta eltelt időszakban történt. Hogy lehet, hogy l O millió forintokat 
elköltenek egy tervre, utána a végén kiderül, hogy még mindig jó pár millió forint kell. Lehet, 
hogy ezekre a pluszköltségekre is lehetett volna pályázni, ha előbb gondolkodnak. 

Dr. Pap Sándor: Azt gondolja, hogy az előkészítés legfontosabb tanulsága, hogy szarosabb 
felügyelet alá kell vonni, az ilyenfajta tervezési munkálatokat, mert az előkészítő egyszerűen 
elmegy döntési pontok mellett anélkül, hogy erről a vezetőket megkérdezné. Az elmúlt egy 
évben elmondhatják, hogy elsikkadnak ezek a feladatok egy olyan kényszerpályára, amelyet 
később a tulajdonos Képviselő-testület nem hagy jóvá. Informálisan tudja, hogy 
feltételezhetően az ilyeneknek köszönhetően dobnak ki körülbelül 75 millió forintot érő tervet 
a kukába, mert tudják, hogy nem fog megvalósulni. Az újratervezésben szívesen vállal 
szerepet. 

ELNÖK: Valóban selejtezni kell 75 millió forintért elkészült terveket. A Képviselő-testület 
úgy rendelt meg terveket az elmúlt évek során (12 év), hogy annak a kivitelezése, 
továbbvitele erősen kétséges volt már a döntés pillanatában. 

Dr. Pap Sándor: A Főépítészi Irodán tervezési protokoll kidolgozására fog sor kerülni. Ezzel 
el tudják kerülni, hogy olyan dolgokat terveztessenek meg, amit nem építenek meg, illetve, 
amit megépítenének az még nincs megterveztetve. 

ELNÖK: Nincs több hozzászólásra jelentkezés, a vitát lezárja. Módosító javaslata: a 
rendelkezésre álló tervek alapján nem kívánják megépíteni a mentőállomást. Kéri, 
szavazzanak a módosított határozati javaslatra. 

Előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 

1013/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre 
álló tervek alapján saját forrásból nem kívánja megépíteni a Budapest X. kerület, Téglavető 
utca 36. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő mentőállomást. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Országos 
Mentőszolgálattal annak érdekében, hogy a Budapest X. kerület, Téglavető utca 36. szám 
alatti ingatlanon kialakítandó mentőállomás beruházási költségeihez a Mentőszolgálat is 
járuljon hozzá, vagy az eredeti megállapodásban foglalt költségekkel kerüljön sor a 
megépítésre. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. április 30. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: A napirendi pontot lezárja. 

25. napirendi pont: 
A közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Marksteinné Molnár Julianna: A bizottság álláspontja, hogy a fatönkök felmérése történjen 
meg, és erről készüljön a későbbiek során előterjesztés, amelyben forrást is biztosítanak azok 
eltávolítására. Jelenleg a fatönkökkel együtt vágják ki a fákat. 

Somlyódy Csaba: Megköszöni, kitűnő anyagot kaptak. 

ELNÖK: Alapos, és gondos munka készült el, sok fa megmenekült. Az elmúlt évek során 
rengeteg fa dőlt ki, és a tönkök bennmaradtak, ezért nem tudják a fákat pótolni. Nincs több 
hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

1014/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az utcai fasorokban és lakótelepi parkterületen 104 darab, a parkok 
területén 94 darab kiszáradt, beteg fa kivágására és tönkjének kiszedésére 3 200 OOO forint, a 
kivágott fák pótlására 6 400 OOO forint összegű fedezetet terveztessen be a 2012. évi 
költségvetés be. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés összeállításának határideje 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. ker. Gergely utca- Kőér utca kereszteződés átépítését szolgáló 

pénzeszköz átadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: A Fővárosi Önkormányzat tervei szerint jövő tavasszal a Gergely utca felújításra 
fog kerülni. Már évekkel ezelőtt megterveztették az életveszélyes csomópontban a 
sebességcsillapítást. A Fővárosnak átadott pénz alkalmas arra, hogy egy kivitelezővel, egy 
ütemben a Főváros által elvégezve kerüljön mindez megoldásra az Önkormányzat tervei 
alapján. Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a 
módosítással együtt. 

1015/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. 
kerület, Gergely utca - Kőér utca kereszteződésének átépítését szolgáló 13 954 414 Ft 
pénzeszközt Budapest Főváros Önkormányzata részére átadja, mely összeg az Önkormányzat 
2012. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásának szabályozásáról szóló rendelethe 
betervezésre került. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgáriDestert a pénzeszköz átadásáról szóló 
megállapodás aláírására, valamint annak a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 
általi elfogadásának kezdeményezésére. 

Határidő: a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás Budapest 
Főváros Önkormányzata Közgyűlése általi 
elfogadásának kezdeményezése: 2012. január 10. 
a pénzeszköz átadása és a pénzeszköz átadásáról szóló 
megállapodás aláírása: 2012. február 29. 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

27. napirendi pont: 
A Budapest X. ker., Albertirsai úti parkolók hasznosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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



1016/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Albertirsai úti parkolók hasznosítása tárgyban meghozza az előterjesztés l. mellékletében 
foglalt határozatot. (A határozat a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára 

biztosított helyiség közüzemi díjainak és internet-használatának biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kérdezi, az előterjesztő Alpolgármester urat, kívánja-eszóban kiegészíteni az írásos 
előterjesztést? 

Radványi Gábor: A 2012. évi költségvetésvetésben a Rendőrség szamara átadott 
juttatásokból, illetve pénzeszközökből a Rendőrség fogja kigazdálkodni a körzeti megbízotti 
iroda közüzemi díjait, és intemet-használatát, de április 30-áig ezeket az összegeket a 
Képviselő-testület biztosítja. 

Tokody Marcell Gergely: A határozati javaslatban az szerepel, hogy a CISCO ASA 5505 
biztonsági készülék beszerzésére bruttó 150 OOO Ft-ot biztosítanak. Van egy ár összehasonlító 
oldal az interneten, már bruttó 100 OOO Ft-ból be lehet ezt szerezni. Úgy gondolja, hogy a 
150 OOO Ft keretösszeg és a Rendőrség számlával tételesen elszámol, és a különbséget 
visszakapja az Önkormányzat? 

ELNÖK: Igen, ez így működik. 

Dr. Pap Sándor: Kapitány úr benyújtott egy összegző anyagot azon elképzeléseiről, hogy 
rövid-, közép- és hosszútávon hogyan tudnak együttműködni a Rendőrséggel, és mivel tudják 
a munkájukat szolgálni. Április 30-áig valamennyi, a Rendőrségnek adott támogatást össze 
tudják fésülni, és le tudják fektetni egy rövid- és középtávú együttműködés kereteit. 

Módosító javaslat: 

Radványi Gábor: A Budapest X. kerület Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti 
iroda céljára biztosított helyiség közüzemi díjainak biztosításáról szóló 255. számú 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet l. pontjában a "bérleti jogviszony 
fennállása alatt" szövegrész helyébe a "2012. április 30-áig" szöveg kerüljön. (255/1. 
módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 
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ELNÖK: A módosító javaslatokat mindenki megkapta. Kéri, szavazzanak a módosító 
javaslatokkal együtt a határozati javaslatra. 

1017/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
92112011. (X. 20.) KÖKT határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség 
közüzemi díjait 2012. április 30-áig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. fizeti meg.". 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez terveztesse be a közüzemi díjak fedezetét 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés készítése 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

1018/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) 
részére határozatlan időre használatba adott Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám 
alatti (hrsz: 42309/27) 47m2 alapterületű földszintes helyiségben biztosítja a vonalas intemet
használatot és egy darab CISCO ASA 5505 biztonsági készüléket A Képviselő-testület a 
készülék beszerzésére bruttó 150 OOO Ft-ot az Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmenti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében biztosított. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csupasz ADSL előfizetés 
megrendelésére évi bruttó 60 OOO Ft összeget az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 
terveztessen be. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés készítése 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyalog utca 9. szám alatti épületben körzeti megbízotti iroda 

kialakítása képviselői indítvány alapján 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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



1019/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gyalog utca 9. szám alatti, 42428/8/A/60 
helyrajzi számú 12 m2 alapterületű és a 42428/8/A/61 helyrajzi számú 10 m2 alapterületű 
földszintes helyiségek körzeti megbízotti iroda céljára történő átépítésére, illetve felújítására 
l 982 975 Ft összeget biztosít. 

2. A Képviselő-testület az l 982 975 Ft fedezetét a "Gondozási központ épület felújítása" 
költségvetési sorról biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

1020/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gyalog utca 9. szám alatti, 42428/8/A/60 
helyrajzi számú 12 m2 alapterületű és a 42428/8/A/61 helyrajzi számú 10 m2 alapterületű 
földszintes helyiségeket, a felújításuk befejezését követően, 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 Képviselő-testület a helyiségeket térítésmentesen használatba adja azzal, hogy a 
helyiségek közüzemi díjait a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. fizeti meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez terveztesse be a közüzemi díjak fedezetét 
Határidő: 2012. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

30. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a munkaterv előkészítését gondos munka 
előzte meg, bizottsági elnökökkel, irodavezetőkkel, alpolgármester urakkal egyeztetést 
folytattak, hogy mit, mikor lenne praktikus és célszerű tárgyalni. Számos kérdést nem 
tartalmaz, és bizottsági ülésen is hangzottak el olyan javaslatok, amelyekbeépítését meg kell 
fontolni. 



48 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Népjóléti Bizottság javasolja, hogy a januári képviselő-testületi 
ülésen feltétlenül tárgyalják meg a készülő lakásrendelettel kapcsolatos döntéseket. 

Gál Judit: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság is áttekintette a munkatervet. Javasolja a 
munkatervbe beilleszteni a tehetségprogrammal, illetve Kőbánya városi tantervével 
kapcsolatos napirendi pontokat. Fontosnak érezné, hogy egy év után beszéljenek arról, hogy a 
Bárka létrehozása valóra váltotta-e azokat az elképzeléseket és reményeket, amelyeket vártak, 
hogy aszociális és az oktatási ágazat valamilyen módon összefonódik. Ezenkívül, az étkezés 
újfajta minősítésének is szerepelnie kellene a munkatervben. 

ELNÖK: Előterjesztőként be tudja fogadni a javaslatokat, csak az időpontokat kell kitalálni. 
A lakásrendelet januárra elkészül. Az étkeztetés új mérőanyaga még nem készült el. Korábbi 
képviselő-testületi határozat érvényben van, amely szerint félévente vizsgálni kell a 
közétkeztetés színvonalát. Januárra valószínűleg nem fog elkészülni, mivel a mérőanyag sem 
áll rendelkezésre, ami alapján ezt vizsgálni lehetne. 

Agócs Zsolt: Szeretné, ha márciusig eikészülne egy olyan tanulmány, amely a természeti és 
épített környezet védelmében történt lépéseket ismerteti, vagyis a Rákos-patak és környéke 
érdekében ki kellene dolgozni egy tervet, hogy megvalósuljon ennek a területnek a védelem 
alá helyezése. 

Mozsár Ágnes: Ismeretei szerint a Rákos-patak fölötti területek egy része országos védelem 
alatt áll. A Rákos-patak völgye országos ökológiai hálózat része, sok országos védelem érinti 
a területet. Ha saját önkormányzati rendeletet akarnak alkotni, arról a Képviselő-testületnek 
kell dönteni. 

ELNÖK: Két dolgot javasol beépíteni a munkatervbe: februáiTa kerüljön be, hogy 
megvizsgálják milyen védettsége van jelen pillanatban a területnek. Ha a helyi védettséget 
meg kell teremteniük, azt a júniusi képviselő-testületi ülésre készítsék el. 

Agócs Zsolt: Kéri, hogy a védettségbe tartozzon bele a temető mögötti nagyerdő, amely a 
XVIII. kerülettől a XVL kerületig húzódik. 

ELNÖK: Javasolja, hogy februárig azt vizsgálják meg, ahol egyáltalán szóbajöhet Kőbányán, 
hogy valamilyen természeti értéket védetté nyilvánítsanak. Kapjanak tájékoztatást arról, hogy 
mely terület áll országos védelem, budapesti védelem alatt, és júniusig készüljön el, hogy mit 
kezdeményeznek védettség alá helyezni. Kéri, fogadják el a munkatervet a jelen állapotában, 
és januárban térjenek vissza a megfogalmazott javaslatokra. 
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Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
munkatervébe kerültek be olyan elemek, amelyeket a későbbiek folyamán a Képviselő
testületnek is tárgyalnia kell. Össze kell fésülni a bizottsági munkatervekkel a Képviselő
testület éves munkatervét, ezért Polgármester úr javaslatát el tudja fogadni. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a munkaterv elfogadására azzal a kiegészítéssel, hogy a 
lakásrendelet januárban kerül a Képviselő-testület elé, illetve a védettséggel foglalkozó 
előterjesztés februárra, illetve a helyi rendeletet júniusra terjesztik a Képviselő-testület elé. 

Módosító javaslatok: 

Szabóné Gerzson Sarolta: A lakásrendelet kerüljön be a Képviselő-testület januári ülésére. 
(260/1. módosító javaslat) 

Elnök: Támogatja a 260/1. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Kőbánya épített és természeti környezetének átfogó vizsgálatáról szóló jelentés a 
jelenlegi védettség tekintetében a februári képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre. 
(260/2. módosító javaslat) 

Elnök: Átfogó stratégia helyi védettség kezdeményezésére Kőbánya épített és természeti 
környezete tekintetében tárgyú előterjesztés a júniusi képviselő-testületi ülésre kerüljön 
előterjesztésre. (260/3. módosító javaslat) 
Elnök: A képviselő-testületi munkaterv a januári ülésre kerüljön ismételten beterjesztésre a 
vitában felvetett módosításokkal kiegészítve (Kőbánya városi tanterve, BÁRKA működési 
tapasztalatai, közétkeztetés újfajta minősítése). (260/4. módosító javaslat) 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
1021/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2012. 
évi munkatervét azzal, hogy az a módosító javaslatokkal kiegészítve kerüljön vissza a 
képviselő-testület januári ülésére.(A munkaterv a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

31. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság feladatkörét érintő egyes fejlesztési 

feladatokról 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Révész Máriusz: Az anyagot, csak bizottsági tájékoztató anyagként kérte elkészíteni, mert 
szeretné, ha a bizottság szembesülne azzal, hogy a hatáskörébe tartozó fejlesztések milyen 
ütemben haladnak. Az anyag lehetne egy kicsit jobb is, hagy némi kívánnivalót maga után, ezt 
a bizottsági ülésen megbeszélték Jó, ha a Képviselő-testület is tájékoztatást kap, de 
háromhavonta kér ilyen beszámolót a bizottsági ülésre. 

ELNÖK: Fontosnak tartja, hogy minden bizottság a kiemeit célokról, korábbi döntésekről 
kapjon tájékoztatást, hogy hol állnak. A Képviselő-testület a előterjesztéssel kapcsolatban 
nem hoz határozatot. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság feladatkörét érintő egyes fejlesztési feladatokról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

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

várható, felülvizsgált likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Az előterjesztéssel kapcsolatban a Képviselő-testület határozatot 
nem hoz. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

33. napirendi pont: 
Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra 

javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen egyhangú 
szavazattal a lejárt határidejű végrehajtott és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a 
pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 



51 

Tokady Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja, hogy a Liget téri 
szolgáltatóházzal kapcsolatos előterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 

ELNÖK: Ennél a napirendi pontnál a gazdasági érdek merülhet fel, amely a zárt ülés 
elrendelését indokolhatja. Nem érzi a zárt ülés elrendelésének a szükségességét. 

Somlyódy Csaba: Javasolja, hogy zárt ülésen tárgyalják a Liget téri szolgáltatóházzal 
kapcsolatos előterjesztést. 

ELNÖK: A tulajdonos, illetve társtulajdonos már többször kezdeményezte, hogy vegye meg 
az Önkormányzat, hiszen mindenki látja, hogy jelen állapotában fenntartani ezt az ingatlant 
nem célszerű, nem praktikus. 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, hogy Jegyző urat nyilatkozzon, hogy az ügy 
nyilvános tárgyalása sérti-e az Önkormányzat érdekeit, vagy sem? 

Dr. Szabó Krisztián: Az Ötv.-nek két rendelkezése van, amely a zárt ülés elrendelésének a 
jogalapját teremti meg, az egyik a kötelező, a másik a mérlegelésen alapuló. Ez az eset a 
mérlegelésen alapuló, ami azt jelenti, hogy jogszabályi alapja nincs a zárt ülés elrendelésének. 
Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján akkor van 
lehetőség a zárt ülés elrendelésére, ha az Önkormányzat gazdasági érdekét, vagyonát ez a 
döntés érinti és hátrányosan befolyásolhatja a nyilvános ülés. A Képviselő-testület mérlegelési 
körébe tartozik a döntés meghozatala. 

ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagJait, szavazzanak arra, hogy a meghívóban 37-es 
sorszámon szereplő napirendi pontot zárt ülés keretében kívánja-e tárgyalni? 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Nem biztos, hogy muszáj mindenkinek tudni arról, hogy 
meg akarja venni az Önkormányzat. Javasolja zárt ülés elrendelését. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi Jegyző úrtól, hogy lehet-e egy anyagat részlegesen bizalmasan 
kezelni? Javasolja, hogy az anyagi döntéseket zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 

Dr. Szabó Krisztián: Bármikor elrendelheti a Képviselő-testület a zárt ülést, ha annak fennáll 
a jogszabályi feltétele. Lehet részlegesen a napirendi pont tekintetében zárt ülést tartani. 

Somlyódy Csaba: Kéri, hogy amikor az ellentételezési részhez érnek a napirendi pont 
tárgyalásánál, akkor Polgármester úr szavaztassa meg a Képviselő-testületet, hogy zárt ülésen 
kívánja-e ezt a részt tárgyalni. 
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ELNÖK: Kéri, Somlyódy urat, jelezze számára, hogy mikortól kéri zárt ülés elrendelését. 
Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánja-e zárt ülés keretében tárgyalni a Képviselő-testület a 
napirendi pontot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 7 
ellenszavazattal nem tárgyalja zárt ülés keretében a 219. számú előterjesztést. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a meghívóban szereplő 37-es napirendi pontot 
következő napirendi pontként kívánja tárgyalni a Képviselő-testület, ezután a pótfelvételként 
jelzett "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szakmai és informatikai 
fejlesztési feladatainak elszámolásáról és a támogatás egy részének visszafizetéséről" tárgyú 
előterjesztés megtárgyalására kerül sor. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal a 219. számú előterjesztést követően tárgyalja a 264. számú, pótfelvételként 
szereplő előterjesztést. 

34. napirendi pont: 
A Budapest X. ker., Liget téri szolgáltatóház bontási költsége és a Fővárosi 

Önkormányzat részére történő visszaadás kezdeményezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Megadja a szót dr. Pap Sándor alpolgármester úrnak, hogy elmondja szóbeli 
kiegészítését. 

Radványi Gábor: Kőbánya szégyenfoltja az aluljáró, véleménye szerint a költségvetésbe be 
kell tervezni a bontási költségeket, utána pedig rendbe kell tenni a területet. 

Tokody Marcell Gergely: Kérdezi van-e mód arra, hogy egy befektetővel, ésszerű keretek 
között településrendezési szerződés megkötésével valamilyen formában hasznosítsák a 
területet? Önmagában soknak tartja a bontási költséget. Felhívja a figyelmet, ha bontanak, 
keressenek költséghatékony megoldást. 

ELNÖK: Ha a bontás mellett dönt a Képviselő-testület, akkor van egy korábbi határozatuk, 
amely arról szól, hogy az Óhegyen lévő pincét tömedékelni kell. Az itt keletkező anyag olyan 
építőanyag is lehet, amely használható lehet a pincében, azonban a pincetömedékelésnek és az 
ott alkalmazandó építőanyagnak számos feltételnek meg kell felelni. Ha lebontják az épületet, 
a helyén építeni is kell, leginkább zöldfelületet és parkot. Üzleti célra nagyon nehezen 
hasznosítható a terület. 
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Tóth Balázs: Kérdezi, tettek-e lépéseket, hogy Budapest szinten hasznosítanák ezt az épületet? 

ELNÖK: Az épület valóban nagyon jó helyen van, de nagyon rossz állapotú. Az épület 
bármilyen felújítása súlyos milliókba kerül. 

Élő Norbert: Határozati javaslata: A Képviselő-testület hjon ki pályázatot a hasznosításra 
azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat a bontásra szánt l 00 millió forintot a pályázat 
megvalósításához biztosítj a. 

Somlyódy Csaba: Miután lebontották az épületet, javasolja, hjanak ki ötletpályázatot a 
hasznosításra. Véleménye szerint az épületet le kell bontani. 

ELNÖK: Az előterjesztésben szerepel, hogy jó pár évvel ezelőtt írtak már ki ötletpályázatot 
Kiírhatnak új abb ötletpályázatot, húzhatják az időt ezzel, de életképes javasiatra nem nagyon 
számít. Elmondja, hogy az aluljáró állapota folyamatosan romlik, sokáig nem húzná a kérdés 
megoldását, mert az komoly terhet róhat az Önkormányzatra. 

Révész Máriusz: Ha elbontanak valamit, az nem igaz, hogy az nem jelenthet pluszértéket Ha 
innen eltűnnek a szipusok, alkoholisták a környező lakások értékét jelentősen növeli. Ha ezt 
az állapotot megszüntetik a Városközpontban, ez az érték azonnal megjelenik. Kiírhatnak 
ötletpályázatot, de ez nem hátráltathatja a bontást. Az ötletpályázatra fel is ajánlathatnak 200-
300 OOO Ft-ot. Ha a márciusi képviselő-testületi ülésigbeérkezik használható ötlet, bírálják el. 

Marksteinné Molnár Julianna: Az aluljárót vissza kell adni a Fővárosi Önkormányzatnak A 
Bizottság egyetértett a bontás kérdésében is. A 36-os villamos tartalékvágánya is a területen 
van, és a Fővárosi Önkormányzat fenn kívánja tartani, úgy gondolja, hogy a tér rendezésekor 
figyelembe kell venni. A Bizottság álláspontja is az volt, hogymost ne döntsön a Képviselő
testület arról, hogy mi legyen ezen a területen. A villamossime vonatkozó javaslatát 
Alpolgármester úr visszavonta, erről nem is született döntés a bizottsági ülésen. 

ELNÖK: Egyeztettek a Fővárosi Önkormányzattal, és a javaslataikat elküldték a következő 
időszak útfelújításaihoz, amelyben szerepel a Kápolna utca. 

Weeber Tibor: Az ötletelésnek nem látja sok értelmét, mert akkor érdemes ebbe belevágni, ha 
valaki pénzt tudna hozni. Ez a terület nem alkalmas, mert sem parkolási lehetőséget nem 
tudnak biztosítani, nem oldható meg jól a szállítás, ez a terület komolyabb gazdasági bevételt 
nem fog jelenteni, aki itt valamit szeretne tenni. Véleménye szerint le kell bontani az épületet, 
meg kell nézni, hogyan lehet a költségeket minimalizálni. 
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Varga István: A bontás l 00 millió forintba kerül. Ha mellétesznek akár 40 millió forintot egy 
jó megvalósításhoz még mindig olcsóbban jönnek ki, ha valóban van használható jó ötlet. Ha 
áprilisig nem érkezik megfelelő pályázat, akkor el kell bontani az épületet. 

Radványi Gábor: 2012. február 28-áig el kell fogadniuk a költségvetést, addig elkészülnek az 
értékbecslések, ennek alapján az összeget a költségvetésben sze:repeltetni kell. Javasolja, 
döntsenek arról, hogy a mai nappal ötletpályázatot írnak ki 2012. február 15-ei záró 
határidővel és az összeget a költségvetésbe betervezik. 

Somlyódy Csaba: Kifejezettenjavasolta a bontást, de ez nem befolyásolja az ötletpályázatot 

Tokody Marcell Gergely: Támogatja az elhangzott javaslatot. 

ELNÖK: A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a 2. számú mellékletben szereplő határozati 
javasiatra dr. Fejér Tibor képviselő úr módosító javaslatával együtt. Az l. sz. mellékletben 
szereplő határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy ötletpályázatot hjon ki 
kétféle módon, a szolgáltatóház fennmaradásával, illetve anélkül, hogy ki, mit tenne a térrel. 
Az ötletpályázatok elbírálására márciusban kerüljön sor. 

Módosító javaslat: 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat az 
alábbiak szerint módosuljon: 
A "kezdeményezze az aluljáró tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére történő 
visszaadását." szövegrész helyébe a "kezdeményezze, hogy a Fővárosi Önkormányzat vegye 
vissza az aluljáró tulajdonjogát." szöveg lép. (219/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 

1023/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Liget téri Szolgáltatóház és az ahhoz kapcsolódó aluljáró hasznosításával kapcsolatban felkéri 
a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Szolgáltatóház magántulajdonban álló 
albetéteinek önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Liget téri Szolgáltatóház hasznosításával kapcsolatban felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
t, hogy készítsen részletes költségbecslést az épület bontására vonatkozóan, amely tartalmazza 
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t, hogy készítsen részletes költségbecslést az épület bontására vonatkozóan, amely tartalmazza 
a szükséges tervek elkészítésének, a bontásnak és a bontást követő tereprendezésnek a 
költségeit. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy 2012. március végéig terjedő időszakig írjon ki ötletpályázatot a 
Budapest X., Liget téri Szolgáltatóház, illetve terület hasznosítására kétféle módon, a 
szolgáltatóház fennmaradásával, illetve anélkül. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

1024/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Liget téri Szolgáltatóházhoz kapcsolódó aluljáró hasznosításával kapcsolatban felkéri a 
Polgármestert, hogy kezdeményezze, hogy a Fővárosi Önkormányzat vegye vissza az aluljáró 
tulajdonjogát. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

35. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szakmai és informatikai 

fejlesztési feladatainak elszámolásáról és a támogatás egy részének visszafizetéséről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: A visszafizetési kötelezettség olyan jogcímen áll, amely egy 
meghatározott támogatás felhasználás időpontján alapul. Egy támogatás felhasználására a 
jogszabály szerint június 30-áig lett volna lehetőség, a számla kiállítása és annak a 
teljesítésigazolása és egyéb adminisztrációs teendők ezzel a határidővel megtörténtek, de az 
utalásra csak július 19-én került sor. Észrevételezték a MÁK-nál, hogy nem tartják 
egyértelműnek a kötelezettség teljesítését, tekintettel arra, hogy a nyomtatványok a számla 
kiállításának dátumát kérték. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntsön a határozati 
javaslatról és tegye lehetővé az összeg kifizetését, és, ha az a döntés születik, hogy 
megváltozik a Magyar Államkincstár álláspontja, akkor ez az összeg természetesen a 
költségvetésben marad. 
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ELNÖK: A határozati javaslatban elírás történt a l 0-es helyiérték helyére 8-ast kell írni. Kéri, 
szavazzanak a határozati j avas latra. 

1025/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Államkincstár által a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok jogosulatlanul igénybe 
támogatásának összegét, 613 884 forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár 
"Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elszámolásai elnevezésű, l 0032000-
0 l 031496 szám ú számlá j ára megfizeti a "MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" 
című költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő
testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 221 371 forintot, 
elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbeszedései" elnevezésű 
10032000-01034073 számú számlájára megfizeti a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 
terhére. A Képviselő-testület felkéri a PolgáriDestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2011. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy következő napirendi pontként a 263. számú 
előterjesztést tárgyalja a Képviselő-testület. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal a pótfelvételként 263. számú előterjesztést tárgyalja soron következő napirendi 
pontként, Szántó Károlyné óvodavezető szóbeli nyilatkozata alapján nyilvános ülés keretében. 

36. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, magasabb vezetői megbízás visszavonása és 

pénzügyi fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Köszönti Szántó Károlyné óvodavezetőt Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Révész Máriusz: Megköszöni Intézményvezető asszony munkáját, akinek vezetése alatt az 
óvoda szemmelláthatóan is nagyon sokat fejlődött. 
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ELNÖK: Tegnap délelőtt az óvodából gyerekek járták végig a Polgármesteri Hivatalt és 
énekszóval köszöntötték a munkatársakat. Megköszöni Intézményvezető asszony munkáját és 
ezt a gesztust is. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati j avaslatra. 

1026/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szántó 
Károlynénak, a Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 3.) 
intézményvezetőjének kérésére a közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján közös 
megegyezéssel 2011. december 28-ai hatállyal megszünteti. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a további munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szántó 
Károlyné szabadságának megváltására 351 790 Ft (277 OOO Ft bér és 74 790 Ft járulék) 
összeget biztosít a Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás, 
jubileumi jutalom) költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szántó 
Károlynévai 2012. január 2-ával határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesít és 
2012. január 2-átó12012. július 31-ig határozott időre megbízza a Kőbányai Mászóka Óvoda 
vezetői teendőinek ellátásával. Alapilletményét G fizetési osztály, 13. fizetési fokozatnak 
megfelelően 200 978 Ft-ban, további szakképzettségért járó illetménynövekedését 10 049 
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 
megtétel ére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. január 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Szántó Károlyné: Megköszöni a Képviselő-testület gyors döntését. A támogatását továbbra is 
megadja a pályázóknak 

ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezátja. 7 perc szünetet rendel el. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
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ELNÖK: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy a meghívóban szereplő 
további napirendi pontokat zárt ülés keretében kívánják tárgyalni. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, l 
ellenszavazattal a 37., valamint a 38., a 39., a 40., a 41. és a 42. számú napirendi pontok 
tárgyalását zárt ülés keretében folytatja. 

37. napirendi pont: 
Vezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

38 . napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Alkér utcáról nyíló, 42082/16 hrsz.-ú ingatlan jogi helyzetének 

rendezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 38. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

39. napirendi pont: 
ARadics és Társa Bt. díjmérséklés és részletfizetés iránti méltányossági kérelme a 

Budapest X. kerület, Sírkert utca 17. szám előtti, (42513/4) Helyrajzi számú ingatlant 
érintő közterület-használati ügyében 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 39. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

40. napirendi pont: 
A Virág '66 Bt. Budapest X. kerület, Harmat utca- Csombor utca sarok, (42101113) 

helyrajzi számú ingatlant érintő közterület-használati ügyében benyújtott díjmérséklés 
iránti méltányossági kérelem 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 40. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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41. napirendi pont: 
Viktor Andorné Budapest X., Kozma utca 8-10. szám előtti, (42520/2) helyrajzi számú 

ingatlaura vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 41. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

42. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 42 . napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

ELNÖK: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a BÖSZ alapdokumentumok 
elhelyezésre kerültek az alapdokumentumok könyvtárban. Áldott karácsonyt kíván 
mindenkinek, jó pihenést az ünnepek alatt, és egészségben, sikerekben gazdag újévet 

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 2012. január 19-én 9 órára hívja össze. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 15.45 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

../ írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2011. december 15-én 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./ Mihalik András 

l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll./ Radványi Gábor alpolgármester 

12./ Révész Máriusz 

13./ Szabóné Gerzson Sarolta 

14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 

l 7./ Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Szlovicsák István 

Tamás László 

Vizi Tibor 

Szökröny Tamás 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zimaistván 
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A kisebbségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fe hér István .... :ti?~.· ... ll/h /i. ............. . 
Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 
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Danka Zoltán /~~ ................... /.~ ........................ . 

lnguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 

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. Pluzsik Andrásné 
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Pethő András 

Sárkány Péter 

Szabó László 

Tóth Béla 

Vermes Albán 

Könyvvizsgáló dr. Printz János 

Könyvvizsgáló dr. Lukács János 
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BataMihály 

Bende Katalin 

Bleicher Ferenc 

Büki Péter ... ,; .............................................. . 

Dr. Bűrös László 

Csepregi Péter 

Deézsi Tibor 

Garamszegi László 

Gard i József 

Géczi Béla ezredes 

Görbe Attila 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Hajós Krisztián (közbesz. tanácsadó) 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 
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Lajtai Perenené 

Martonné Tamás Márta 

Dr. Molnár Andor 

Dr. Németh Anett 
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A 257. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Módosító javaslat: 

Dr. Pap Sándor a Pénzügyi Bizottság 2011. december 13-ai ülésének döntése alapján: 
A fel nem vett polgármesteri jutalom l 300 OOO Ft +járulékai, összesen l 651 OOO Ft az 
átmeneti költségvetésbe életmentő berendezések megvásárlása megnevezéssel kerüljön 
beépítésre, ezzel egyidejűleg a rendelettervezet 8. § 2) bekezdése egészüljön ki egy j} 
életmentő berendezések beszerzése alponttaL 

(257 /1. módosító javaslat) 

A közterületi térfigyelő rendszer használatával kapcsolatban pótfelvételként bekerülő 
előterjesztés határozati javaslatának 3. pontja alapján: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezet 4. mellékletének KÖKERT 
KFT sorában lévő [141 460] (e Ft) összeget "168 578" (e Ft) összegre módosítja. 

(257/2. módosító javaslat) 



A 211. számú előterjesztéshez 1-2. számú módosító javaslat 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárai 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Módosító javaslatok: 

Révész Máriusz: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő árak az áfás árak legyenek, így 
a határozati javaslatból kerüljön ki az ÁFA mértékére utalás. (211/1. módosító javaslat) 

Vizi Tibor: Javasolja, hogy a vendégek ingyen vehessék igénybe a hajszárítás lehetőségét az 
uszodában. (211/2. módosító javaslat) 

Radványi Gábor: Támogatom a módosító javaslatokat. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárairól" szóló, 211. számú 
előterjesztést, a 21111. és a 211/2. számú módosító javaslatokkal támogatja. 

Radványi Gábor:A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi 
jegyárainak megállapításáról szóló 211. számú előterjesztés l. mellékletében foglalt 
határozattervezet l. pontjának 0141 kódszámú sorában a [3600] szövegrész helyébe "2 800" 
szöveg kerüljön. (211/3. módosító javaslat) 

A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárainak 
megállapításáról szóló 211. számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet l. 
pontja a 0141 kódszámot követően egészüljön ki az alábbi 0142 kódszámú sorral: 
"0142 Családi belépő: 2 felnőtt+ l gyermek (4 órára) l 800" 
(211/4. módosító javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 7 igen,· egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Önkormányzat 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárainak megállapításáról szóló 211. számú 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezetet, a 211/3. és 211/4. módosító 
javaslatok figyelembevételével. 



A 199. számú előterjesztéshez 1-2. számú módosító javaslat 

26. napirendi pont: 
A közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslat: 

Radványi Gábor: Mivel a faszakértői díjat sokallja, ezért szerencsésebbnek 
tartaná, ha csak kivételes esetekben alkalmazna az önkormányzat szakértőket 
a fák vizsgálatához. Véleménye szerint a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft.-vel kellene keretszerződést kötni, ők IS el tudnák végezni 
ezt a feladatot. (199/1. módosító javaslat) 

Elnök: V él eménye szerint a fák kivágása után a tönköket is mindenesetben ki kellene venni 
a földből. Ezért javasolja, hogy készüljön előterjesztés annak felméréséről, hogy a korábban 
kivágott fák tönkjeinek eltávolításamilyen költségekkel járna. (199/2. módosító javaslat) 

Előterjesztő nyilatkozata: Támogatom a módosító javaslatokat. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
szavazattal "A közterületen lévő kiszáradt, beteg 
pótlásáról" szóló 199. számú előterjesztést a 199/1. 
módosító javaslatokkal támogatja. 

9 igen, egyhangú 
fák kivágásáról és 
és a 199/2. számú 



A 255. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára 

biztosított helyiség közüzemi díjainak és internet-használatának biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Módosító javaslat: 

Előterjesztő: A Budapest X. kerület Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda 
céljára biztosított helyiség közüzemi díjainak biztosításáról szóló 255. számú előterjesztés l. 
mellékletében foglalt határozattervezet l. pontjában a [bérleti jogviszony fennállása alatt] 
szövegrész helyébe a "2012. április 30-áig" szöveg kerüljön. (255/1. módosító javaslat) 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Budapest X. kerület 
Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség közüzemi 
díjainak biztosításáról szóló 255. szamu előterjesztés l. mellékletében foglalt 
határozattervezetet, a 255/l. módosító javaslat figyelembevételével. 



Módosító javaslat: 

A 221. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

36. napirendi pont: 
Vezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Javasolja, hogy Vermes Albán bérminimuma is legyen 300 OOO Ft. (22111. módosító 
javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 221/1. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 22111. számú 
módosító javaslatot támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással a "Vezetői 
illetmények rendezéséről" szóló 221. számú előterjesztést, a 221/1. számú szóbeli módosító 
javaslattal támogatja. 



A 219. számú előterjesztéshez 1-2. számú módosító javaslat 

37. napirendi pont: 
A Budapest X. ker., Liget téri szolgáltatóház bontási költsége és a Fővárosi 

Önkormányzat részére történő visszaadás kezdeményezése 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Módosító javaslatok: 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozat az 
alábbiak szerint módosuljon: 
A [kezdeményezze az aluljáró tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére 
történő visszaadását.] szövegrész helyébe a "kezdeményezze, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat vegye vissza az aluljáró tulajdonjogát." szöveg lép. (219/1. módosító 
javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 219/1. számú módosító javaslat 
támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a 
219/l. számú módosító javaslatot támogatja. 

Radványi Gábor: A Bizottság kérje fel a Polgármestert, hogy kezdeményezze a BKK-nál a 
36-os villamos sínének felbontását (219/2. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 219/2. számú módosító javaslat 

támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, l ellenszavazattal a 
219/2. számú módosító javaslatot támogatja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, l ellenszavazattal, l 
tartózkodással a "Budapest X. ker., Liget téri szolgáltatóház bontási költsége és a Fővárosi 
Önkormányzat részére történő visszaadás kezdeményezéséről" szóló, 219. számú 
előterjesztést a 219/l. és a 219/2. számú módosító javaslatokkal támogatja. 



A 234. számú előterjesztéshez l. számú módosító javaslat 

38. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Alkér utcáról nyíló, 42082116 hrsz.-ú ingatlan jogi helyzetének 

rendezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Módosító javaslat: 

Agócs Zsolt:A Budapest X., Alkér utcáról nyíló 42082/16 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetének 
rendezéséről szóló 234. számú előterjesztés l. mellékletében foglalt határozattervezet 3. 
pontjában a [2 292 250 Ft] szövegrész helyébe "350 OOO Ft" szöveg kerüljön. (234/1. 
módosító javaslat) 

Előterjesztő: Nyilatkozik a módosító javaslat elfogadásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Budapest X., Alkér utcáról 
nyíló 42082/16 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetének rendezéséről szóló 234. szám ú előterjesztés l. 
mellékletében foglalt határozattervezetet, a 234/1. módosító javaslat figyelembevételével. 



l. melléklet a . ..12011. (XII 15.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet a 

Kőbányai Kékvirág Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltató jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18. §-aszerint, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
• szakmai önéletrajz, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

- nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja 
szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 



• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2012. március 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a kantasivett@kobanya.hu e-mail címre. Az 
elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: ................. ./2012/II., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2012. január 
www.nki.gov.hu honlapon: 2012. január 
www.kobanya.hu honlapon: 2012 január 

A ro unkáltatóval kapcsolatban további információt a www .kobanya.hu honlapon lehet 
szerezni. 



2. melléklet a .. ../2011. (XII 15.) KÖKT határozathoz 
3. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. szakasz alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Csodapók Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2012. augusztus 1-jétől2017. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltató jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18. §-aszerint, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
• szakmai önéletrajz, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

- nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja 
szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2012. március 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a kantasivett@kobanya.hu e-mail címre. A 
pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
................. ./2012/II., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2012. január 
www.nki.gov.hu honlapon: 2012. január 
www.kobanya.hu honlapon: 2012. január 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon lehet 
szerezni. 



3. melléklet a .. ./2011. (X1115.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. szakasz alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
igazgató (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 08 Budapest, Harmat u. 196-198. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az iskola szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltató jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, pedagógus végzettség, 
• pedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18. §-a szerint, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 

• szakmai önéletrajz, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

- nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja 
szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 



A munkakör betölthetőségének időpontj a: 
A munk:akör legkorábban 2012. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2012. március 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a kantasivett@kobanya.hu e-mail címre. Az 
elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: ................. ./2012/II., valamint a munk:akör megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2012. január 
www.nki.gov.hu honlapon: 2012 január 
www.kobanya.hu honlapon: 2012. január 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon lehet 
szerezni. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Ügyiratszám: K/41504/112011/XXXV. 
Ügyintéző: Nagy-Balázs Melinda 
Telefon: 4338-378 

Tárgy: Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. közterület-használati ügye 

HATÁROZAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungexpo Vásár és 
Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041503, 
adószáma: 1047701-2-44, vezető tisztségviselő: Ganezer Gábor vezérigazgató) részére a Budapest 
X., Albertirsai útnak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. előtti, illetőleg az Albertirsai útnak az 
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi - kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló - gépjármüparkoló tekintetében a közterület használatához 
hozzájárul az alábbi feltétel~kkel: 

l. A használatba adott terület helyszíni behatárolása: Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az 
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi 
gépjárműparkoló céljára szolgáló közterület. 

2. A közterületet a kérelmező gépjármű parkoló céljára használhatja. 

3. A közterület-használati hozzájárulás: 2012. január l. és 2012. június 30. napja közötti 
határozott ideig érvényes. 

4. A közterület-használatáért a kérelmező köteles 13 405 139 Ft + ÁFA, azaz 
Tizenhárommillió-négyszázötezer-százharminckilenc forint + ÁFA közterület-használati 
díjat ÍIZetni. A kiszámított díjat egy összegben a határozat közlésétől számított 15 napon 
belül kell a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat OTP Kereskedelmi Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11784009-15510000 számú költségvetési számlájára átutalni, vagy a 
mellékelt készpénz-átutalási megbízáson befizetni. 
A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje alatt a közterület-használati díjat 
a közterület tényleges használatára, az építmény üzemeltetésére tekintet· nélkül meg kell 
íiZetni. 

5. Egyéb feltételek: 
5.1. A közterület-használat ideje alatt a kérelmező csak a 2. pontban meghatározott célra 

használhatja az l. pontban meghatározott területet.. 
5.2. Kérelmező köteles a használatra átadott területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, 

rendezett állapotban tartani, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkákról 
gondoskodni, a munka- és balesetvédelmi előírásokat betartani. 
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5.3. A használatba adott területen a tevékenység csak a közi'eműködő hatóságok 
hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén folytatható, jelen közterület
használati hozzájárulás csak ez esetben érvényes. 
Amennyiben a közterület-használat céljául megjelölt tevékenység egyéb, más 
jogszabályokban előírt engedélyek birtokában folytatható, ezek beszerzése a kérelmező 
kötelezettsége, melyek beszerzéséhez ezúttal hozzáj árulok. 

5.4. A közterület használatára csak a kérelmező jogosult. 
5.5. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát, 

valamint a díjfizetést igazoló bizonylatot a kérelmező köteles a helyszínen tartani és azt az 
ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni. 

5.6. A jelen közterület-használati hozzájárulást harmadik személyre a kérelmező nem ruházhatja 
át. A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje alatt előzetes hozzájárulásomat 
kell beszerezni ahhoz, hogy harmadik személy folytathassa a közterület-használatot 

6. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, visszavonása: 
6.1. A határozott időre szóló hozzájárulás megszünik a 3. pontban meghatározott idő elteltével. 
6.2. A közterület további használata- kérelemre - csak új közterület-használati hozzájárulás 

birtokában folytatható. 
6.3. Nem adható közterület-használati hozzájárulás egy éven belül, ismétlődés esetén három 

éven belül annak, aki a Budapest X. kerület közigazgatási területén engedély nélkül vagy 
attól eltérően használt közterületet. 

6.4. Megszünik a közterület-használati hozzájárulás: 
ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy a tulajdonos önkormányzatnak fontos 
közérdekből szüksége van, 
a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos 
tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással, 
a használatba adott közterület tulajdonosa, valamint művelési ága megváltozásának 
ingatlan-nyilvántartási bej egyzésével, 
ha a közterületen folytatott tevékenységre a jogosultat felhatalmazó okirat érvénye 
megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként 
elveszti, 
a jogosult halálával, illetve jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, 
ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült 
méltányolható okból- felhagy. 

6.5 A közterületi-hozzájárulást haladéktalanul vissza kell vonni, ha, a jogosultnak legalább 
háromhavi közterület-használati díjhátraléka van, és azt felszólításra 15 napon belül nem 
f'Izeti meg. 
A közterület-használati hozzájárulás a 6.2., 6.3., 6.4. és 6.5. pontokban előírtakra tekintet nélkül 
megszűnik, illetve vissza kell vonni, ha a jogosult a jelen határozat 1-5. pontjában felsorolt 
kikötéseket nem tartja be. 

6.6. A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha az a tevékenységgel érintett lakosság 
nyugalmát zavarja. 

6.7. A közterület-használati hozzájárulás bármely okból történő megszünése, megszűntetése, 
visszavonása esetén, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja köteles a közterület 
eredeti, a rendeltetésének megfelelő állapotát kártalanítási igény nélkül haladéktalanul 
helyreállítani. Amennyiben a kérelmező helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a 
kérelmező költségére és veszélyére a közterület tulajdonosa végezteti el a helyreállítási 
munkákat. 
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7. A közterület tényleges használatba vételének feltétele: 
A kérelmező az l. pont szerinti közterület tényleges használatára, a közterület 
használatbavételére akkor jogosult, ha teljesítette a 4. pont szerint meghatározott 13 405 139Ft 
+ ÁFA, azaz Tizenhárommillió-négyszázötezer-százharminckilenc forint + ÁFA fizetési 
kötelezettségét. 
Amennyiben a kérelmező a jelen határozattal szemben jogorvoslati eljárást kezdeményez, a 
közterület tényleges használatba vételére a jogorvoslati eljárás jogerős lezárulásának 
időpontjában kerülhet sor. 

8. Jogellenes közterület-használat: 
8.1. Jogellenes közterület-használat valósul meg, ha a közterület használója: 

- nem rendelkezik közterület-használati hozzájárulássa!, 
- a fizetési kötelezettség teljesítése nélkül veszi birtokba a közterületet, 
- a használatba adott közterületet meghaladó mértékű közterületet vesz igénybe, 

a közterület-használati hozzájárulás érvényessége bármely okból megszűnt vagy 
visszavonásra került és ennek ellenére tovább folyik a közterület használata. 

8.2. A jogellenes közterület-használat mindaddig fennáll, amíg a használó a közterületet nem hagyja 
el, az eredeti állapotot nem állítja helyre. 

8.3. A jogellenes közterület-használat időtartamára a használó köteles közterület-használati díjat 
fizetni, mely a rendes díj tízszeres mértékében is megállapítható. 

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A kérelmező a hatóság jogerős 
határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a helyi 
önkormányzat elleni kereset indításávaL 

INDOKOLÁS 

A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be. 

A kérelem és a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásánakjogszabályi feltételei fennállnak. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának 
rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem köztekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 2112011. (VI. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Önk. R.) 15. § (5) bekezdése szerint arra a közterületre, amelynek a használatba adása az 
Önkormányzat kiemeit érdeke, a Képviselő-testület az l. mellékletben meghatározott díjtétel 
alapján számítottól eltérő közterület-használati díjat állapíthat meg. 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Határozatom alapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19. § (2) bekezdése és 109 § (l) bekezdése, a 
fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Fővárosi 
Közgyűlési rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. R.) 7. §-a, továbbá az Önk. R. 2. §-a, 3. § (l) 
bekezdés j) pontja, 5. § (l) bekezdése, 8. §-a, ll. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, 
valamint 13. § (l) bekezdése. 
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A fizetendő közterület-használati díj mértéke az Önk. R. 15. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
került megállapításra. 

A fellebbezési lehetőséget a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ll. § (l) 
bekezdése zárja ki. 

Hatásköröm és illetékességem a Ket. 19. § (2) bekezdésén és 21. § (l) bekezdés b) pontján, 
valamint az Önk. R. 5.§ (l) bekezdésén . 

. Budapest, 20 ll. december " " 

A határozatot kapják: 
l. Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 
2. BRFK X. ker. Rendőrkapitányság 
3. Közterület-felügyeleti Csoport 

Képviselő-testület nevében 
Kovács Róbert polgármester megbízásából: 

Dr. Pap Sándor 
alpolgármester 

1101 Bp. Albertirsai út 10. 
ll 02 Bp. Harmat u. 6-8. 
H. 

4. Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Csoport H. 
5. Nyilvántartás 
6. Irattár 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének- az 102112011. 
(XII. 15.) KÖKT határozatával jóváhagyott- 2012. évi munkaterve 

Január 19. 

l. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. 
évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

2. Beszámoló a Kőbányai Tervtanács 2011 évi munkájáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

3. A térfigyelő rendszer 20 ll. évi tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Kapitányságának vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

4. A Törekvés Művelődési Központ 2011. évi elszámolásának elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

5. A Szabó Ervin Könyvtár 20 ll. évi elszámolásának elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

6. A DÖK és a KÖD 20 ll. évi beszámolójának és pályázati elszámolásának elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

7. Az egészségügyi alapellátás vállalkozói szerződéseinek módosítása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 
az Egészségügyi Szolgálat vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: NB 

l 



8. Az Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője csoportvezető 

A tárgyban érintett bizottság: NB 

9. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 
Előterjeszt ő:_ 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője csoportvezető 
az intézmény vezetője 
NB 

lO.A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-II. havi várható likviditási 
helyzete 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

ll. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

12. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 

A 20 ll. december 15-ei képviselő-testületi ülés döntése alapján: 

13. Az Önkormányzat lakásrendelete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB GB 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 
munkatervének módosítása (kiegészítve: Kőbánya városi tanterve, BÁRKA működési 
tapasztalatai, közétkeztetés újfajta minősítése konkrét időpontokkal) 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
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Február 23. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kitüntetési rendelete 
Előterjesztő: ajegyző 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS NB 

4. FSZKT módosítási javaslat Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat közigazgatási 
területére készülő Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat II. ütemének egyes területeire 
vonatkozóan 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős~ 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

5. FSZKT módosítási javaslat Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat közigazgatási 
területére készülő Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat III. ütemének egyes területeire 
vonatkozóan 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

6. Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. Kerületi Kirendeltségének 20 ll. évi 
munkájáról 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős~ 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a közbiztonsági referens 
PB 

7. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. évi támogatások elszámolása, 
valamint a 2012. évre igényelt kérelmek előterjesztése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
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8. Az indítható óvodai csoportok és első osztályok számának meghatározása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

9. A 2012. évi ifjúsági feladatterv elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

l O. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a kőbányai kisebbségi 
önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 
alapján az együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

ll. A Kőbányai Egészségtérkép elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: NB 

12. Háziorvosi szerződések felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

az Egészségügyi Szolgálat vezetője 
NB 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-III. havi várható likviditási 
helyzete 
_Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

14. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 
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15. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője csoportvezető 

NB 

A 20 ll. december 15-ei képviselő-testületi ülés döntése alapján: 

15. Kőbánya épített és természeti környezetének átfogó vizsgálatáról szóló jelentés a jelenlegi 
védettség tekintetében 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

Március 22. 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

l. Beszámoló a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

2. Bp. X. ker., Mádi utca- Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi sétány- Gergely utca- Sibrik 
Miklós út által határolt terület KSZT 
Előterjeszt ő: 
Szakmai felelős: 

a jegyző 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

3. Bp. X. ker., Sibrik Miklós út - Gergely utca - Tavas utca - Bányató utca - Újhegyi út -
Gyömrői út által határolt terület KSZT módosítás (Fővárosi Önkormányzat válaszától függően) 
Előterjesztő: ajegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A tárgyban érintett bizottság: GB PB 
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5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi éves Közszolgáltatási szerződésének megkötése 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

6. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a KŐKERT Kft. ügyvezető igazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

7. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feladat-ellátási Szerződésének módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a KŐKERT Kft. ügyvezető igazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

8. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Közhasznú Szerződésének módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a KŐKERT Kft. ügyvezető igazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

9. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a KŐKERT Kft. ügyvezető igazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

10. A KŐKERT Kőbányai 
módosítása 
Előterjesztő: 

Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és működési szabályzatának 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a KŐKERT Kft. ügyvezető igazgatója 
GB 

ll. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti terve 
Előterjesztő~ a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős~ a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 

Lajtai Fererrené ügyvezető 
A tárgyban érintett bizottság: GB NB 
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12. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti terve 
Előterjesztő~ a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős~ a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 
Lajtai Perenené ügyvezető 

A tárgyban érintett bizottság: GB NB 

13. A személyes gondoskodás 
intézményi térítési díjai 
Előterjesztő: 

keretébe tartozó szakosított ellátások 2012. évi önköltségei és 

Szakmai felelős~ 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

Lajtai Perenené ügyvezető 
GB NB 

14. Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő~ a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős~ az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

15. A Kőbánya játszótér fejlesztési koncepciója alapján meghatározandó kerületi játszótér 
fejlesztési feladatok meghatározása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

16. A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és a 2012. évi Intézkedési Terv elfogadásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
KKB 

17. Az Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

18. A kerületimérési koncepció elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
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19. Tájékoztató az Európai Uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-IV. havi várható likviditási 
helyzetéről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

21. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

22. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

Április 19. 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 20 ll. évi költségvetési beszámoló j áról, a zárszámadásáról és a 
pénzmaradványról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB PB 

2. A 2012. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötése az OTP Nyrt.-vel 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

3. A Belső Ellenőrzés 20 ll. évi összefoglaló jelentése 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Belső Ellenőrzés vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 
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4. Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére készülő Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzat I. üteme 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

5. Budapest, X. kerület Richter Gedeon Rt. Üzemi terület (Örmény u.- Cserkesz u.- Alkér u.
Gyömrői út - Noszlopy u. - Vaspálya u. - Gyömrői út által határolt terület) helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

6. Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 20 ll. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

7. Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Fel ügyelő Bizottságának 20 ll. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Előkészítésért felelős: FB elnök 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolója elfogadása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

9. BeszámolóaKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2011. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

l O. Beszámoló a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. 
évi tevékenységéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
Előkészítésért felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
FB elnök 
PB 
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ll. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 20 ll. évi számviteli beszámolója (mérleg, kiegészítő 
melléklet), üzleti- és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő~ a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője csoportvezető 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB NB PB 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetőinek 2011. 
évi prémium megállapítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaság vezetőinek 2012. 
évi prémiumfeladatainak meghatározása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

14. Az Önkormányzat lakáskoncepciója alapelveinek meghatározása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A tárgyban érintett bizottság: GB NB 

15. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 20 ll. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának 
tudomásulvétele 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

16. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 20 ll. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának 
tudomásulvétele 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 
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17. A Kőbányai Sport Club 20 ll. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának tudomásulvétele 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

18. A Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának tudomásulvétele 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

19. A Kőbánya Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának tudomásulvétele 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

20. Az ÖKO-hét országos prograrnon való részvétel, az Autómentes Nap országos rendezvényeihez 
történő csatlakozás 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

a Hatósági Iroda vezetője 
GB KKB 

21. A 2012. évi "Virágos Magyarországért" környezetszépítő országos versenyen való részvétel 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

22. Átfogó értékelés a kerületi gyermekvédelmi tevékenységről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 
a Gyámhivatal vezető 

A tárgyban érintett bizottság: NB 

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-V. havi várható likviditási 
helyzetéről 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

ll 



24. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

25. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

Május 17. 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 

l. Tájékoztató Kőbánya 20 ll. évi tűzvédelmi helyzetéről és a Kőbányai Tűzőrség munkájáról 
Előterjesztő~ a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős~ a kerületi Tűzőrség parancsnoka 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

2. Védőnői ellátás a X. kerületben, különös tekintettel az önálló védőnői szűrővizsgálatokra 
Előterjesztő:_ a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a kerületi tisztifőorvos 
A tárgyban érintett bizottság: NB 

3. A 2/2005. (1. 21.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budapest X. 
kerület Román utca - Kápolna utca - Kápolna tér - Óhegy utca - Kőér utca - Gergely utca -
Kelemen utca - Cserkesz utca - Lámpagyár utca - Vaspálya utca által határolt rehabilitációs 
terület Kerületi Építési Szabályzat és Rehabilitációs Szabályozási Terv módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

4. A közoktatási intézményvezetők négyéves tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

5. A közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelő~: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
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6. Az intézményvezetők jutalmazásához céltartalék felszabadítása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KOS 

7. Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programjai 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

8. A Kőbányai Diáksport Bizottság 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

9. A kőbányai kisebbségi önkormányzatok 20 ll. évi költségvetésének végrehajtása és tájékoztató a 
2012. évi munkatervi tevékenységről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

10. Beszámoló a Sportkoncepció időarányos megvalósításról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

ll. Beszámoló a termálvízkutatás eredményéről 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: KKB PB GB 

12. Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi tevékenységéről kerületünkben 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
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13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-VI. havi várható likviditási 
helyzetéről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

14. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

15. "Kőbányáért díj" adományozása 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelő~: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

16. "Kőbánya Díszpolgára" cím adományozása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

17. Elismerő címek adományozása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

18. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

Június 21. 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
... ./2012. ( .... )önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 
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2. Bp. X. ker. Kerepesi út- Keresztúri út- Gyakorló u. - Gyakorló köz által határolt terület KSZT 
jóváhagyása. 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottságok: 

a jegyző 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

3. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által szervezett Kulturális Örökség Napja elnevezésű 
rendezvényhez csatlakozás, és a rendezvény programja 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

4. Javaslat a Kőbányai Sportszövetség 2011. évi szakmai beszámolójának tudomásulvételére 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

5. Tájékoztató a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 20 ll. évi tevékenységéről 
Előterjesztő~ a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

6. Tájékoztató a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 20 ll. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

7. Tájékoztató a megszűnt 

elszámolásáról 
Kőbánya Környezetfejlesztéséért Közalapítvány pénzügyi 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

Kovács Róbert, polgármester 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

8. Tájékoztató a Kőbányai Sport Közhaszn ú Alapítvány 20 ll. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
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9. A 2012/2013-as tanév előkészítése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

l O. A Budapest Főváros X. kerület 
Program j ának felülvizsgálata 
Előterjeszt ő: 

Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

ll. Beszámoló a normatíva és egyéb közoktatási ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

12. A tandíjrendelet felülvizsgálata 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

13. A pedagógus óraszám, létszám meghatározása a 2012/2013-as tanévre 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KOS 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-VII. havi várható likviditási 
helyzetéről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

15. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

16. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 
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A 2011. december 15-ei képviselő-testületi ülés döntése alapján: 

16. Átfogó stratégia helyi védettség kezdeményezésére Kőbánya épített és természeti környezete 
tekintetében 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

Július- tanácskozási szünet 

Augusztus 23. 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

l. A térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatai a tett intézkedések függvényében 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

2. Kőbánya Egészségprogramjának elfogadása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: NB 

3. Tájékoztató a Leonardo Da Vinci Projekt 2011-2012. évi tapasztalatairól 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

4. A tanulói tankönyvtámogatás összegének felosztása a tervarányok alapján 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KOS 

5. Tájékoztató a Kőbányai Sportközpont megalakulása óta eltelt időszak szakmai tapasztalatairól 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
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Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-IX. havi várható likviditási 
helyzetéről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

7. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

Szeptember 20. 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 

l. A kerület úthálózatainak közlekedésbiztonsági szempontból történő értékelése, kiemelten a 
személyi sérüléssei járó közlekedési balesetek figyelembevételével. 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerültei Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: PB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
... ./2012. ( .... ) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató 
Előterjesztő: 

Szakmai felelő§: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GB PB 

4. A 34/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott az épített és természeti környezet 
kerületi helyi védelméről szóló rendelet alapjánkiírandó épületfelújítási pályázat 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

5. Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére készülő Kerületi 
V árasrendezési és Építési Szabályzat II. üteme 

18 



Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

6. Bp. X. ker., Mázsa tér: Pongrác köz- Pongrác út- Barabás u. -névtelen köz- Bihari u. -
Jegenye u. Monori u.- Kőbányai út által határolt terület KSzT jóváhagyása. 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

7. A karácsonyi díszkivilágítás kiterjesztése 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB KKT 

8. Tájékoztató a 2011-2012-es nevelési- és oktatási év tapasztalatairól 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

9. Tájékoztató az Európai Uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB GB 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 1.-X. havi várható likviditási 
helyzetéről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

ll. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

12. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 
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Október 18. 

l. Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére készülő Kerületi 
V árasrendezési és Építési Szabályzat III. üteme 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős~ a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

2. A Bp. X. ker., Felsőrákosi rétek (Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa -
Rákospatak vonala - Erdőterület Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca által határolt 
területegységre vonatkozó) területére készülő helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
vizsgálatának bemutatása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

3. Az építményadóról szóló ... /20 ll. (.. . . .. ) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 
telekadóról szóló .. ./20 ll. (... . .. ) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

4. Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő 
díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

5. Tájékoztató az Önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club együttműködési megállapodásának 
tartalmi megvalósulásáról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

6. "Kőbányai Karácsonya" program 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

KOS 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 

7. Tájékoztató a 2012-2013-as tanévkezdés tapasztalatairól 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
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8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XI. havi várható likviditási 
helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

9. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

l O. Népjóléti tárgyú fell ebbezések 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

November 15. 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 

l. Bűnmegelőzés helyzete, DADA program, társszervekkel való együttműködés (pl. közterület
felügyelet, mezőőrség, polgárőrség) 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
PB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
.... /2012. ( .... )önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottságok: GB PB 

3. A Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója, valamint az Önkormányzat 
2012. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB KKB KOS NB 

4. Budapest X. kerület Fehér út- Gyakorló utca- Keresztúri út-MÁV vasútvonal által határolt 
terület KSZT jóváhagyása 
Előterjesztő:_ 

Szakmai felelős~ 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 
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5. Az Önkormányzat 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervénekjóváhagyása 
Előterjesztő: ajegyző 

Szakmai felelős~ Belső Ellenőrzés vezető 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

6. A tanulói tankönyvtámogatás összegének felosztása a tényszámok alapján 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KOS 

7. Tájékoztató a kiemeit sportegyesületek 2012. évi TAO-s pályázatok helyzetéről 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: az intézményvezető 
A tárgyban érintett bizottság: KOS 

8. Tájékoztató a kerületi ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok tevékenységéről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

9. Tájékoztató a sportegyesületek, sportklubok 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 

10. Tájékoztató az Óhegy-park katlan alatti üregek veszély-elhárításáról 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

ll. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. 
évi teljesítményértékelésérőL 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
az aljegyző 
PB 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XII. havi várható likviditási 
helyzetéről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 
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13. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

14. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 

Közmeghallgatás: 2012. november 22-én a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban. 

December 13. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2013. évi átmeneti költségvetéséről 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetése és zárszámadása tartalmának meghatározásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB 

3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi helyi adóztatási 
tevékenységéről 

Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Hatósági Iroda vezetője 
GB PB 

4. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2013. évijegyárainak megállapítása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KOS 

5. A közoktatási intézményvezetői álláshelyek pályáztatása 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KOS 
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6. Tájékoztató az Európai Uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
KKB 

7. Az Önkormányzat lakáskoncepciójának elfogadása 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB NB 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező céljai 
Előterjesztő: a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GB PB KKB KOS NB 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi 
munkaterve 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

polgármester 
az aljegyző 
GB PB KKB KOS NB 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XII. havi felülvizsgált 
likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
PB 

ll. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: PB 

12. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

NB 
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