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A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
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A képviselő-testület 28 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző, főosztályvezető 
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Oktatási és Közművelődési Főosztály Semperger Sándorné 
Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina 
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Polgármesteri Kabinet Ronyecz Róbert  
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Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
 Vörösmarty Marianna 
Főépítész Mozsár Ágnes 
Belső Ellenőrzés Dr. Rugár Oszkár 
Közterület-felügyelet Hajnal József 
 
 
Meghívottként jelen vannak: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  Fecske Károly 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Gyermekjóléti Szolgálat Ambrus Zsuzsanna 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Egyesített Bölcsődék Göncziné Sárvári Gabriella 
Kőbányai Média és Kulturális Kht. Győrffy László 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.  Perge Klára 
 Kendli Katalin 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat              Dr. Molnár Andor 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Hárslevelű Óvoda  Antalics Hajnalka 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Aprók Háza Óvoda Baloghné Stadler Irén 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Mocorgó Óvoda  Galliné Kiss Olga  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Rece-fice Óvoda  Gönczölné Ölbey Eleonóra 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Zsivaj Óvoda  Katonáné Szelényi Éva 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Gépmadár Óvoda  Ujvári Józsefné 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Gesztenye Óvoda  Zsemlye Istvánné 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola  Demeter Antal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Keresztury Dezső Általános Iskola  Kovács Ferenc 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Szent László Általános Iskola  Menyhárt Sándor 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Széchenyi István Általános Iskola  Németh Judit 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Széchenyi István Általános Iskola  Sándor Zoltán 
 
 
ELNÖK: Verbai Lajos polgármester  
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy a képviselő-testületi tagok közül 28 fő megjelent. 
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ELNÖK: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Grécziné 
Mózer Andrea, Korányiné Csősz Anna és Való Magdolna segíti. 
 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 28 fővel határozatképes. 
 
 
ELNÖK: Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, a Polgármesteri Hivatal 
munkatársait, vendégeket. Bejelenti, hogy a testületi ülés nyilvános, csupán a zárt ülések 
elrendelésekor kéri, hogy az SZMSZ-ben szabályozott kör tartózkodjék a teremben. 
Megkezdik a munkaterv szerinti rendes ülésüket. Kéri, mindenki jelentkezzen be a 
szavazógépbe.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a fővárosi frakciók egyhangúan elfogadtak egy 
nyilatkozatot, mely szerint a pártok vállalják, hogy példamutató módon tartózkodnak az 
illegális plakátragasztás alkalmazásától. Elhatárolják magukat minden ez irányú 
tevékenységtől, egyúttal felszólítják a kampányban résztvevőket és aktivistákat, hogy tartsák 
szem előtt a Főváros érdekeit és csakis legális módon és legális felületekre ragasszanak ki 
politikai plakátokat. Ezúton hívja fel a kerületi pártszervezeteket, hogy a Fővárosban közösen 
elfogadott nyilatkozat, valamint a Főváros rendelete értelmében Kőbányán se alkalmazzanak 
vad-plakátolási módszereket, ne ragasszák plakátjaikat házfalakra, villanyoszlopokra. 
Mindannyiuknak közös érdeke, hogy vigyázzanak a városra és kerületükre, őrizzék meg 
Kőbánya szépségét.  
Kiosztásra kerültek a meghívóban jelzett anyagokhoz: 
 Interpelláció 
15./ napirendi ponthoz: Bizalmas anyagként, csak a képviselő-testület tagjainak az 

önkormányzat tulajdonában álló szervezetek vezetőinek juttatásáról 
szóló tájékoztató. Ezt az elmúlt testületi ülésen ígérte meg. 

42./ napirendi ponthoz: A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság által 
elfogadott módosított közbeszerzési tábla 

44./ napirendi ponthoz: ÁROP pályázat forrás rendezése 
48./ napirendi ponthoz: frakcióegyeztetés döntése alapján a Noszlopy utcai lakásokra 

vonatkozó közbeszerzési pályázat teljes anyaga  
70./ napirendi ponthoz: a KEOP pályázathoz a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vállalási ára 
74./ napirendi ponthoz: Dr. Palkovits Miklós teljes személyi javaslata (mert hiányzott a 2. 

oldal) 
Egyebek napirendi ponthoz:  

- átruházott hatáskörben hozott döntések tájékoztatója 
- két ülés közötti fontosabb események tájékoztatója 

Napirend előtti hozzászólást nyújtott be: 
Agócs Zsolt: „A Nagy Várostakarítás/Tanmese nemcsak gyerekeknek” címmel  
Napirend előtti felszólalás esetén a napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. Kéri, 
Agócs Zsolt képviselő urat tegye meg a napirend előtti felszólalását. 
 
 
Napirend előtti hozzászólás hangzik el (mely a jegyzőkönyv 1.  számú melléklete): Agócs 
Zsolt „A Nagy Várostakarítás/Tanmese nemcsak gyerekeknek” címmel. 
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Agócs Zsolt: Előzetesen elmondja, mindenki tudja, hogy április 25-én volt egy meghirdetett 
várostakarítás, amelynek a visszásságaira szeretné ezzel a kis tanmesével felhívni a figyelmet.  
„A Nagy Várostakarítás/Tanmese nemcsak gyerekeknek”. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy városatya, nagy dölyfösen trónolt a város felett, osztogatva jobbnál, jobb gondolatait, de 
valahogy mégsem akaródzott menni a munkának a városháza táján. A sok szemét kezdte 
elborítani a várost. Gondolt egyet, hátha egy kis közös munka jót tenne a hírnevének. 
Elhatározta, hogy kitakaríttatja a várost, mondván fogjuk meg közösen. Elküldte hát a 
hírmondót, dobolja ki a nagy hírt. Kirajzott a Városházáról a siserehad is, kampányoltak, 
plakátoltak, beszámoltak, kalkuláltak, hírességeket is meghívtak, lesz itt mozi, meg TV2. Így 
szóltak: majd mi most. Ezt nézzétek meg, így kell ezt csinálni, hangzott mindenhonnan. Nem 
lesz szemét, ha mondom. Felkapta erre a fejét a nép, most mi lesz, hogy lesz? Lesz-e kapa, 
gereblye, szerszám, szekér, felpakolni, elvinni a sok szemetet? Ígérték, hogy fegyver és paripa 
nem kérdés, csak gyertek, gyertek, csináljuk együtt. A helyi atyafiak, látván, hogy nélkülük 
baj lesz, nem várhatnak támaszra odaföntről, szervezkedtek a maguk módján. Aztán eljött a 
nagy nap reggele, mert a reggel már csak olyan, hogy előbb-utóbb eljön, jött a nép is, volt ki 
ímmel-ámmal, de becsületére váljék ki eljött, hogy a dolgot ellássa. Dolog meg akadt bőven, 
szerszám is került, szorgoskodott az alkalmi sereg. Atyafi, asszony, leányka, gyermek 
megtalálta a módját hogyan szolgálják a tisztaság e formáját. Gyűlt is a szemét, mint a pelyva, 
kupacban, meg halomban félszáz zsák lett tele nyomban. Időnként szomjoltót is kaptak, 
kimértet, nem sokat, de köszönet érte a helyi előjáróságnak. Ment a mozi, csepűrágók, 
mutatványosok adtak elő számtalan nem túl igényes számot, miközben görnyedt a sok 
alattvaló. Delelőre fordulván az idő meg-megálltak, a fáradtság is erőt vett a népen, aztán 
várták a szekeret, de csak hiába. Volt már hírnök, írnok, kamerás ember, kibeszéltük a dolgot, 
mi kéne még, s hogy kell. Szekér kéne, fuvaros, így kárba vész a szorgos munka, szél söpri 
szét a takarított halmot, ha nem szállítják el nyomban. Lassan megunták a várást, a gyomruk 
is korgott, otthagyták a kupacot meg a halmot. Gondolták, megtették mit kértek, végére jártak 
a szemétnek. Csak amiért kiálltak, hogy szép formája legyen a tájnak, az nem sikeredetett. 
Aztán vártak napot, hetet, kettőt is meg hármat, de a kupacok maradtak, csúfítják a tájat. A 
helyi előjáróságnak fáj most a foga, neki kell majd elhordani, ami a városiak dolga lett volna. 
Hát így van ez, nemcsak a mesében. Fogjuk meg, azt vigyétek serényen! Odafönt meg még 
baksist is osztanak tán az el nem végzett munka után, mi meg idelent örüljünk a napi 
betevőnek.  
Kéri, hogy ezt a levelet küldje el Polgármester úr az illetékeseknek odafönt a Fővárosba.  
 
 
ELNÖK: Ebben az esetben szívesen megcímzi a borítékot, és feladják, de csak postásként tud 
közreműködni, mert ez egy egyéni képviselői indítvány, Agócs úr aláírásával. Reagálásra 
nincs mód, hiszen nincs jelen az érintett. Tájékoztatásul elmondja, és véleménye szerint 
mindannyiuk nevében megköszönhetik mindazoknak a kerületi közösségeknek, és egyéni 
személyeknek, akik a kerületi takarításban részt vettek. Ősszel volt egy nagyszabású a Zrínyi 
Gimnázium által koordinált és az iskolák által bevont takarítás. Meg kell azt is mondania, 
hogy gyerekek, felnőttek 1:0 a létszám és a teljesítmény tekintetében. Azt gondolja, hogy 
mind az Agócs úr által említett közösség, mind a Sibrik Kertszépítő Egyesületet, és a Zrínyi 
Gimnázium tanulóit, tanári közösségét köszönet illeti azért, hogy ők vettek részt a legnagyobb 
számban ezen a kerülettakarítási akcióban, nem is kis eredménnyel. Köszönik nekik a 
képviselő-testület nevében. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy interpellációt nyújtott be Weeber Tibor képviselő úr. 
Interpelláció az építendő Halom utcai bölcsőde ügyében, Jegyző úrhoz. Megadja a szót 
Weeber Tibor képviselő úrnak, hogy elmondja interpellációját. 
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Interpelláció hangzik el (mely a jegyzőkönyv 2. számú melléklete): Weeber Tibor 
„Interpelláció az építendő Halom utcai bölcsőde ügyében” tárgyban dr. Neszteli István 
jegyzőhöz.  
 
 
Weeber Tibor: Tisztelt Jegyző Úr! Érdeklődni szeretne, hogyan áll a halom utcába tervezett új 
bölcsőde építésének ügye. Úgy is kérdezhetné, miért áll még mindig? Az építkezés 
elkezdéséhez szükséges döntések megszülettek. A testület a múlt évben döntött az 
engedélyezési terv megvásárlásáról. Több alkalommal érdeklődött már, de érdemi információt 
nem kapott. Szeretné kérdezni, hogy mikor, milyen lépések történtek az engedély 
megvásárlása és az építkezés elkezdése érdekében? Az idő szalad, az építkezés meg nem 
halad. Lassan kifutnak ebből az évből is. Tisztelettel kéri Jegyző urat, mint a hivatal vezetőjét, 
kísérje kiemelt figyelemmel ezt a beruházást, és rendszeresen számoljanak be az építkezésről. 
 
 
ELNÖK: Megadja a szót Jegyző úrnak, felhívja a figyelmet, hogy a válaszadásra 4 perc áll 
rendelkezésére. 
 
 
Dr. Neszteli István: Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Úr! Weber Tibor Úr! A 
Kőbányai Önkormányzat és a László-Házak Kft. között építési kivitelezési tervdokumentáció 
átruházása és az építési engedély kezdeményezése, engedményezése tárgyában 2008. 
december 18-án jött létre az engedményezési szerződés. Ennek a feltétele volt, hogy ez akkor 
kerül az önkormányzat tulajdonába, ha kifizetik a 25 millió forint + áfa ellenértéket, ami 
ügyvédi letétben volt. Az ügyvédi letétből 2008. december 18-án került átutalásra, és 2008. 
december 19-én a László-Házak ügyvezetője kiállította a szerződés alapján megkívánt teljes 
hatályú joglemondó nyilatkozatot. Polgármester úr januárban összehívott az önkormányzat 
illetékes szakembereinek részvételével egy egyeztető értekezletet, ezen Jurasits ügyvéd úr is 
részt vett. Polgármester úr őt kérte meg, hogy az engedményezési szerződés alapján az egyéb 
építésügyi hatósági kérelmet a korábban hatóságként eljáró Budapest Zugló Polgármesteri 
Hivatal Építéshatósági Osztályához elküldje. A formanyomtatvány megszövegezésre került, 
összeállításra került az anyag, és a Polgármester úr 2009. február 9-én írta alá, és ezt utána 
Jurasits úr a Zuglói Építéshatósághoz továbbította. Az Építéshatósági Osztály 2009. február 
16-án vette kézhez. A Zuglói Építéshatósági Osztály munkatársával, aki ezt az engedélyt 
intézte több esetben konzultációt folytattak és végül 2009. május 7-ei keltezéssel került 
aláírásra az önkormányzat jogutódlásával összefüggő végzés. A végzést 2009. május 13-án 
adták postára, de ez akkor, az interpelláció időszakában még nem érkezett meg, ezért az 
Ügyvéd úr bement a Zuglói Építéshatósághoz és személyesen átvette ezt a végzést, ez 2009. 
május 18-án következett be. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat polgári jogi 
szempontból 2008. december 19-én vált a joglemondó nyilatkozat alapján a jogutódjává az 
építési engedélynek, viszont építéshatósági eljárási szempontból csak 2009. május 18-ától 
jogutódja a László-Házak Kft.-nek a Halom utca 33. szám alatt létesítendő bölcsőde 
engedélye tekintetében. Ettől a naptól jogosult harmadik személyek irányában építési 
engedély építtetőjeként a tevékenységet ténylegesen megkezdeni. Ugyanakkor rögzíteni, 
illetve jelezni kívánja azt is a testületnek, hogy mivel a bölcsőde hivatkozott számú eredeti 
építési engedélye 2007. július 27-én lett jogerős és végrehajtható, ez két évig azaz 2009. július 
23-áig érvényes. Éppen ezért, amint megkapták 18-án a végzést, rögtön a meghosszabbítás 
ügyében intézkedtek. Polgármester úr ezt a tegnapi nappal aláírta, és a mai nap bekerül a 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Építéshatóságaihoz.  
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A 337/2007. ÖTM rendelet szerint lehetőség van egy évvel meghosszabbítani az építési 
engedély hatályát, és ez idő alatt viszont el lehet végezni azokat a közbeszerzési, illetve egyéb 
jellegű feladatokat, amely alapján a bölcsőde építkezése megkezdődhet. Ezzel kapcsolatban 
ennyit tudott mondani. Kéri a képviselő urat, illetve a képviselő-testületet a válasza 
elfogadására.  
 
 
ELNÖK: Weeber Tibor úrnak lehetősége van, hogy egy percben viszont válaszoljon, és 
nyilatkoznia is kell az interpellációra adott válasz elfogadásáról.  
 
 
Weeber Tibor: Köszöni a választ. Azt nem tudja, hogy három hónap arra, hogy átírjanak egy 
engedélyezési tervet, az sok vagy kevés. Néz csendben az Építésügyi Irodára, mint hatóságra, 
mert ők nyilván tudják, hogy van ennek határideje. Az sem teszi boldoggá, hogy Zugló ezek 
szerint nem dolgozik sokkal jobban, mint a kerület hivatala, mert úgy gondolja, hogy ez nem 
egy engedélyezési eljárás, csak egy átírás. Még egyszer egy változatlan tervet, vagy új tervet 
adtak be. Elfogadja ezt a választ, azt kéri, hogy tényleg figyeljék ezt a dolgot folyamatosan, 
hogy minél hamarabb előrébb jussanak ebben az ügyben.  
 
 
ELNÖK: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a két testületi ülés között néhány fontosabb 
esemény történt: 
- Befejeződött a Száraz utca és Mázsa utca felújítása. A két utca felújításának költsége 

közel 5%-os pályázati összeget nyertek. A Mázsa utca esetében (Mázsa tér – Barabás 
utca) esetében 2232 m2, a Száraz utca (Noszlopy utca- Szlávy utca) esetében 2688 m2 
útpályát újítottak fel. 

- Befejeződött a három ütemben készült járdaprogram:  
I. ütem: Ihász köz, Állomás utca, bánya utca, Havas Ignác utca, Kada köz, 1712 m2, 
II. ütem: Vásárló utca, Halom utca, Bányató utca, Kápolna tér, Napmátka utca, Ezüstfa utca, 

Márga utca, 1794 m2, 
III. ütem: Száva utca, Malomárok utca, Terebesi utca, Cserkesz utca, Nemes utca, Váltó utca 

sarok, Rézvirág utca, Fokos utca, Sütöde utca, 1823 m2.  
 Ilyen nagymértékű járdafelújítás a kerületben talán évtizedek óta nem volt. A 

területek kiválasztásánál mindannyian törekedtek arra, hogy megkönnyítsék, hogy 
az idős emberek a középületeket jobban megközelíthessék, illetve azoknak a 
kisgyermekeseknek, akik babakocsit tolnak, az óvodák és egyéb más területek 
megközelítését. Már érkeznek a visszhangok, hogy a lakosság ezt pozitívan 
fogadta. 

- A kerület is részt vett április 25-én a szemétgyűjtési akcióban. Hét helyszínen volt 
szervezett gyűjtés, kb. 60 m3 szemetet sikerült összegyűjteni, ami jelentős. 

- Május 8-15-e között kiszállításra került a „lakóközösség szépítő tevékenysége” akción 
belül 89 lakóközösség által igényelt több mint 13 ezer virág és cserje, valamint az 
ültetéshez szükséges föld és trágya, közel 5 millió forint értékben. 

- Elkészült a Kőrösi Csoma sétányon a tavaly megrongált szökőkút kerámiaplasztika 
elemének a pótlása. 

- Április hónaptól folyamatosan folyik a kerület közterületein lévő fák (vadgesztenyék 
levél- és aknázómoly és juharok catalpák stb. levéltetű és egyéb károsítók és kórokozók 
elleni védekezése) növényvédelmi kezelése. 

- Megkezdődött a kerékpárút építése, ami szintén egy fontos program, a Mádi utca és a 
Vaspálya utca közötti szakaszon. Ennek befejezése június 30-ára várható. 
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- A Fővárosi Vízművek Zrt. az Óhegy utcában, a Kőér köz és a Conti kápolna közötti 
szakaszon végez vízhálózat rekonstrukciós munkát. A munkálatok várhatóan május 25-én 
fognak befejeződni. 

Frakcióegyeztetést követően az alábbi napirendi pontok levételét javasolja, konszenzus 
alapján: 
45./ napirendi pont: Zsivaj utca és az Újhegyi úti orvosi rendelő kiváltásáról 
50./ napirendi pont: A népligeti 38442/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Budapest Főváros 

Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
66./ napirendi pont: Rottenbiller Lipót ellopott szobrának pótlásáról szóló tájékoztatót. 

Nincs értelme tárgyalni, igazából tájékoztató jellegű. 
73./ napirendi pont: A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 988/2008. és 

990/2008. számú határozatának a felülvizsgálata.  
Kérdezi, hogy napirendről történő levételre van-e más javaslat? 
 
 
Nyulász János: A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a 11-es, a 21-es, az 50-es, 59-es és 
a 64-es napirendi pontokat javasolja elhalasztani a következő testületi ülésre. 
 
 
Radványi Gábor: Javasolja az 54-es napirendi pont levételét. 
 
 
ELNÖK: A frakcióvezetői értekezleten arról beszéltek az 54-es napirendi ponttal 
kapcsolatban (A Budapest X. ker., Alkér u. 31/A-B szám alatti társasházban lévő 
életveszélyes lakások ügye) megkérik Fecske Károly vezérigazgató urat, hogy nyilatkozzon. 
Azt gondolja, ha tényleg életveszélyes az épület a szó szoros értelmében, akkor ez azonnali 
intézkedést igényel. Van-e az életveszélyesség megállapítására valamilyen statikai vagy 
egyéb szakvélemény? Van-e az életveszélyességet megállapító hatósági határozat, vagy olyan 
rossz az épület állapota – inkább a szó hétköznapi értelmében -, ami megengedi a halasztást. 
Az egyik esetben azonnal intézkedni kellene, nem is kellene megvárni a testületi ülést. A 
másik esetben kérdezi, hogy halasztható-e? Kérdezi, hogy hivatalos értelemben veszélyes az 
épület, vagy a köznapi értelemben? 
 
 
Fecske Károly: Hatósági szakvélemény nincs róla, de a belső statikusok, és a jelenlegi 
gyakorlat alapján van az épületnek olyan része, amely szemmel láthatóan életveszélyes. A 
veszély fennáll. Egy ülést nyilván ki lehet bírni vele, de utána több fotót behoznak. 
Igazságügyi szakértő nem mondta ki rá az életveszélyességet, mert akkor már elkezdték volna 
a kiürítését. Gyakorlatilag a megítélésük szerint vagy hetek, vagy hónapok kérdése, hogy 
valamilyen probléma lesz. Olyan állagmegóvásnak, mint pl., kitámasztás, annak nincs 
értelme, lépni kellene. Három ilyen épületről van szó gyakorlatilag.  
 
 
ELNÖK: Vannak olyan kérdések, mint pl., amikor a pap előtt állnak, hogy akarják vagy nem 
a párjukat, arra nem lehet azt mondani, hogy is. Ha életveszélyes az épület, akkor azonnal 
intézkedni kell.  
 
 
Fecske Károly: Kéri, tárgyalja a képviselő-testület az előterjesztést. 
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ELNÖK: Elhangzott Fecske úr véleménye, a képviselő-testület fog dönteni. Szavazásra fogja 
feltenni a kérdést. 
 
 
Kleinheincz Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Azért kérte Radványi Gábor úr az 54-es napirendi 
pont levételét, mert a bizottsági ülésen is komoly vita alakult ki, mert a javaslat arról szólt, 
hogy adják el a lakóknak. Ha ez az épület életveszélyes, akkor hogyan akarják eladni? Ha 
viszont nem életveszélyes, amit most vélelmeznek, akkor meg kellene erről győződni 
hitelesen, ezért javasolják, hogy ezt valaki nézze meg, mielőtt a képviselő-testület ebben 
bármilyen döntést hozna. Továbbra is javasolja, hogy vegyék le napirendről az 54-es 
napirendi pontot, valaki nézze meg tisztességesen és utána tárgyaljon róla a képviselő-testület. 
 
 
ELNÖK: Szavaztatni fog a kérdésről. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Javaslataikat, hogy mit vegyenek le napirendről, elmondták a 
frakcióvezetői értekezleten, és azzal kapcsolatban tudomásul veszik az ott kialakult 
konszenzust, ezt majd Polgármester úr ismerteti. A sorrendiséggel kapcsolatban javaslatot 
szeretne tenni. 
 
 
ELNÖK: Kéri, először mindenki mondja el, hogy melyik napirendi pontot nem javasolja 
tárgyalni a képviselő-testületnek, és utána visszatérnek a tárgyalás sorrendjére. 
 
 
Révész Máriusz: Elmondja, hogy a meghívóban 11. sorszám alatt szerepelő Javaslat az 
önállóan működő intézmények 2008. évi után járó 13. havi illetményéhez – mely 2009. január 
hónapban került korrekcióra – forrás biztosítására tárgyú előterjesztést nem tárgyalta a 
Kulturális és Oktatási Bizottság, másrészt a frakcióértekezleten kiderült, hogy az intézmények 
között óriási igazságtalanságokat szülne ez a rendszer, ha így fogadnák el. Azok az 
intézmények, amelyek takarékosabbak és előrelátóbbak voltak, azok az intézmények ezen 
előterjesztés szerint rosszabbul járnak. Azonos intézmények közül az egyik nagyságrendileg 
100.000,-Ft-ot kap, a másik 1.400.000,-Ft-ot. Azt gondolja, amit a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság javasolt, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le napirendről, 
mindenképpen indokolt. Javasolja, hogy a következő testületi ülés előtt ezt a témát a 
Kulturális és Oktatási Bizottság tárgyalja meg. 
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászólás. Kéri, először szavazzanak a napirendről történő 
levételekről. A frakcióvezetői értekezlet egyöntetűen javasolta, hogy a 45-ös, az 50-es, a 66-
os és a 73-as napirendi pont kerüljön levételre. Kéri, egyenként szavazzanak arra, hogy 
kívánja-e a képviselő-testület tárgyalni ezeket a napirendi pontokat. 
 
 
672/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja  a  
Tájékoztató a Zsivaj utcai és az Újhegyi úti orvosi rendelő kiváltására alkalmas telekről  
tárgyú előterjesztést. 
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673/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja  a 
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a 38442/10 hrsz.-ú 
(Népliget) ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányadára vonatkozóan  
tárgyú előterjesztést. 
 
 
674/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja  a  
Tájékoztatás Rottenbiller Lipót ellopott szobrának pótlása ügyében  tárgyú előterjesztést. 
 
 
675/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja  a  
Javaslat a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 988/2008. (XII.16.) számú és 
990/2008. (XII.16.) számú határozatai felülvizsgálatára tárgyú előterjesztést. 
 
 
ELNÖK: A testületi ülésen levételre javasolták a 11-es, a 21-es, az 59-es, a 64-es és az 54-es 
napirendi pontokat. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként arra, hogy 
kívánja-e a képviselő-testület tárgyalni ezeket a napirendi pontokat. 
 
 
676/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1 igen, 23 ellenszavazattal, 4  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja a  
Javaslat az önállóan működő intézmények 2008. év után járó 13. havi illetményéhez – mely 
2009. január hónapban került korrekcióra – forrás biztosítására  tárgyú előterjesztést. 
 
 
677/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1 igen, 23 ellenszavazattal, 4  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja a  
Javaslat feladatellátással kapcsolatos pénzeszközök átcsoportosítására a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. részére tárgyú előterjesztést. 
 
 
678/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1 igen, 23 ellenszavazattal, 4  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja a  
Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére  tárgyú előterjesztést. 
 
 
679/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1 igen, 23 ellenszavazattal, 4  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja   A 
Gyöngyösi Városi Televízió Non-profit Kft. kérelme  tárgyú előterjesztést. 
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680/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1 igen, 23 ellenszavazattal, 4  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja   A 
Budapest X. ker., Alkér u. 31/A-B szám alatti társasházban lévő életveszélyes lakások ügye 
tárgyú előterjesztést. 
 
 
ELNÖK: Javasolja, napirendre venni a Forrás biztosítása a 326/2009. (III. 19.) sz. 
önkormányzati határozatban foglaltak végrehajtása érdekében (László-Házak Kft.) tárgyú 
előterjesztést. 83./ napirendi pontként kéri, napirendre venni – sajnálatos esemény miatt – a 
saját halottá nyilvánítás tárgyú előterjesztést. Kéri, akinek további javaslata van napirendre 
vételre, jelezze. Kéri, szavazzanak egyenként a napirendre vételre.  
 
 
681/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére A 326/2009. (III. 19.) számú önkormányzati határozat költségvonzatának 
forrásrendezése  tárgyú előterjesztést. 
 
 
682/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére Saját halottá nyilvánítás tárgyú előterjesztést. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A Szocialista frakció javasolja, hogy a meghívóban 74., 75., 76-os 
sorszám alatt szereplő kitüntetések, elismerő címek, a képviselő-testület 2.,3., és 4. napirendi 
pontként tárgyalja és a 14-es és 15-ös sorszám alatt szereplő napirendi pontokat pedig 5. és 6. 
napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület.  
 
 
ELNÖK: Rögtön az első napirendi pont után következne a 74., 75., 76, 14. és 15. napirendi 
pont. 
 
 
Radványi Gábor: Tekintettel arra, hogy az intézményvezetők a folyosón várakoznak, javasolja 
a meghívóban 5./ napirendi pontként szereplő Javaslat meghirdetett közoktatási 
intézményvezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok elbírálására, intézményvezetők 
megbízására tárgyú előterjesztést első napirendi pontként tárgyalni, hogy ne kellejen sokáig 
várakozniuk.  
 
 
ELNÖK: Javasolja, hogy a meghívóban 61-es napirendi pontként szereplő előterjesztést a 19-
es napirendi pont után tárgyalják. Az elhangzás sorrendjében fog szavaztatni a javaslatokra. 
Elhangzott, hogy az első napirendi pont után tárgyalja a képviselő-testület a meghívóban 
szereplő 74., 75., 76., 14., és 15. napirendi pontokat, majd ezután az 5. napirendi pontot. 
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Radványi Gábor: Azt javasolja, hogy az 5. napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület első 
napirendi pontként és utána a többi javaslatot.  
 
 
ELNÖK: Az először elhangzott javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, szavazzanak arra, hogy 
az első napirendi pont után a 74., 75., 76., 14., 15. napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-
testület. 
 
 
683/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 12 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjének második, harmadik és negyedik pontjaként az alábbi előterjesztéseket tárgyalja: 

2. Javaslat „Kőbánya Díszpolgára” cím adományozására  
3. Javaslat „Kőbányáért” díj adományozására  
4. Javaslat Elismerő címek adományozására   
5. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2008. évi számviteli, 

szakmai beszámolójának elfogadására 
6. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. átalakítására, az Alapító 

Okirat módosítására 
 
 

ELNÖK: Javasolja, hogy közvetlenül a 15. napirendi pont megtárgyalása után az 5. napirendi 
pontot tárgyalja a képviselő-testület. Kéri, szavazzanak a javaslatra. 
 
 
684/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15. napirendi 
pontot követően tárgyalja a Javaslat meghirdetett közoktatási intézményvezetői álláshelyekre 
benyújtott pályázatok elbírálására, intézményvezetők megbízására előterjesztést. 
 
 
Révész Máriusz: Véleménye szerint Radványi Gábor úr javaslata egyértelmű és világos volt, 
első napirendi pontként javasolta tárgyalni az intézményvezetők meghallgatását. Kéri 
Polgármester urat, hogy szavaztasson erre a javaslatra is. 
 
 
ELNÖK: Elnézést kér, elkerülte a figyelmét ez a javaslat. Kéri, szavazzanak arra, hogy a 
képviselő-testület kívánja-e első napirendi pontként az intézményvezetők pályázatával 
kapcsolatos előterjesztést tárgyalni.  
 
 
685/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 4 ellenszavazattal, 10 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve a 
684/2008. (V.21.) számú határozatában foglaltakat – nem tárgyalja első  napirendi pontként 
a Javaslat meghirdetett közoktatási intézményvezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok 
elbírálására, intézményvezetők megbízására előterjesztést. 
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására a már 
elfogadott módosításokkal együtt. 
 
 
686/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 11 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a módosításokkal 
együtt – a napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 
2. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  …../2008.(……..) 

számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 
többször módosított 46/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 
3. Javaslat az Újhegyi lakótelepen térfigyelő-rendszer kiépítéséhez szükséges döntésekről 
 Előterjesztő:     Szász Csaba alpolgármester 
 
4. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről 
 Előterjesztő:   Verbai Lajos polgármester 
 
5.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal pályázati feladatainak ellátása  érdekében  szükséges 

létszám biztosítására 
Előterjesztő:     Dr. Neszteli István jegyző 

 
6. Javaslat az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda új telephely ellátásához 

óvodavezető-helyettesi státusz biztosítására 
 Előterjesztő:     Baloghné Stadler Irén óvodavezető 
 
7. Javaslat az általános iskolák technikai dolgozók engedélyezett létszámára 
 Előterjesztő:     Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
8. Javaslat az Aszfaltplusz Kft.-vel kötött szerződés – mely a Gergely utcában autóbusz 

megállóhely és járdacsatlakozás kiépítéséről készült – forrásának biztosítására 
Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 

9. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 20-éves évfordulójával kapcsolatos 
jutalmazásra  

 Előterjesztő:     Vermes Albán igazgató 
 
10. Javaslat az oktatási és közművelődési intézményvezetők jutalmazásához forrás 

biztosítására 
 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2008. 

évi beszámolója 
 Előterjesztő:     Göncziné Sárvári Gabriella vezető 
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12. A Kőbányai Média és Kulturális Kht. javaslata a Szent László Napok 
rendezvénysorozat programjaira 

 Előterjesztő:     Győrffy László ügyvezető 
 
13. Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére 

munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 

 Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
14. Javaslat a Bihari u. 8/C szociális városrehabilitációs program jelenlegi helyzetéről 

szóló tájékoztatóhoz        
 Előterjesztő:     Hancz Sándor ügyvezető 
 
15. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő:    Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
16. A Kőbányai Diáksport Bizottság tájékoztatója 
 Előterjesztő:     Széles István elnök 
 
17. Javaslat az Önkormányzat egészségügyi alapellátási praxisaival kötött Egészségügyi 

ellátási és Használatba adási szerződések módosítására 
Előterjesztő:    Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 

18. Javaslat alapító okiratok módosítására a szociális és egészségügyi ágazatban  
Előterjesztő:    Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

 
19. Javaslat a közoktatási és közművelődési intézmények, valamint az Újhegyi Uszoda és 

Strandfürdő alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő:    Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

 
20. Javaslat meghirdetett közoktatási intézményvezetői álláshelyekre benyújtott 

pályázatok elbírálására, intézményvezetők megbízására 
 Előterjesztő:     Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
21. Javaslat „Kőbánya Díszpolgára” cím adományozására  
 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
22. Javaslat „Kőbányáért” díj adományozására  
 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
23. Javaslat Elismerő címek adományozására  
 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
24. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2008. évi számviteli, 

szakmai beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő:     Lajtai Ferencné ügyvezető 

 
25. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. átalakítására, az Alapító 

Okirat módosítására 
Előterjesztő:    Nagyné Lőrincz Éva FB elnök 
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26. Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok, valamint póttagok megválasztására  
 Előterjesztő:    Dr. Neszteli István jegyző 
 
27. Javaslat közterület-használati engedély visszavonása tárgyban kiadott határozat elleni 

fellebbezés elbírálására  
 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 
28. Saját halottá nyilvánítás  
 Előterjesztő:    Dr. Neszteli István jegyző 
 
29. Javaslat a Polgármesteri Hivatal hatékonyságát célzó szervezetfejlesztési feladatok 

ellátása AROP 3.A.1/B közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  
 Előterjesztő:     Méreg Gábor osztályvezető 
 
30. Javaslat a KEOP-5.1.0. nyertes pályázat szerződéskötésével kapcsolatos feladatokra 

(Az előterjesztés május 15-én, pénteken 14 óráig kerül postázásra!) 
 Előterjesztő:     Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
31. Javaslat a kerékpárút fejlesztés célú pályázaton való részvételre 
 Előterjesztő:     Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
32. Javaslat akadálymentesítés célú pályázaton való részvételre 
 Előterjesztő:     Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
33. Javaslat Kőbánya részvételére a „Monostorapáti Nyári Kavalkád a Művészetek 

jegyében” rendezvényen 
 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
 
 

A napirend 1./ tárgya: Jelentés a lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok 
végrehajtásáról 

 Előterjesztő:   Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A lejárt határidejű határozatokat régóta figyeli és keresi benne 
azokat a pontokat, amelyek a képviselők munkáját picit előre lendítenék. Egészen konkrétan 
arra lenne kíváncsi, hogy mikor lesz végre kész az a szociális térkép, amit kb. egy évvel 
ezelőtt megrendeltek, és nagyon sokáig vajúdott a szerződéskötés is, ott is féléves csúszásban 
voltak. Erről nem kap semmilyen információt. A másik kérdése a határozatok kezelése lenne. 
Számára teljesen követhető ebben a szisztémában, hogy a meghozott határozataik közül 
melyik, mikor és milyen módon lett végrehajtva. Nagyon sok jó megoldás lehet. Az egyik 
megoldás az, amikor valamilyen számítógépes rendszer, valamilyen program kezeli a 
megszületett határozatokat, és mellé kerül azoknak a végrehajtása. Így jelen pillanatban csak 
azokra tud súlyt fektetni, amelynek konkrét előterjesztője volt, vagy valamilyen tervezési 
szempontból ez nagyon fontos lenne.  
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Azt gondolja, hogy amikor meghatározták, hogy a szociális térkép készítését egészítsék ki a 
dinamikusan fejlődő területekre is gondolva azzal a résszel, hogy a lakosság egészségügyi 
szolgáltatási igényét is mérjék fel, ezzel, ha elkészült volna már ez a lassan másfél éve vajúdó 
felmérés, akkor véleménye szerint tudnának tervezni. Örülne neki, ha erre valamilyen konkrét 
választ kapna, mert mindig figyeli a lejárt határidejű határozatokat, és ez nem kerül 
mindegyik elő. Most is a napirendek között szerepel olyan téma, amihez ennek az ismerete 
segítene, a döntést megkönnyítené.  
 
 
Ehrenberger Krisztina: A szociális térkép elkészült, viszont kiegészítő információkat kértek 
hozzá a térképkészítőktől, ezt is megkapták, és folyamatban van annak az anyagnak az 
elkészítése, amelyben az intézményvezetőkkel a felvetett problémákra ütemtervet készítenek. 
 
 
Radványi Gábor: Jegyző úrtól szeretne rákérdezni egy határozatra, mégpedig az 1091/2008. 
számú határozatra. 2008. június 19-én döntött úgy a képviselő-testület, hogy 4 db szkennert 
szerez be 700.000,-Ft-ot biztosítottak is erre a célra. Intézkedés: a szkennerek beszerzése 
folyamatban van. Nem találták meg a kellő típust, vagy hiánycikk a piacon, vagy mi történt 
ebben az ügyben? Egy éve húzódik ez az ügy. 
 
 
Hegedűs Károly: A folyamatban van, az azt jelenti, hogy a megrendelés és a visszaigazolás 
megtörtént, sajnos a szállítási határidő ilyen hosszú. 
 
 
ELNÖK: Vannak olyan nagyteljesítményű gépek, amelyeket igazából senki nem tart raktáron, 
mert ritkán vásárolják, és a nagy értéke miatt a kereskedő nem fektet be. A megrendelés 
pillanatában rendelik meg, és szállítják le. A hangszereknél is tapasztalt ilyen gyakorlatot. 
Lehet, hogy ebben az esetben is ez történt. Nem ismeri a jelenlegi ügyet. 
 
 
Melega Kálmán: Mélyenható igazság fogalmazódik meg abban a közmondásban, hogy lassú 
víz, partot mos, ez van a szkennerekkel kapcsolatban is. Véleménye szerint, ha 2008 óta 
kibírták szkennerek nélkül, továbbra is kibírnák, de ez az ő véleménye. Másik kérdése a 
Jegyző úrtól, - mindig szokta mondani, de nem nagyon van benne a lejárt határidejű 
határozatok között – az elektronikus dokumentumkezelő rendszer, amit megpályáztattak, 
kifizettek 3 millió forintot rá, aztán sehol nincs. Az a probléma, hogy továbbra is gyártják a 
papírt, nem működik ez a rendszer. Kérdezi, hogy egyáltalán ez bevezetésre kerül, vagy 
kidobták a pénzt az ablakon?  
 
 
Hegedűs Károly: Bevezetésre került, sajnos a működés folyamatában többféle probléma és 
működési elégtelenség adódott, illetve adódik folyamatosan. Folyamatosan egyeztetnek és 
igyekeznek kijavítani a dolgokat, de sajnos megint azt kell mondja, hogy vagy az van, hogy 
nem alkalmazzák és elállnak a szerződéstől, de ezt igazából ezt nem lehet megtenni, mert már 
kifizették. A rendszer itt van, és feltelepítésre került, és működtetik, de gyakorlatilag 
kénytelenek a kiszolgáltatott helyzetüknek megfelelően a rendelkezésre álló eszközökkel 
kényszeríteni a céget, hogy azokat a feltételeket és működési elvárásokat teljesíteni tudja ez a 
rendszer, amit szeretnének.  
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Nem rajtuk múlik, bármilyen hihetetlenül is hangzik. Elnézést kér, és ne vegye senki 
sértésnek, csupán a jóindulat mondatja vele, hogy a legközelebbi ilyen egyeztetésre, ha valaki 
kíváncsi, nagyon szívesen meghívja. 
 
 
ELNÖK: A Képviselő urat, akkor erről részletesen tájékoztatni kellene. 
 
 
Kovács Róbert: Teljesen meglepi, hogy kifizették ezt a rendszert úgy, hogy igazából nem 
működik. Ezzel kapcsolatban teljesen igaza volt dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úrnak, 
amikor azt fogalmazta meg, hogy majd akkor vásároljanak laptopokat, amikor már a rendszer 
működik, és akkor vegyék meg a külső bizottsági tagoknak ezt az eszközt, mert jelen 
pillanatban úgy tűnik, nem tudják arra a célra használni, amire beszerezték. Kérdezi, hogy 
annak mi az akadálya, ha már minden képviselő, és külső bizottsági tag rendelkezik laptoppal, 
és nem működik ez a bizottsági rendszer, legalább CD-n, vagy legalább egyéb elektronikus 
adathordozón kapják meg az előterjesztéseket, anyagokat az érintettek. A legutóbbi 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság ülésére gondol, fejenként legalább egy 
csomag fénymásolópapírt jelentett, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb költségeket. Mi az 
akadálya annak, ha már ez a rendszer nem működik, akkor más úton járnak és próbálják 
kihasználni az olcsóbb lehetőségeket. Kicsit ehhez kapcsolódik, bár eltérő a kérdés, de a 
költségtakarékosságra szeretne utalni egy másik dologgal. Nem nagyon látja a lejárt 
határidejű határozatok között, de arról is véleménye szerint a képviselő-testület ötször döntött, 
hogy különböző szinteken bizottsági döntések is születtek, hogy egységes mobiltelefon 
flottába próbálják szervezni a hivatal dolgozóit, intézményeket, intézményvezetőket. 
Döbbenten tapasztalja, hogy mind ez a mai napig nem történt meg. Még mindig városi 
vonalon hívják a hivatalból mobiltelefonját. Az intézményvezetők között teljes a káosz, nincs 
egy egységes rendszer kialakítva. Tegnap a hivatalban járt a Rákosfalvi Gyülekezet új lelki 
pásztora, most fogják beiktatni, és most fogja megkapni az új flottás telefonját az egyházon 
belül, és majd ezt a számot fogja nekik megadni. Nincs olyan terület, - családok kerülnek 
flottába – ahol ez ne működne, ne történne meg, úgy látszik csak Kőbányán nem megy 
mindez. 2006 óta működik ez a testület, az első ülések egyikén megfogalmazódott ez az 
igény, három év alatt nem tudták ezt teljesíteni. Szeretné megkérdezni Jegyző urat, milyen 
lépéseket tett ennek érdekében, hol tart ez az ügy? 
 
 
Hegedűs Károly: Jelen pillanatban – elhangzott, hogy akkor vegyenek szkennert – az az egyik 
legnagyobb problémájuk, ha egyszerre három bizottság ülésezik és három bizottsági anyagot 
kell elkészíteniük, - és van olyan bizottság ahol 30 napirendi pontnál többet tárgyalnak -. Ha 
ez egyszerre jelentkezik a meglévő egy szkennerrel képtelenség egy időben ennyi anyagot 
megcsinálni. Van olyan bizottság a képviselő-testület bizottságai között, mely tagjai lemezen 
kapják az anyagokat. Minden Jogi bizottsági tag CD-n kapja az anyagot több mint egy éve, és 
így dolgozik. Véleménye szerint a bizottság szándékán, és elhatározásán is múlik. Az új hét 
külső bizottsági tag megválasztása óta kicsit dilemmába kerültek, ugyanis a közbeszerzési 
pályázathoz csatoltan a hét db laptop beszerzését újabb pályázaton elindították, de ez egy kis 
időbe fog telni, mert a pályázatokat össze kell vonni, összeghatáron túl vannak, ez nyújtja az 
időt. Jelen pillanatban a hét új külső bizottsági tagnak leginkább papír alapon tudják 
biztosítani a bizottsági anyagokat.  
 
 



 17 

A képviselő-testület tavaly év elején, amikor döntött a laptopok beszerzéséről, akkor nem 
arról döntött, hogy erről a rendszerről és az internetről fogják leszedni az anyagokat, hanem 
CD-n fogják kapni a bizottságok, és a képviselő-testület tagjai az anyagokat, és azért szerzik 
be a képviselő uraknak, hölgyeknek és a külsős bizottsági tagoknak, mert a CD-n meg fogják 
tudni spórolni a fénymásolás költségeit. Ez jelen pillanatban némely bizottsági anyagnál és a 
képviselő-testületi anyagoknál így is történik. Kiegészítésként elmondja, hogy a modern 
technika nagyon szép és nagyon jól működik, nyilván nagyon sokan tudják alkalmazni, 
viszont mint általában nem minden fekszik mindenkinek, a bizottságokban és a képviselő-
testület tagjai között is vannak olyanok, hogy a CD mellett ennek ellenére fénymásolatban is 
kérik az anyagot, mert így tudják kezelni, így tudják olvasni, így tudnak felkészülni. Úgy 
gondolja, hogy a bizottsági tagok esetében bizonyos átállási idő szükséges. Minden kérést 
igyekeznek lehetőség szerint teljesíteni. 
 
 
ELNÖK: A két kérdéskörrel kapcsolatban javasol egy határozati javaslatot elfogadni, hogy a 
telefon flottarendszerrel és az információs rendszerrel kapcsolatban kérjenek írásos 
tájékoztatót és a következő alkalommal térjenek vissza a kérdéskörre. 
 
 
Weeber Tibor: (ügyrendi hozzászólás) Megdöbbentette Aljegyző úr kijelentése, hogy a mai 
napig vannak olyan képviselők, akik írásban és CD-n is kapják az anyagot. Úgy gondolja, 
hogy áttértek már hét éve erre a rendszerre, azért kapott mindenki laptopot. Ha valaki nem 
képes megtanulni a laptop kezelését, azt legyen szíves visszaadni az önkormányzatnak, és 
akkor rendben van, hogy írásban kapja az előterjesztéseket. Az egyszerűen nem működik, 
hogy mind a két formában használják. Úgy gondolja, hogy alapvetően volt egy célja a 
képviselő-testületnek, úgy gondolja, hogy ezt meg lehet tanulni. Mindannyiuknak nehézség 
sok esetben, hogy pl. egy 600 oldalas anyagot a gépen kell elolvasni. Nem biztos, hogy nem 
lenne kellemesebb alkalmasint azt mondani, hogy már magkapták a laptopokat, ezek után már 
papír alapon kérik, mert így a szemüket jobban kímélik. Azt gondolja, hogy vagy laptopot 
használ a képviselő, és akkor nem kap papír alapon anyagot, vagy adja vissza a laptopot. 
 
 
ELNÖK: Megmondja őszintén, ő is írásban kapja a testületi anyagot, de a határozati 
javaslatoknál jegyzetelni kell, nem is tudná a gépet használni. A bizottsági elnök kollégáknak 
sem minden esetben könnyű a laptopot használni, és azért vannak olyan esetek, pl. a pénzügyi 
táblázatoknál, ha a táblázatot lekicsinyítik, hogy az egész táblázatot lássák, akkor nem látják a 
számot, ha kinagyítják, akkor nem látja, hogy az adott sorhoz milyen szám tartozik. Egyetért 
Weeber úrral alapesetben, csak nem olyan mereven alkalmazzák ezt. Vannak olyan 
szituációban lévők, a bizottsági elnök, akiknél a körülmények indokolják, hogy írásban is 
megkaphassák az anyagot, vagy annak egy részét. 
 
 
Fehér László: (ügyrendi hozzászólás) Elmondja, hogy ez nem a panaszok napirendi pontja. 
Úgy gondolja, hogy az előterjesztéssel kellene foglalkozni, és vagy elfogadni, vagy nem. 
Több olyan téma van, amiben interpellálni lehetne. Erről a napirendi pontról akár órákig is 
lehetne beszélni. Javasolja Polgármester úrnak, hogy a vitát zárja le és szavaztasson a 
határozati javaslatokra.  
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ELNÖK: Szavaztatni fog az ügyrendi javaslatra, de meg kell mondja, hogy kevésbé ért egyet 
az elmondottakkal, mert úgy érzi, hogy ezek a megbeszélések előrébb viszik az életüket. Az 
interpellációnál pedig mindez megtörténik 4 percben, aztán 3 percben, plusz 1 percben, és 
mindez témánként. Ezekről a kérdésekről véleménye szerint muszáj beszélni, nem intézhetik 
el annyival, hogy elfogadják a határozati javaslatokat vagy nem, mert ez a flottarendszer pl., - 
elnézést kér a kollégáitól, mert szolidáris szokott lenni -, de két éve nincs bevezetve. A maga 
részéről is azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Nem tud szót adni, mert ügyrendi javaslatról 
azonnal szavaztatnia kell. Kéri, szavazzanak arra, hogy befejezzék-e a napirend vitáját és 
térjenek rá a szavazásra. 
 
 
687/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 14 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem fejezi be a 
Jelentés a lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról tárgyú napirendi 
pont vitáját. 
 
 
Dr. Szkalka Tamás: (ügyrendi hozzászólás) (mikrofon nélküli hozzászólás) Nem kívánja 
megismételni, amit elmondott. A demokráciával ellentétes, hogy lezárják a vitát akkor, 
amikor még néhány képviselő be van jelentkezve, és el szeretné mondani a nyilvánosság előtt 
a véleményét. Milyen hozzáállás ez?  
 
 
ELNÖK: A többség eldöntötte, hogy folytatják a vitát. 
 
 
Révész Máriusz: Az előterjesztés 4. oldalán az 1388/2008. (IX. 18.) számú határozat arról 
szól, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
a Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a közparkra vonatkozó fejlesztési koncepciót a 
vitában elhangzottaknak megfelelően egészítse ki. Szeptember 18-a óta több mint egy félév 
eltelt, ma is bekerültek a képviselő-testület elé kerékpárútra elképzelések, szeretné jelezni és 
felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy bár van egy döntésük szeptember óta, hogy egy 
koncepciót vissza kellene hozni a képviselő-testület elé, ez a mai napig nem történt meg. 
Kérdés, hogy koncepció nélkül, hogy a csudában fognak döntéseket hozni pl. a kerékpárútról 
és sok minden egyébről. Szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy próbálják ezt a közparkot 
a ciklus végén már összekalapálni. Legalább addig jussanak el nyár előtt, hogy a koncepciót 
fogadják el. 
 
 
Weeber Tibor: Kérdezi az 1386/2008. számú határozattal kapcsolatban, hogy a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek van egy 22 milliós, nem kisösszegű adóbefizetése, amit vitatnak. Nem 
egészen érti, hogy hogyan nem lehet az APEH-től megkapni egy állásfoglalást arra, hogy 
félév alatt, hogy most valami jogszerű, vagy sem, jár vagy nem, visszakövetelhetik, vagy 
nem. Úgy gondolja, hogy az államigazgatásban van valamilyen kialakult idő, amin belül 
válaszolni kell. Az APEH mondhatja, hogy ezt nem hajlandó visszafizetni, és akkor peres 
úton fordulhatnak hozzá. Az, hogy elfogadják, hogy nem válaszol az APEH, akkor 60 naponta 
fel kell szólítani a válaszadási kötelezettségére. Véleménye szerint most már harmadszor 
kellene a hat hónap alatt felszólítani, hogy legyen szíves nyilatkozni.  
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A másik a Pyrgos Taverna ügye, amelyről az 1693/2008. számú határozat szól, ez is egy 
rétesként húzódó történet. Nem is érti. 2008 óta egyáltalán nem fizetnek talán bérleti díjat, a 
képviselő-testület már elfogadta a követelésüket, megállapították a bérleti díjat, amit nem 
fogadott el, írt egy tervezetet, hogy mennyit akar fizetni. Nem tudja, ha önkormányzati bérlő 
lenne, írhatna-e levelet, hogy ezentúl ekkora lakbért óhajt fizetni, és akkor az önkormányzat 
azt mondja, hogy mégy egy-két évig tárgyalgatják, hogy hogyan is alakuljon ez. Úgy látja, 
hogy hoznak döntéseket, és utána elalszanak. Ha a képviselő-testület meghoz egy döntést, az 
azt jelenti, hogy havonta legalább felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy mi történt az 
ügyben. 
 
 
ELNÖK: Mostantól szigorúan be fogja tartatni a hozzászólási időket. Akinek lejár az ideje, 
meg fogja kérni, hogy fejezze be a hozzászólását. 
 
 
Nagy László: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja Polgármester úrnak, hogy rendeljen el 
szünetet, az együttműködő partnerrel frakcióülést szeretne összehívatni.  
 
 
ELNÖK: Kéri, hogy a szünet elrendelése előtt szavazzanak a határozati javaslatokra.  
 
 
Győri Dénes: Weeber úrnak mondja, hogy ebben az esetben az a jó, ha az APEH nem 
válaszol. Nem kellene igazán sürgetni, ugyanis a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek van adó 
befizetési kötelezettsége, és vitatják ezt a kötelezettséget. Mivel az APEH ilyen sokáig nem 
válaszol, ez azt jelenti, hogy komolyan veszik azt, hogy esetleg meggondolják, hogy 
csökkentik-e ezt az összeget, vagy nem kell befizetni. Nem nekik kellene erőltetni feltétlenül, 
hogy ezt az összeget be akarják fizetni. Nem fizették be ezt a pénzt. Az, hogy az APEH ennyit 
gondolkodik, lehet, hogy ezzel az önkormányzat számára pozitív döntés születik.  
 
 
ELNÖK: A vitát lezárja. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy az 
információs rendszerrel és a telefonos flottával kapcsolatban kapjon a képviselő-testület 
részletes írásos tájékoztatót, hogy hol tart a dolog, és miért ott tart, mi az oka. 
 
 
688/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 
döntések és a határozatok végrehajtására adott jelentés kiegészítéseként a telefon flotta és az 
információs rendszerrel kapcsolatban újabb és részletes tájékoztatást vár a testület következő 
ülésén. 
Határidő:             2009. június 18. 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
 Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly főosztályvezető 
 Sövegjártó Ferenc osztályvezető 
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 
 
 
689/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen szavazattal, 13 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a 
folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
690/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen szavazattal, 13 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
34/2007.(I.18.) 923/2008.(V.22.) 1077/2008.(VI.19.) 
1110/2008.(VI.19.) 1118/2008.(VI.19.) 1225/2008.(VIII.28.) 
1557/2008.(X.16.) 1698/2008.(XI.20.) 1844/2008.(XII.18.) 
1859/2008.(XII.18.) 1860/2008.(XII.18.) 1881/2008.(XII.18.) 
1900/2008.(XII.18.) 1926/2008.(XII.18.) 76-79/2009.( I.22.) 
175-183/2009.( II.19.) 214/2009.( II.19.) 245/2009.( II.19.) 
246/2009.( II.19.) 250-258/2009.( II.19.) 312/2009.( II.28.) 
328/2009.( III.19.) 329/2009.( III.19.)  330/2009.( III.19.) 
334/2009.( III.19.) 340/2009.( III.19.) 341/2009.( III.19.) 
342/2009.( III.19.) 343/2009.( III.19.) 347/2009.( III.19.) 
357/2009.( III.19.) 359/2009.( III.19.) 363/2009.( III.19.) 
370/2009.( III.19.) 371/2009.( III.19.) 372/2009.( III.19.) 
373/2009.( III.19.) 377/2009.( III.19.) 379/2009.( III.19.) 
380/2009.( III.19.) 381/2009.( III.19.) 382/2009.( III.19.) 
383/2009.( III.19.) 384/2009.( III.19.) 433/2009.( III.19.) 
502/2009.( IV.2.) 503/2009.( IV.2.)  

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést nem fogadja el. 
 
 
691/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen szavazattal, 13 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem módosítja 

�         a 1130/2008.(VI.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2009. május 31-ére, 
�         1246/2008.(VIII.28.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2009. szept. 30-ára, 
�         1703/2008.(XI.20.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2009. szept. 30-ára, 
�         1879/2008.(XII.18.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2009. június 30-ára, 
�         468/2009.(IV.2.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2009. június 30-ára, 
�         487/2009.(IV.2.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2009. június 30-ára. 

 
 
692/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen szavazattal, 13 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem vonja vissza 
a 1262/2008. (VIII. 28.) számú határozatát. 
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ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Szünetet rendel el 11 óráig. 
 
 
 

- S Z Ü N E T - 
 
 
ELNÖK: Kéri, mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Megadja a szót Nagy László 
képviselő úrnak ügyrendi kérdésben. 
 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 28 fővel határozatképes. 
 
 
Nagy László: (ügyrendi hozzászólás) Bejelenti, hogy az MSZP-SZDSZ frakció a szünetben az 
egyeztetést nem tudta befejezni. Az egyeztetéshez az ebédre rendelkezésre álló idő elegendő 
lesz. A személyi kérdésekben, a gazdasági társaságokra vonatkozóan és a pályázatok 
vonatkozásában kell, hogy egységre jussanak. Kéri, hogy 15 órakor az ebédszünet után 
kerüljön napirendre a személyi kérdésekre és a gazdasági társaságokra vonatkozó napirendi 
pontok tárgyalása. 
 
 
Radványi Gábor: A mai frakcióvezetői ülésen beszéltek arról, hogy a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottságnak újra össze kell ülnie. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
elmondta, hogy idehívják a szakértőt, viszont a szakértőnek pontosan meg kellene mondani, 
hogy mikor tudna a bizottság kezdeni. Kéri, ezt is kalkulálják, hogy hány órakor tud a 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság összeülni, illetve a szakértőt hány órára 
hívják ide. A szakértő 12 órára itt tud lenni. 
 
 
ELNÖK: Tarthatnak 12 órától is szünetet, de kéri, haladjanak a napirendi pontokkal, és úgy 
gondolja, hogy 13 óra körül tartanának szünetet. 
 
 
Révész Máriusz: Érti, hogy a kitüntetési javaslatokat javasolja elhalasztani az MSZP-SZDSZ 
többség. Azt is érti, hogy a Szivárvány Kht.-t is javasolják elhalasztani, de reggel óta itt 
várnak az intézményvezetők. Javasolja, hogy az intézményvezetői pályázatokkal folytassák a 
tárgyalást, nem alakult ki vita a bizottsági ülésen. Elég kínos lenne azt mondani, hogy jöjjenek 
vissza 15 órára. A többi javaslatot támogatja, hogy halasszák el, de javasolja, hogy a 
pályázatokat bírálják el.  
 
 
ELNÖK: Nagy László képviselő úr javaslatára szavaztat. Kéri, szavazzanak arra, 
egyetértenek-e azzal, hogy a személyi kérdéseket és gazdasági társaságokat érintő kérdések 
15 óra után kerüljenek megtárgyalásra. Személyi kérdést érint az intézményvezetői pályázatok 
is. Kéri, szavazzanak. 
 
 
693/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 12 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjén 
szereplő személyi/megbízási kérdéseket, illetve a gazdasági társaságokat érintő döntéseket 15 
óra után tárgyalja. 
 
 
ELNÖK: Ha a képviselők kívánják, felolvassa sorban a napirendeket, de véleménye szerint ne 
húzzák ezzel az időt. A szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása személyi kérdés. 
Kéri, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testület kívánja-e tárgyalni a meghívóban szereplő 
3./ napirendi pontot. 
 
 
694/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi pontként kívánja tárgyalni a Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat …/2009. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 46/2007. (XII. 19.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
A napirend 2./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

…/2009. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására 
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször 
módosított 46/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 
rendeletalkotási javaslatra. Felhívja a figyelmet, hogy a rendeletalkotáshoz minősített 
többségre van szükség.  
 
 
695/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
15/2009. (V. 22.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló, a 4/2008. (II. 22.) 
sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2008. (V. 23.) sz. önkormányzati rendelettel, a 31/2008. 
(VI. 20.) sz. önkormányzati rendelettel. a 34/2008. (VIII. 29.) sz. önkormányzati rendelettel. a 
39/2008. (IX. 19.) sz. önkormányzati rendelettel, az 53/2008. (X. 31.) sz. önkormányzati 
rendelettel, az 56/2008. (XI. 21.) sz. önkormányzati rendelettel, és a 67/2008. (XII. 20.) sz. 
önkormányzati rendelettel módosított, 46/2007. (IX. 19.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
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ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánja-e tárgyalni következő napirendi pontként a 
képviselő-testület a Javaslat az Újhegyi lakótelepen térfigyelő-rendszer kiépítéséhez 
szükséges döntésekre tárgyú előterjesztést.  
 
 
696/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi pontként kívánja tárgyalni a Javaslat az Újhegyi lakótelepen térfigyelő-rendszer 
kiépítéséhez szükséges döntésekre tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
A napirend 3./ tárgya: Javaslat az Újhegyi lakótelepen térfigyelő-rendszer kiépítéséhez 

szükséges döntésekre 
 Előterjesztő:  Szász Csaba alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Bejelenti, hogy Ács Péter rendőrkapitány úr eddig itt volt, de rendkívül súlyos 
bűncselekmény miatt el kellett távoznia. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Dr. Pénzes Károly elnök úr a betegsége miatt, őt kérte fel, hogy a 
Jogi Bizottság ülését vezesse le, ebből következően megkérte, hogy ismertesse a bizottság 
javaslatait. Az előterjesztéssel kapcsolatban két javaslata van a Jogi Bizottságnak. A Jogi 
Bizottság javasolja, hogy az 1./ határozati javaslatba épüljön be az a szó, hogy „és 
karbantartására”. A 2./ határozati javaslat úgy szóljon, hogy „a térfigyelő rendszer szervezését 
dolgozza ki, és azt terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
 
Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) Az előbb a képviselő-testület megszavazta, hogy az 
intézményvezetőket délután 15 órakor hallgassák meg. Kinézett a folyosóra, itt vannak még. 
Javasolja, hogy Polgármester úr fáradjon ki és közölje velük, hogy nyugodtan elmehetnek 
haza, ebédeljenek meg, és 15 órára jöjjenek vissza. 
 
 
ELNÖK: Véleménye szerint ezt Révész Máriusz úr már megtette. Megkéri a kollégákat, hogy 
tájékoztassák az intézményvezetőket. Olyan értesülései vannak, hogy még meg nem hozott 
döntések is már köztudottak. Például a kitüntetésekkel kapcsolatban, azért mondja, hogy 
gyorsan száll a hír. 
 
 
Weeber Tibor: Emlékei szerint volt egy olyan kérése a képviselő-testületnek, hogy készüljön 
részletes anyag a döntés előtt erről az egész Újhegyi kamerarendszerről. Az zavarja ebben az 
egészben – bár látszik, hogy komoly munkát végzett Szász Csaba alpolgármester úr – 
alapvetően nem világos, rendben van, hogy 24 kamerát szerelnek fel, de nem tudja, hogy 
miért pont 24 kamerát. Nem tudja, hogy hová kerül a 24 kamera, lehet, hogy ez sem lenne 
mellékes.  
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Nyilván ez egy szakmai feladat, de miután a döntés megvan, hogy megcsinálják, azért úgy is 
a képviselő-testület elé kerülhetett volna az előterjesztés, hogy ki van jelölve a helye a 
kameráknak. Nem tudják – kiszámolható, hogy mennyibe kerül, ha vásárolják, az is látszik, 
hogy mennyibe kerül, ha bérlik -, hogy mi az álláspontja erről a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottságnak, egyáltalán tárgyalta-e valamelyik bizottság. Nem biztos abban, 
hogy jó megoldás, ha bérlik a kamerákat. Számára sok minden nem világos. Bizonyos dolgok 
tisztázódtak, de benne sok kétely van még ezzel kapcsolatban, a részletek hiányoznak. 
Egyetértenek abban, hogy ezt meg kell csinálni, de valamilyen lépés kimaradt ebből az 
egészből. 
 
 
ELNÖK: Meg fogja kérni a kollégákat, hogy erre válaszoljanak. El kell mondja, hogy volt 
egy nyílt nap, hogy akit ez részletesebben érdekelt megismerkedjen. Annyit tud elmondani, 
hogy álláspontja és a jelenlévő többség álláspontja szerint is a mobil rendszert előnyben 
részesítenék és javasolnák elfogadni nagyon sok ok miatt. Egyrészt másként terjeszthető, a 
szilárd rendszer csak úgy terjedni, mint az amőba, szétfolyik, a másik pedig szigetszerűen, 
olajfoltszerűen is tud terjedni. Ráadásul a környezet változásához pl. felépül egy épület, 
megnő a fa, sokkal könnyebben alkalmazható, magasabbra lehet emelni, át lehet helyezni, 
illetve a mobilrendszer olyan esetekben is alkalmazható, ami időleges. Pl. május 1-jén az 
Óhegy parkban. Nagyon fontosnak tartja pl. a temetőnél a Halottak Napján, ahol egészen más 
funkciót kaphat a mobilrendszer pl. a forgalomirányítást tudja segíteni. A javaslatok mögött 
szakértői anyagok és vélemények vannak. Kéri, gyűjtsék össze a kérdéseket, és utána megadja 
a szót a szakértőnek, hogy válaszolni tudjon.  
 
 
Weeber Tibor: Az nem derül ki, hogy például mennyi ideig bérlik, arról egy szó sincs? Azt 
tudják, hogy két hónapra mennyi a bérleti díja és utána még 12 hónapra. Lehet, hogy 5 év 
múlva lesz az önkormányzaté, ezt azért csak kellene tudni, hogy 5 év alatt 200 millió forintért 
lesz az önkormányzaté, ez az anyagból számára nem derül ki. Mikor telepítenek újabbat? Az 
ár az a szerint változik. 
 
 
Dr. Pap Sándor: Több mindent hiányol az előterjesztésből. Úgy készülnek kiírni egy 
közbeszerzést – elhiszi, hogy a vezetékrendszer nagyságrendekkel olcsóbb, egyetért vele –
hiányolja az anyagból ki van fejtve, hogy a bérlet mennyibe kerül, de részletesen sem a 
lízingnek, sem a vásárlásnak ugyanilyen lebontásban nincsenek benne a feltételei, ez 
véleménye szerint ahhoz, hogy megalapozott döntés hozzanak az önkormányzat által erre a 
célra biztosítandó több tízmillió forintról, ez nem nélkülözhető. Hiányolja továbbá az 
anyagból, hogy a telepítési költségeket senki nem számolta oda, vita van arról, hogy az 
amortizációs idő mennyi. Azért hivatkoznak sokan a bérleti konstrukcióra, mert 3-5 év alatt 
elamortizálódik a rendszer, ez csak részben igaz, mert csak a kamerák amortizálódnak el, és 
azok sem feltétlenül 3-5 év alatt. A modern kameráknak ismeretei szerint legalább 10-éves 
időtartamuk van, és a kamerák ismeretei szerint nem a legdrágább részei a rendszernek. Nincs 
kidolgozva rendesen. Nem tudnak semmilyen technikai paramétert. Ez relatíve bonyolult 
dolog, és ha jól érti, akkor most úgy készülnek kiírni egy közbeszerzést, hogy nincs meg a 
minimum technikai specifikáció, nincsenek megadva a telepítési pontok, gyakorlatilag az 
érdemi részét a közbeszerzésnek, amit az önkormányzatnak kellene kiírni, azt rábízzák a 
pályázókra, és ezek alapján egy általa nem látható súlyozási pontrendszerrel majd oda fognak 
ítélni valakinek több tízmillió forintot, amiben teljesen biztos, hogy meg fognak támadni.  
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Azt gondolja, hogy amíg ez a közbeszerzés nincs teljesen kidolgozva – aki látott már 
közbeszerzési nyomtatványt, az tudja, hogy abban van egy-két olyan kérdés, amit az 
előterjesztés alapján nem lehet kitölteni – javasolja, hogy ez az anyag pénzügyileg kerüljön 
részletesen kidolgozásra, hogy tudjon dönteni a képviselő-testület. A rendőrségnek egyébként 
készült egy terve arról, hogy ezeket a kamerákat hová kellene kihelyezni, és hiányolja, hogy 
ezt nem osztotta meg a képviselő-testülettel az előterjesztő. Ami a legfontosabb, valami fajta 
technikai specifikációt mögé kellene rakni, mert kamerából is ezerféle van, a vezetékes 
hálózaton belüli szabványok tucatjai léteznek, akarna-e szabványt, nem akarnak, saját 
frekvencia, nem saját frekvencia? Sok nyitott kérdés van nyitva, amit az előterjesztés alapján 
nem lehet megválaszolni. Javasolja, hogy legyen ez rendesen kidolgozva, mert, ha 
megtámadják a közbeszerzést – ha ez alapján írják ki, szinte biztos abban, hogy ez a 
közbeszerzés meg lesz támadva -, akkor ott fognak állni még egy év múlva is kamerarendszer 
nélkül, és véleménye szerint nem ez a cél. Érdemes még egy hónapot rászánni.  
 
 
ELNÖK: Javasolja, hogy ebbe most azért ne menjenek bele, mert azt tudni kell, hogy a 
közbeszerzési kiírás vissza fog kerülni a képviselő-testület elé természetesen, amiben minden 
részlet benne lesz. 
 
 
Győri Dénes: Alapvetően nem foglalkozott túl sokat ezzel az anyaggal, de a bérlet és lízing 
konstrukcióról szeretne annyit elmondani, és elmondta azon az értekezleten is, ahol ezt az 
anyagot szakértőkkel átbeszélték, hogy alapvetően, ha egy cégtől kérnek ugyanarra a dologra 
bérleti, lízing, illetve vételi konstrukciót az jelenértéken számolva az önkormányzatnak 
ugyanannyiba fog kerülni. A bérleti díj konstrukció olyan opciót tartalmaz, hogy az 
önkormányzat egy bizonyos idő után mondhatja, hogy ez nem kell. Ha megveszik az egészet, 
itt marad a nyakukon, őrizgetni fogják tíz évig és öt év múlva ez már erkölcsileg fog elavulni. 
Lehet, hogy elműködne még sokáig, de öt év múlva lehet, hogy egészen más, jobb rendszerek 
lesznek, és egy rugalmas bérleti szerződésnél mondhatják, hogy eddig ez volt, most kiírnak 
egy másik pályázatot, más típusúra, ami ettől sokkal jobb. Ez a szabadságuk van meg a bérleti 
konstrukcióban, ami a lízingnél sincs meg, mert azt is a végén át kell vennie az 
önkormányzatnak. A vételnél egyértelműen egy nagyobb összeget beruháznak előre, és lehet, 
hogy három év múlva azt mondják, hogy minek vették meg, mert ez már nem túl jó 
konstrukció. Gondolhatja a képviselő-testület, hogy írják ki úgy a pályázatot, hogy legyen 
benne lízing, és többféle variáció. Szakmailag azt mondaná, hogy ezen a területen leginkább a 
bérlet történik. A számítástechnikában nem véletlenül terjedt el, hogy nagyon sok cég 
alapvetően már szervereket sem vásárol, csak helyeket bérel, tárolási kapacitásokat bérel, 
mert a technikai haladással való lépéstartást rábízzák azokra, akik ezt a bérlési szolgáltatás 
nyújtják.  
 
 
ELNÖK: Közben dr. Pap Sándor úrnak kikereste, mert magában az előterjesztésben is 
szerepel, hogy az 1012/2008. (VI. 19.) számú határozatában a képviselő-testület döntött arról, 
hogy Kőbánya-Újhegyen szükségesnek tartja egy 24 megfigyelési pontból álló képfelvevő, 
térfigyelő-rendszer kiépítését és üzemeltetését. Tehát a képviselő-testület határozta meg, hogy 
24 megfigyelési pont legyen. Ezek a telepítési pontok az akkori előterjesztésben szerepeltek. 
A szabatos válasza a kérdésre az, hogy azért 24, mert így határozta meg a képviselő-testület 
az akkori előterjesztések alapján.  
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Bleicher Ferenc: Tavaly június 19-ei testületi ülésen született egy olyan döntés a 
Rendőrkapitány úr előterjesztése alapján, amiben javasolta, hogy a bűnügyi fertőzöttség és 
egyéb adatok alapján Kőbánya-Újhegyen létesüljön egy olyan térfigyelő-rendszer, ami 
segítene azon a problémán, ami ott fennáll. Olyan rendszerre történt előterjesztés, ami később 
bővíthető, tehát a kerület többi része is csatolható lesz ehhez. Az előterjesztésben pontosan 
meg voltak határozva azok a helyek, hogy hová képzeli el a rendőrség pontosan a bűnügyi 
forgalmi és egyéb statisztikák alapján, hogy hová kerüljenek a kamerák. Ezt szavazta meg a 
képviselő-testület akkor. Ez egy első lépcső. A műszaki dokumentáció fogja meghatározni, 
hogy hány kamera fog oda felkerülni. Véleménye szerint most arról kellene dönteni, hogy ki 
legyen-e írva a pályázat, és a pályázat műszaki dokumentációjába be fognak kerülni, a most 
felvett kérdésekre a válaszok. A lízing és a vétel közötti különbséget Győri Dénes 
alpolgármester úr elmondta. 
 
 
Nagy László: A térfigyelő-rendszer kiépítésével egyetértenek. Nyilván teljesen igaza van 
Polgármester úrnak a 24 megfigyelési helyre volt már egy korábbi testületi döntés. Javaslata 
arra irányul, hogy az a bizottság, amely foglalkozik a pályázati kiírással, szeretné a 
figyelmükbe ajánlani azokat a nagy értékű, Kőbányán rendkívül fontos - pl. a Szent László 
Templom – objektumokat. A 24 megfigyelő pont szakmailag biztosan megalapozott, de 
javasolja, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a nagy értékű ingatlanokra, ami az 
önkormányzat tulajdonában van, kiterjedjenek ezek a megfigyelő pontok.  
 
 
ELNÖK: Elkésett képviselő úr a javaslatával, mert ezt ő már korábban javasolta, és erről 
döntés is született. Mind a Szent László Templommal kapcsolatban, mind pedig arról, hogy 
meg kell vizsgálni, hogy a meglévő rendszerüket, amely a Sétáló utcában van, hozzá lehet-e 
ehhez a rendszerhez kapcsolni. Rendőrfőkapitány úrral még nem jött létre a találkozó. A 
rendszer alapjának úgy érzi, hogy van egy technikai rész, és van egy személyi rész. Akkor jó a 
rendszer csak, ha arra azonnal reagálni tudnak. Tehát a rendszerhez kellő számú figyelő kell, 
van egy határ, hogy egy-egy személy hány monitort tud egyszerre figyelni, és kell egy reagáló 
egység. Körülbelül ez az a nagyságrend, amit most a Rendőrség tud vállalni, de a képviselő-
testületnek döntése van a Szent László Templomra és a Sétáló utcára is.  
 
 
Nyulász János: A maga részéről örömmel fogadja, hogy talán elindul, és meg is valósul 
Újhegyen a térfigyelő-rendszer, mert a terület egyik helyi képviselője. Jobb lett volna 
valóban, ha a megfigyelendő területekről konzultáltak volna. Az előterjesztésben szeretné, ha 
a pejoratív szavakat elkerülnék az előterjesztők pl. lakosság összetétele, úgy gondolja, hogy 
becsületes, megfontolt Magyar állampolgárok között élnek. Nagy valószínűséggel nem azért 
kellene a térfigyelő-rendszerek, hanem a belátogatóknak a tevékenysége és sajnálatos módon 
a hajléktalanok helyzetét is látni fogják, és látni fogják az italozó helyeket, és látni fogják, 
hogy mi történik azok környékén. Polgármester úr elmondta, hogy reagáló egységek is 
lesznek, és a reagáló egységek a területen lesznek. Újhegyre két héttel ezelőtt szerencsére 
kihelyeztek két rendőrt. Amikor úgy gondolta, ha a lakosság keresi őket, akkor meg is találja, 
de többször találkozott velük a város másik pontján szolgálatban. Nemcsak Kőbányára, 
hanem Kőbányán kívüli területekre is elvezényelték őket, ha ez így fog történni, és nem a 
területen lesznek a reagáló egységek, akkor sajnos lekésnek az eseményekről. Támogatja a 
kérdést, és várja a közbeszerzéssel kapcsolatos konkrét előterjesztést.  
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Szász Csaba: Nagy szükség lett volna első körben egy előtanulmány elkészítése, ami sajnos 
több okból csúszott. Többen tudják, hogy IDS pályázat keretén belül került volna ez 
megvalósításra, amit sajnos nem nyertek meg, és ennek egy része lett volna a tanulmány. 
Kicsit időzavarba került a csapat, az előzetes konzultáción szó volt arról, hogyan tudják 
időben megvalósítani, hogy november végére egy próbaüzem el tudjon indulni. Ha ezt az 
előtanulmányt megtették volna, annak 60 nap lett volna a lebonyolítása, ami a részletes 
specifikációt is tartalmazta volna, amit dr. Pap Sándor jelzett. Az a grémium, amely ezt 
előzetesen megtárgyalta abban döntött, hogy a képviselő-testület kérje fel a polgármestert az 
Újhegyi lakótelepen létesítendő térfigyelő-rendszer egyben történő tervezésére és kiépítésére 
vonatkozó közbeszerzési pályázat lebonyolítására. A rendőrség tanulmánya természetesen 
rendelkezésre áll. A közbeszerzést a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
fogja végrehajtani.  
 
 
Dr. Pap Sándor: El tudja fogadni a javaslatot, de azt gondolja, hogy nem a képviselő-testület 
elé kerül az anyag, hanem a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság elé. 
Elfogadja az indokot, hogy nem volt idő a szakértői anyagra, viszont azt gondolja, hogy 
szakértő nélkül nagyon merész dolog lenne dönteni ebben a dologban, már csak azért is, mert 
a neuralgikus pontokat a közbeszerzésben rábízzák a pályázókra. Azért tudják, hogy ezzel 
megégethetik magukat. Kiírhatják így a pályázatot, de emellett csak úgy tud szavazni, hogy 
tényleg független szakértőt kérjenek fel, aki véleményezze a pályázatot, és legyen kellő súlya 
a képviselőknek a közbeszerzésben. Szakértőnek, talán a szakmai kamara lenne a 
legalkalmasabb. Szeretné javasolni a képviselő-testületnek, hogy éljen megkereséssel a 
Vagyonvédelmi Kamara felé a Polgármester úr, és kérjék fel arra, hogy ezeket a 
közbeszerzéseket véleményezzék, mert senkinek a szakértelmét nem kérdőjelezi meg, de ha 
beérkezik nyolc pályázat, és ha mindegyik a három konstrukcióra – bérlet, lízing, vásárlás – 
tesz ajánlatot, az 24 különféle pályázat, 24 kihelyezési ponttal, 24-féle technikai 
specifikációval, nem tudja, hogy állnak-e úgy, hogy erről egymagukban dönteni tudnak? 
Javasolja, hogy a közbeszerzésnél a Vagyonvédelmi Kamarának, mint országos hatáskörű, 
kötelező kényszertagsággal rendelkező kamarának a véleményét kérjék ki a pályázatok 
véleményezésénél és ez kellő súlyszámmal legyen szerepeltetve a közbeszerzésnél, mert sem 
politikailag, sem anyagilag nem szívesen vállalná azt, hogy ebből akár egy közbeszerzési vita 
lesz további egy évig, akár azt, hogy nem a legjobb megoldást választják. 
 
 
Bleicher Ferenc: Van erre egy olyan grémium, aki foglalkozik a közterületi térfigyelő-
rendszerekkel, és szakértői szinten működnek. Rendszeres konferenciákat tartanak, ennek 
bárki tagja lehet. Itt vannak olyan szakértők, akik véleménye szerint minden további nélkül 
felkérhetők, és független szakértők. Akár a kamarán keresztül is lehet találni ilyet. 
 
 
ELNÖK: Elhangzott egy képviselői javaslat, arra fog szavaztatni. A Vagyonvédelmi Kamara 
véleményét kérjék ki, és vegyen részt a pályázat kiírásában és értékelésében. Arra, hogy 
szakértőt kérjenek fel, nem kell testületi döntés, azt saját hatáskörében meg tudja oldani. 
 
 
Szarvasi Ákos: A kamarával kapcsolatban szeretné jelezni, hogy a közbeszerzési 
szabályzatukban is lehetőség van arra, hogy szakértőt alkalmazzon az önkormányzat egy-egy 
ilyen pályázat lebonyolításánál. Akivel már tárgyaltak a tanulmányterv elkészítése kapcsán, 
az minden jogosultsággal rendelkező szakértő, de nyilvánvaló, hogy bárki ilyet bevonhatnak. 
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A kamara bevonásával azért van probléma, mert amikor volt az őrzés-védés pályázat, akkor 
még egy olyan árat sem voltak hajlandók mondani, hogy mi az elfogadott óradíj, amit egy 
őrzés-védésnél figyelembe lehet venni, mert állítólag ezt a Gazdasági Versenyhivatal 
megtiltotta nekik, mert versenyellenes. Valószínűnek tartja, hogy a kamara, mint szervezet, 
nehezen bevonható. Annak viszont semmi akadálya, hogy szakértőt alkalmazzanak. Nyilván 
olyan szakértőre gondol, aki kamarai tagsággal és minden egyébbel rendelkezik ez ügyben.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Egyetlen hozzáfűzni valója van, hogy a kamara csinált ilyet számos 
alkalommal, ez nem lenne egy új dolog, azért nem gondolja, hogy őket lehetetlen lenne 
bevonni. A kamara több korábbi kamerarendszer telepítését segítette a szakértelmével. 
Fenntartja az indítványát és kéri Polgármester urat, hogy szavaztasson rá, azért is mert 
szakmailag megfelelő háttérrel kell rendelkezni, a kamarának megfelelő infrastruktúrája van, 
készítettek már több ilyen tanulmányt. 
 
 
ELNÖK: Fel sem merült, hogy elhangzott javaslatot ne szavaztatna meg.  
 
 
Győri Dénes: Abban az értelemben megerősítené Szarvasi Ákos főosztályvezető urat – és a 
másik szakmai részről nem beszél – ő is úgy tudja, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak van 
egy olyan álláspontja, ami minden kamarára vonatkozik, hogy a kamarai ajánlott árakat 
kartell áraknak minősítette, ezért semmilyen kamara nem fog árat mondani, mert innentől 
kezdve támadható.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Elfogadja Alpolgármester úr álláspontját és az árak kérdésében legfeljebb a 
kamara nem ad ajánlatot, de a technikai specifikáció és a kihelyezési pontok szempontjából 
fontosnak tartja. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 1./ határozati javaslatra. 
 
 
697/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete a kerületi 
térfigyelő-rendszer megvalósításának első szakaszában az Újhegyi lakótelepen 24 
megfigyelési pontból és a kerületi rendőrkapitányságon kialakítandó központból álló 
térfigyelő-rendszert kíván megvalósítani, melynek érdekében felkéri a polgármestert, hogy a 
BRFK-val kössön megállapodást az irányító-központ elhelyezésére és a szabadidős rendőrök 
foglalkoztatására vonatkozóan. 
Határidő:             azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
 Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly főosztályvezető 
 dr. Korpai Anita osztályvezető 
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ELNÖK: Kéri, szavazzanak a 2./ határozati javaslatra. 
 
 
698/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete a kerületi 
térfigyelő-rendszer megvalósításának első szakaszában az Újhegyi lakótelepen 24 
megfigyelési pontból és a kerületi rendőrkapitányságon kialakítandó központból álló 
térfigyelő-rendszert vezeték nélküli digitális kivitelben, bérleti jogviszonyban valósítja meg. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a 3./ határozati javaslatra a Jogi Bizottság kiegészítésével együtt: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a kerületi térfigyelő-rendszer megvalósításának első szakaszában az Újhegyi 
lakótelepen létesítendő térfigyelő-rendszer egyben történő tervezésére, kiépítésére és 
karbantartására vonatkozó közbeszerzési pályázat lefolytatására. 
 
 
699/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a kerületi térfigyelő-rendszer megvalósításának első szakaszában az Újhegyi 
lakótelepen létesítendő térfigyelő-rendszer egyben történő tervezésére, kiépítésére és 
karbantartására vonatkozó közbeszerzési pályázat lefolytatására. 
Határidő:             azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
 Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:         Bleicher Ferenc közbiztonsági tanácsadó 
  Szarvai Ákos főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a 4./ határozati javaslatra, amelybe szintén beépíti a módosító 
javaslatot: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy a kerületi térfigyelő-rendszer 
szervezését dolgozza ki, és azt terjessze a képviselő-testület elé. 
 
 
700/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy a kerületi térfigyelő-rendszer 
szervezését dolgozza ki, és azt terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő:             azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
 Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hancz Sándor ügyvezető 
 Bleicher Ferenc közbiztonsági tanácsadó 
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ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a pályázat kiírásába és elbírálásába vonják be a 
Vagyonvédelmi Kamara képviselőjét. Képviselő úr visszavonta, hogy „megfelelő 
súlyszámmal szerepeltessék” szövegrész bekerüljön a határozati javaslatba.  
 
 
701/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – 
a 699/2009. (V. 21.) számú határozatában foglaltak végrehajtására – a kerületi térfigyelő-
rendszer működtetésére vonatkozó közbeszerzési pályázati eljárásba kerüljön bevonásra a 
Vagyonvédelmi Kamara független szakértője. 
Határidő:             azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
 Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:         Bleicher Ferenc közbiztonsági tanácsadó 
  Szarvai Ákos főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánják-e tárgyalni a Tájékoztatót az Önkormányzat 
2009. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről következő napirendi pontként.  
 
 
702/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi pontként kívánja tárgyalni a Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-VII. havi várható 
likviditási helyzetéről tárgyú előerjesztést. 
 
 
 
A napirend 4./ tárgya: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-VII. havi várható 

likviditási helyzetéről 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Nyulász János: A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
703/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen,  egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. I.-VII. havi 
várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánja-e a képviselő-testület következő napirendi 
pontként tárgyalni a Javaslat a Polgármesteri Hivatal pályázati feladatainak ellátása érdekében 
szükséges létszám meghatározására tárgyú előterjesztést.  
 
 
704/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi pontként kívánja tárgyalni a Javaslat a Polgármesteri Hivatal pályázati feladatainak 
ellátása érdekében szükséges létszám meghatározására tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
A napirend 5./ tárgya: Javaslat a Polgármesteri Hivatal pályázati feladatainak ellátása 

érdekében szükséges létszám meghatározására 
 Előterjesztő:  dr. Neszteli István jegyző 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a pályázatok 
kezelésével és az ezzel kapcsolatos problémák súlyát átérzik, és mindenki tudja, hogy ez egy 
szerteágazó széleskörű feladat. A bizottság azt a javaslatot tette, hogy a Polgármesteri Hivatal 
létszámkeretén belül oldják meg ezt a problémát, tehát a Polgármesteri Hivatal összlétszámát 
nem javasolja emelni, tehát annak változatlanul hagyása mellett kerüljön sor a szükséges 
létszám átcsoportosításokra. 
 
 
Győri Dénes: Elmondta a bizottsági ülésen is, hogy ezzel a határozati javaslattal így nem ért 
egyet. Kéri, hogy a képviselő-testület azt szavazza meg, hogy ezt a két munkatársat fel tudják 
venni a jelenlegi munkatársak mellett. Azt, hogy erre a két munkatársra szükség van, az 
előterjesztés is elég jól indokolja, és ehhez megfelelő szakértelmű ember kell, aki ebben 
járatos, ilyeneket nem tudnak átcsoportosítani a hivatalon belül, tehát szükséges felvenni. Az, 
hogy az a gyakorlat alakuljon ki, ha valamelyik osztályra fel kell venni embert, és ezt csak 
akkor tehetik meg, ha máshonnan elküldenek, ez véleménye szerint nem egy szerencsés 
gyakorlat. Amikor jóváhagyta a képviselő-testület a létszámkereteket a költségvetésben, az 
azt jelenti, hogy azokra a területekre annyi ember kell. Ha ezek után bebizonyosodik, hogy 
még van pluszmunka, akkor az pluszembert igényel, nem el kell venni máshonnan. Mielőtt 
Radványi Gábor képviselő úr megint feláll, és azt mondja, hogy a képviselők Kőbányát 
képviselik és nem a Polgármesteri Hivatalt, azt szeretné mondani, hogy ezt nem azért mondja, 
hogy a Polgármesteri Hivatalt képviseli a kerület érdekeivel szemben, hanem azt látja, hogy 
pontosan az a kerület érdeke, hogy itt szakszerűen menjenek a dolgok, és ehhez kell a két 
ember, és akkor más területről nem kellene elvenni.  
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Ha azt akarják, hogy ott is rendesen folyjanak a dolgok, és az ügyintézés rendesen menjen, 
akkor ne okozzanak ezzel más területen problémát, hanem biztosítsák ezt a két helyet, hiszen 
véleménye szerint ez szolgálja jelen esetben a kerület érdekét is, és ezt nemcsak a 
Polgármesteri Hivatal egyoldalú védelme miatt mondja. Persze ettől lehet valakinek eltérő 
véleménye is.  
 
 
ELNÖK: Azt szokta mondani, hogy nagyon reméli, hogy aki az önkormányzatnak pénzébe 
kerül bármilyen módon, legyen az politikus vagy köztisztviselő, vagy közalkalmazott, az 
hasznot is hoz a kőbányai közösségnek. Vannak olyan álláshelyek, akik egyszerűen 
természetüknél fogva kimutathatóbban hozzák ezeket a hasznokat pl. az adósok, pénzügyesek 
és azt gondolja, hogy a pályázattal foglalkozó kollégák tipikusan olyanok, akik nagyon 
közvetlenül és nagyon tetten érhetően, a munkájuk kapcsán megszolgálják azt a bért, amit 
rájuk fordítanak. Itt ugyan kiadás lesz, de a pályázatoknál a bevételek sokszorosa jelentkezik, 
ez a haszon véleménye szerint közvetlenül kimutatható. 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: Nem szeretné ugyanazt a vitát lefolytatni, amit egyrészt a 
bizottsági ülésen is elmondott, másrészt és a testületi ülésen is nagyon sokszor kifejtette az 
álláspontját a pályázatok kezelésével kapcsolatban. Abban úgy gondolja, hogy nincs vita, és 
mindenki egyetért azzal, hogy aki a közt szolgálja az nyilvánvalóan a lehető 
leghatékonyabban végzi a feladatát. Amit viszont tényszerűen meg kellene nézniük ebben az 
esetben, hogy melyek azok a konkrét feladatok, amelyeket konkrétan a Polgármesteri 
Hivatalban jelentkeznek, ténylegesen hogyan szeretnék ezt a feladatot megoldani, hol 
jelentkeznek azok a többletfeladatok, amelyeket kezelni kell. Erre a kérdésre egyértelműen 
egy eljárási rend adhatna választ, ami részletesen megmutatja a képviselőknek, hogy hogyan 
kell ezeket a projekteket kezelni. Nem találta ebben az anyagban arra a kérdésre sem választ, 
hogy hány üres álláshely van jelen pillanatban a Polgármesteri Hivatalban. Parkinson 
törvényét úgy gondolja mindannyian ismerik, nem szeretné, ha most ennek mentén 
indulnának előre. Annál fontosabb egy terület, akkor oda minél több álláshelyet 
csoportosítsanak. A projektek kezelésénél kiemelt súlya van a pénzügyi rész kezelésének. Ha 
egy projekt előrehaladási jelentés szakmailag kidolgozott, ám pénzügyileg nem, akkor ott 
nagyon komoly problémák vannak, nem akar visszautalni pl. a két hónappal ezelőtt a 
képviselő-testület előtt lévő anyagra, amit egy külső szakértő cég végzett el nem kis pénzért. 
Ott egyértelműen jó pár millió forintot buktak azon, aki a projektet gondozta, akit a projekt 
pénzéből fizetni kell, projektmenedzser és gazdasági vezető, azok a rájuk rótt feladatot nem 
végezték el. Valamennyi projekt, amivel pályáznak, tartalmaz projektmenedzsert és gazdasági 
vezetőt, akit a projektből úgy gondolja, hogy egyrészt meg kell fizetni, másrészt a 
munkafeltételeket biztosítani kell. Ezért látná fontosnak, hogy a dolgot a maga teljességében 
vizsgálják egyszer végre, és lássák, hogy kinek, hol van a felelősséghatára. A képviselő-
testület előtt járt korábbi anyagban szerepelt a közbeszerzésben az, hogy úgy hirdetik meg a 
közbeszerzési eljárásban a pályázati kiírást, hogy a projekt menedzselését is vállalja. Szeretné 
tisztelettel megkérdezni, ha egy külső szakértő cég fogja elvégezni a pályázatírását és a 
projekt menedzselését, amiért az elnyert pénzből nem kis összeget fognak neki átadni, akkor 
miért is szükséges nekik a Hivatal létszámát még ezen túlmenően növelni? Benne a kérdések 
sokasága merül fel, és ezért első javaslata az lenne, hogy vagy ne tárgyalják ezt az anyagot 
most és vizsgálják alaposan meg, hogy hogyan is néz ki, kinek, milyen részfeladata van, 
hogyan kellene ezt az egészet kezelni?  
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Fenntartaná a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mert tudja, hogy a pályázatok kezelése nagyon 
sok feladatot ad, két fő üres álláshely nyilván van, tehát belső átcsoportosítással oldják meg. 
Ezen túlmenően megérne egy misét, hogy ezt az egészet a maga teljes egészében vizsgálják 
meg egyszer végre.  
 
 
ELNÖK: Olyan szerencsés a helyzetük, hogy mind a vezetői értekezleten, mind a 
frakcióvezetői értekezleten abban nem volt nézeteltérés, hogy a feladatok ellátásához szükség 
van erre a két főre. Egyetért Elnök asszonnyal abban, amit elmondott, de szakaszai vannak 
ennek az egész folyamatnak. Úgy gondolják közösen, hogy amit meg kell erősíteni, az 
legnagyobb részben az előkészítő és a pályázatig való eljutás időszaka. Ami elhangzott, hogy 
a projekten belül kell megoldani néhány kérdést, azzal teljesen egyetért. Abban nem volt 
egyetértés, hogy ez átcsoportosítással vagy sem történjen. 
 
 
Dr. Neszteli István: Ilyen esetekben mindig el szokta mondani, és most is elmondja, hogy az 
átcsoportosítás azért nem működik, mert a pék nem tudja a fegyverkovács feladatait ellátni. 
Lehet, hogy valaki nagyon jó a saját területén és nagyon jó kenyeret süt, de ha átteszik 
máshová, és fegyverkovács munkával bízzák meg, nem biztos, hogy ott is ugyanolyan jól fog 
dolgozni. Az átcsoportosítást úgy gondolja, hogy e miatt nem nagyon tudják megvalósítani, 
hogy valahonnan két embert elküldenek. Ahogy Győri Dénes úr elmondta, hogy azért 
kialakultak olyan arányok, amit az év elején, illetve a költségvetésnél meghatároztak, és 
ahhoz jó lenne, ha tudnák tartani magukat, hiszen akkor más területről két embernek a 
munkaviszonyát meg kell szüntetni. Kéri a képviselő-testületet, hogy az eredeti határozati 
javaslat szerint biztosítsa ezt a két főt. Azt gondolja, hogy talán abban nincs vita, hogy ez 
nagyon fontos feladata a Polgármesteri Hivatalnak, és ezt megfelelő szinten ellátni a jelenlegi 
létszámmal már nem lehet. Rengeteg pályázat van, rengeteg munkával, feladattal, tehát 
mindenképpen szükség van arra a két emberre. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A Szocialista frakció azt javasolja, természetesen elismerik, hogy 
ez a terület nagyon fontos, igényli a két főt, de ez plusz 1 fő felvételével legyen megoldva, a 
másikat oldja meg máshogyan a Hivatal. Nem azt mondja, hogy átcsoportosítással, oldja meg 
másként a Hivatal. 
 
 
Győri Dénes: Üres álláshelyek! Üres álláshelyek biztosan vannak a hivatalban, aminek 
legtöbbször az az oka, hogy sajnos azokért a bérekért, amit a hivatal fizet, nem kapnak 
megfelelő munkaerőt. Tehát az üres álláshelyeket nagyon is be kellene tölteni azokon a 
helyeken ahol vannak, és ott is hiányzik a munka, csak egyszerűen az a probléma, hogy 
nagyon nehéz megfelelő embereket kapni. Nem azért vannak itt üres álláshelyek, mert oda 
nincs szükség arra az emberre, és nem töltik be, mert amúgy sem kell, hanem azért, mert 
valamilyen problémát okoz az álláshely betöltése. Azokra az álláshelyekre ott elméletileg 
szükség van. A másik dolog, hogy ennek az egésznek a kérdését az ÁROP pályázaton belül 
külön vizsgálná, annak az egyik ilyen feladata, hogy a pályázatokkal kapcsolatos munkák 
megszervezése, és ennek az egész humán erőforrás igénye és egyéb vetületét is ez vizsgálja, 
de annyira akkut helyzet alakult már ki ezen a téren, hogy úgy látták a helyzetet, - ez a 
Controllingosok is vizsgálták – nem lehet tovább várni, be kell tölteni az álláshelyeket, mert 
komoly problémáik lesznek, ha ezt a két álláshelyet nem biztosítják. Még egyszer kéri a 
képviselőket, hogy ezt tegyék meg, és ezt a két helyet biztosítsák a Hivatal számára. 
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Dr. Fejér Tibor: Szeretné megkérdezni, hogy az önkormányzat az elmúlt 5 évben hány embert 
képezett ki pályázatírásra? Ez a kérdés nem most lett akkut, ez már évek óta nagyon fontos 
feladat. Hol dolgoznak azok, akiket kiképeztek?  
 
 
ELNÖK: Erre most nem fognak tudni válaszolni. Azt el tudja mondani, hogy nagyon komoly 
120 órás tanfolyammal indítottak, ahol minden intézményben kiképeztek néhány olyan főt, 
hogy intézményi szinten legyenek olyan kollégák, akik pályázatírásra képesek, illetve értik ezt 
a nyelvezetet, illetve, ha ebben jártas szakemberekkel működnek közre, akkor 
párbeszédképesek legyenek. Ez az intézményi szint. Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri 
Hivatalban is tanfolyamot indítottak, azt hiszi, hogy az Európai Uniós pályázatokkal 
kapcsolatos tanfolyamon az összes irodavezető részt vett, ebből vizsgázott. Ez arra teszi őket 
alkalmassá, hogy valamiképpen párbeszédet tudjanak kialakítani a szükséges cégekkel, és a 
pályázatot kiíró és lebonyolító szervezetekkel. A pályázatok bonyolultságára jellemző, hogy 
pénteki napon egyetlen egy pályázatnál csak az aláírások, amit ő írt alá, és nem beszél az 
intézményvezetőkről és a többiekről, másfél órát vett igénybe. Hihetetlenül bonyolult és 
bürokratikus rendszerről van szó, és ebben az a legkevesebb, hogy ő aláírja. Egy nagyon-
nagyon bonyolult rendszerről van szó, az összes irodával kell tartani a kapcsolatot, külső 
szervekkel, a pályázat írására nem is képes a Hivatal, pályázatíró cégek írják, de maga az 
összeszervezés és az információadás is nagyon komoly feltételeket támaszt velük szemben, és 
most úgy tűnik, hogy ennek nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak eleget tenni. Egy 
módosító javaslat hangzott el, hogy egy álláshelyre biztosít a képviselő-testület fedezetet, 
aminek az összege 2.619.100,-Ft. 
 
 
Ronyecz Róbert: Az összeg forrása nem a működési célú, hanem a felhalmozási célú 
tartalékkeret.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: (ügyrendi hozzászólás) Azt gondolja, hogy a Pénzügyi 
Bizottság javaslata teljes mértékig módosító javaslat, hiszen forrást nem jelölt meg, hanem azt 
mondta, hogy a meglévő forrás kerete terhére, meglévő létszámra, és természetesen a 
bizottsági ülésen is elmondta, hogy a megjelölt forrás az előterjesztésben nem jó, és örülne 
neki, ha az előterjesztők a Gazdasági és Pénzügyi Főosztállyal egyeztetnének a források 
megjelölésekor. 
 
 
ELNÖK: Véleménye szerint ez azért nem módosító javaslat, mert itt semmi másról nincs szó, 
mint két döntésről. Az egyik az, hogy a Hivatal létszámát a képviselő-testület megemeli, és a 
másik döntés, hogy ehhez bért biztosít. Amennyiben ezt nem teszi, akkor Jegyző úr hatásköre 
az átcsoportosítás, és az, hogy hogyan oldja meg a feladatot egyeztetve a polgármesterrel. De 
nem képviselő-testületi hatáskör, ezért gondolja, hogy nem módosító javaslat. Ha annak 
venné, akkor hatáskör elvonás történne. 
 
 
Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) Kéri Polgármester urat, hogy a sorrendre 
szavaztasson, mert a FIDESZ frakciónak az a véleménye, hogy támogatják a két státusz 
kialakítását, de a Hivatal létszámkeretén belül. Kéri Polgármester urat, hogy erre szavaztasson 
előbb, ha ez a javaslat nem kapja meg a többséget, akkor kompromisszumként dr. Csicsay 
Claudius Iván javaslatát el tudják fogadni.  
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Abban az esetben, ha egy igennel szavazás van feltéve, és először a módosító javaslatra 
szavaznak, akkor ebben a körben a FIDESZ frakció nemmel fog szavazni ugyanerre a 
javaslatra. Kéri Polgármester urat, hogy arra a határozati javaslatra szavaztasson először, hogy 
legyen ilyen státusz, de a mostani kereteken belül.  
 
 
ELNÖK: Megérti, és szívesen meg is tenné, de nem szavaztathat, mert nem merült fel, mint 
kérdés. A kérdés csak a bővítés. Ha nincs bővítés, nincs miről dönteni. Az átcsoportosítás 
Jegyző úr hatásköre polgármesteri egyetértéssel. A képviselő-testületnek abban nincs 
kompetenciája. Azért kellett a képviselő-testülethez fordulni, mert a státuszok bővítése 
képviselő-testületi hatáskör, és a pénzügyi terhek biztosítása is a képviselő-testület 
kompetenciája. Ha ezt nem teszi meg a képviselő-testület, az belügy. 
 
 
Kleinheincz Gábor: Felhívja a figyelmet, hogy a létszám megemelése a költségvetési rendelet 
módosítását jelenti, mert az Áht. szerint a költségvetésben kell jóváhagyni a rendelkezésre 
álló létszámot, tehát minősített többségű szavazat szükséges. 
 
 
ELNÖK: Rendszeresen hoznak olyan döntéseket, amelyeket később a költségvetésben 
szoktak végigvinni. Volt egy kialakult gyakorlat, megkéri Jegyző urat ismertesse az 
álláspontját.  
 
 
Dr. Neszteli István: Az a véleménye, hogy ez a döntés még nem igényel minősített többséget, 
majd amikor a költségvetésbe be kell építeni, akkor majd az lesz. Előállhat az az érdekes 
helyzet, hogy most megszavazza a képviselő-testület, de a költségvetésben nem, de mindig 
így csinálta a képviselő-testület, hogy határozatot hozott egyszerű többséggel, és amikor a 
költségvetést módosította, ahhoz kell majd minősített többség. 
 
 
Révész Máriusz: Kleinheincz úr arról beszélt, hogy az Áht. feketén-fehéren leírja, hogy a 
Hivatal létszámkeretét a költségvetési rendeletben meg kell határozni. A rendeletben szerepel, 
hogy 298 fő. A rendelet ebben a pillanatban érvényben marad, még akkor is, ha határozatot 
hoz a képviselő-testület. Az érvényben lévő rendelet, ellentétes lesz a határozattal, erről 
beszélt Kleinheincz úr, nem költségvetési fedezetről. Törvényi előírás, hogy a költségvetési 
rendeletben meg kell határozni a hivatal létszámát. Ezt megtette a képviselő-testület. Ettől 
kezdve ettől eltérni, csak rendeletmódosítással lehet álláspontja szerint. Kleinheincz úr nem 
arról beszélt, hogy költségvetési fedezet kell. 
 
 
Dr. Neszteli István: Pontosan értette, és erre mondta, hogy a költségvetési rendeletnek ennek 
majd meg kell felelni. Jelen pillanatban egy ilyen jellegű döntést hozhat a képviselő-testület, 
mintegy kinyilvánítva a szándékát. Nyilván akkor lesz ez majd a költségvetési rendeletbe 
beépítve, ha beépül, akkor meg lehet emelni a Hivatal létszámát, ha nem, akkor nem. Addig el 
lehet indítani az előkészítő munkákat. 
 
 
Kleinheincz Gábor: Ez praktikusan azt jelenti, hogy addig nem vehet fel Jegyző úr senkit. 
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Dr. Neszteli István: Igen, ez így van, de a pályázatot kiírhatja. 
 
 
Kleinheincz Gábor: Kéri, hangozzék el a képviselő-testületi ülésen, hogy amíg a költségvetési 
rendelet módosítására rá nem bólint a képviselő-testület, addig Jegyző úr nem vehet fel senkit. 
 
 
ELNÖK: Igen, de a pályázatot és egyéb előkészítő munkákat el lehet kezdeni. Vagy belső 
átcsoportosítással oldják meg. Szeretné tisztázni Révész Máriusz képviselő úr felvetésére, 
hogy nem sorrendi kérdés, mert a nemleges javaslatot nem fogja tudni feltenni. Szavazzanak 
az egy főre, aztán a két főre. Kéri, szavazzanak arra, hogy Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 1-jétől a Polgármesteri Hivatal 
létszámát 1 fővel megemeli pályázati referensi munkakörrel, a juttatásokra 2.619.100,-Ft-ot 
biztos a képviselő-testületi felhalmozási célú tartalékkeret terhére. 
 
 
705/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 13 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati referensi 
munkakör létrehozása érdekében nem emeli meg a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fővel 
2009. július 1-jétől, 2.619.100,-Ft biztosításával. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra: 2009. 
július 1-jétől a Polgármesteri Hivatal létszámát két fővel megemeli pályázati referensi 
munkakörrel és a juttatásokra 5.238.200,-Ff-ot biztosít. 
 
 
706/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(5 igen, 13 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati referensi 
munkakör létrehozása érdekében nem emeli meg a Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fővel 
2009. július 1-jétől. 
 
 
ELNÖK: Módosító javaslata, hogy 1 fővel emeljék meg a hivatal létszámát, és erre 
biztosítsanak 2.519.100,-Ft-ot. Kéri, szavazzanak a javaslatra. 
 
 
707/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 12 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 1-jétől 
a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fővel megemeli – pályázati referensi munkakörre és a 
juttatásokra összesen 2.519.100,-Ft-ot biztosít a képviselő-terület felhalmozási célú 
tartalékkerete terhére, 
módosítva ezzel az 1633/2008. (XI.20.) számú önkormányzati határozatában foglaltakat. 
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Határidő: 2009. július 1. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly  
  Ronyecz Róbert 
  Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánják-e következő napirendi pontként tárgyalni a 
Javaslat az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda új telephely ellátásához óvodavezető-
helyettesi státusz biztosítására tárgyú előterjesztést.  
 
 
708/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi pontként kívánja tárgyalni a Javaslat az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda új 
telephely ellátásához óvodavezető-helyettesi státusz biztosítására tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
A napirend 6./ tárgya: Javaslat az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda új telephely 

ellátásához óvodavezető-helyettesi státusz biztosítására 
 Előterjesztő:  Baloghné Stadler Irén óvodavezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs jelentkező. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
709/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az 
Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda új telephelyére óvodavezető-helyettes alkalmazását 
2009. szeptember 1-jétől. 
Egyben az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda részére 197.800,-Ft személyi juttatást és 
63.300,-Ft járulékot hagy jóvá a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete 
terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
 Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 Baloghné Stadler Irén óvodavezető 
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A napirend 7./ tárgya: Javaslat az általános iskolák technikai dolgozók engedélyezett 
létszámára 

 Előterjesztő:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A szándékkal és az előterjesztéssel egyetért, csak másként 
fogalmazná meg a határozati javaslatot. Módosító javaslata: Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az általános iskolákban a technikai 
dolgozók elosztására vonatkozó normarendszert, és ennek alapján engedélyezi a technikai 
dolgozók újraosztását az 1. sz. melléklet alapján. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy a 
képviselő-testület elfogadja a normarendszert, hogy a jövő héten már ne legyenek ettől eltérő 
külön kérések. 
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság jóváhagyta ezt a keretszámot, ugyanakkor 
elmondja, hogy maga a táblázat is egyfajta ellentmondást tartalmaz, mert különböző 
területeken pl. a konyhai személyzet esetében nem minden esetben konzekvens olyan 
értelemben, hogy hasonló nagyságrendű iskolák esetében eltérő személyzet van. Arról 
beszéltek, hogy ezt később majd írják át, de ebben a pillanatban ezzel a létszámmal javasolják 
elfogadni. 
 
 
Révész Máriusz: Elnézést kér, de a Kulturális és Oktatási Bizottság tett egy módosító 
javaslatot, mégpedig azt, hogy a Kápolna téri Általános Iskolánál a konyhai dolgozók 
létszámát emeljék fel 1,5 főre, és a Kada utcai Általános Iskolában 3 főre.  
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy az általános iskolákban a technikai dolgozók 
létszámának újraosztási javaslatát úgy módosítja a képviselő-testület, hogy a Kada utcai 
Általános Iskolában 3,5 főről 3 főre csökkenti, a Kápolna téri Általános Iskolában 1 főről 1,5 
főre emeli a konyhai dolgozók létszámát. 
 
 
710/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az általános 
iskolákban a technikai dolgozók létszámának újraosztási javaslatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 a konyhai dolgozók létszámát: 

� a Kada Mihály Általános Iskolában 3,5 főről 3 főre csökkenti, 
� a Kápolna téri Általános Iskolában 1 főről 1,5 főre növeli. 

 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testület engedélyezi az előbbi 
módosítással a táblázatban szereplőeknek megfelelően a technikai dolgozók létszámának 
újraosztását a meghatározott normarendszer szerint. 



 39 

711/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 710/2009. 
(V.21.) számú határoztában foglalt módosítással együtt – engedélyezi az általános iskolákban 
a technikai dolgozók létszámának újraosztását a normarendszer szerint a következőképpen: 

Általános 
Iskola 

tanulói 
létszám 

Ügyinté
-ző 

Ped. munkát 
segítő 

étkezők 
száma 

konyhai 
dolgozó 

Taka
rító 

egyéb 
üzemel-
tetés 

Úszó-
mester 
 

gépész 
Össze-
sen 

Jelenlegi 
engedélye
zett 
létszám 

            
Janikovszky 
Éva  

382 2.0 2.5 272 3.0 5.5 2.5 0 0 15.5 13.00 

Üllői úti  
207 1.5 2.0 170 2.0 4.0 1.5 1 0.5 12.5 11.50 

Harmat u. 491 2.5 3.0 231 2.5 7.5 2.0 0 0 17.5 16.00 
Fekete István  440 2.0 2.5 279 3.0 6.0 3.0 0 0 16.5 15 
Bem József  254 1.5 2.0 181 2.0 4.0 1.5 0 0 11.0 12.50 
Kada Mihály  381 2.0 2.5 309 3.0 5.5 2.0 0 0 15.0 12.00 
Kápolna téri  193 1.5 2.0 125 1.5 4.0 3.0 1 1.0 14.0 16,25 
Keresztury 
Dezső  

314 2.0 2.0 238 2.5 6.0 3.0 0 0 15.5 17.00 

Kertvárosi  251 1.5 2.0 158 2.0 4.0 1.5 0 0 11.0 11.25 
Szervátiusz 
Jenő  

402 2.0 2.5 284 3.0 7.0 2.0 0 0 16.5 16,50 

Szent László   660 3.0 3.0 431 4.0 9.0 3.0 0 0 22.0 22,50 
Széchényi 
István  

499 2.5 3.0 294 3.0 8.0 3.0 0 0 19.5 23.00 

Összesen:            
 4.474 24.0 29.0 2.972 31.5 70.5 28.0 2 1.5 186.5 186.50 
 

Határidő:     2009. szeptember l. 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
      Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Hadd említse meg, hogy ez ugyanaz a helyzet, mint az előbbi, ugyan nem módosul 
az összlétszám ebben a tekintetben, és nincs pénzügyi vonatkozása, de ha jól emlékszik a 
költségvetésben az intézményi létszámok is rögzítve vannak. Gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, 
mint azelőtt, hogy most döntött a képviselő-testület, de a költségvetésben ezt át kell vezetni.  
 
 
 
A napirend 8./ tárgya: Javaslat az Aszfaltplusz Kft.-vel kötött szerződés mely a Gergely 

utcában autóbusz megállóhely és járdacsatlakozás kiépítéséről 
készült – forrásának biztosítására 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Kérdezi, hogy ilyen esetekben megkeresik-e a BKV-t, és 
megkapják a választ, hogy ők elutasítják, és ezt meg kellene csinálni, holott ez az ő feladatuk 
lenne, vagy eleve abból indulnak ki, hogy a BKV úgyis elutasítja és az önkormányzat ezt 
megelőlegezi.  
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Szarvasi Ákos: Jelen esetben az útvonal módosítást a Kőbányai Önkormányzat 
kezdeményezte. A meglévő üzletközpontokban vásárlók, a Noszlopy utca környékén élők 
kérelmezték, hogy tömegközlekedéssel is meg tudják közelíteni az üzleteket, ezért kérték, 
hogy a 117-es autóbusz a Noszlopy utca felé járjon. A 117-es autóbusz hétközben módosított 
útvonalon jár, hétvégén nem jár. Hétvégén a BKV az önkormányzat kérésére módosított 
útvonalon járatja a 217-es buszt, a Sibrik Miklós útról kanyarodik be a Gergely utcára és úgy 
megy végig. Tavaly augusztusban vagy szeptemberben került a képviselő-testület elé az 
előterjesztés, amelyben leírták, hogy csak akkor fogja a BKV erre az útvonalra áttenni a 
buszjáratot, ha a Kőbányai Önkormányzat vállalja a két új megálló kiépítését. Akkor a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy erre biztosít 600.000,-Ft-ot. A buszmegállókat már 
kiépítették, a BKV már átvette, a 217-es járat erre közlekedik. Itt maga a pénzeszköz nem 
került be az idei költségvetésbe és ezért van szükség arra, hogy a képviselő-testület 
megszavazza az átcsoportosítást, hogy a számla kifizethetővé váljon.  
 
 
ELNÖK: Meg kell mondja, hogy ennél is többről volt szó. Akkor volt a BKV előtt a 
racionalizálási csomag, ez ennek a csomagnak a része volt. Amikor leültek a BKV-val 
tárgyalni, hogy a 9-es busz megmaradjon és egyebek, erre felhatalmazást kaptak, mert a 
képviselő-testület tagjai között vita volt, és azt kérték, hogy erősítsék meg a tárgyalásban 
résztvevőket, hogy a BKV vállal egy sor kérést, egy sor kérését az önkormányzatnak 
feltétellel teljesítik ez volt az egyik ebben a csomagban. Ez egy megállapodás része, amely 
érintette a 9-es buszt és nagyon sok minden más kérdést is. Kellemetlen lenne, ha nem tudnák 
teljesíteni, amit vállaltak. 
 
 
Kovács Róbert: Egyetért Polgármester úrral, ezt vállalták csak egyetlen dolgot nem ért, és ezt 
muszáj megkérdezni. Tavaly ősszel kivitelezésre került? Mikor csinálták meg a 
buszmegállókat? Tavaly nyáron döntött a képviselő-testület, úgy emlékszik, hogy tavaly óta 
megvannak ezek a buszmegállók. Látta, amikor kiépítésre kerültek ezek a buszmegállók. 
Miért egy év múlva döntenek a forrásról? 
 
 
Szarvasi Ákos: Tavaly csatorna-, illetve gázvezeték építés miatt ideiglenes megálló 
kihelyezésére került sor ezeken a helyeken. A tényleges kiépítés most történt meg, és amiatt, 
hogy a téli időszakban mínusz 5 fok alatt nem engedték az aszfaltozást, ezért ez március 
végén készült el. Most, amikor áprilisban benyújtotta a számlát a kivitelező, akkor derült ki, 
hogy maga az összeg nem került áthozatalra az idei költségvetésbe. A tényleges, végleges 
kialakítás idén márciusban történt meg. 
 
 
ELNÖK: Végül is ellenvélemény nem hangzott el. Kéri a képviselő-testület tagjait, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
712/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 573.204,- 
Ft-ot felszabadít a felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére az Aszfaltplusz Kft.-vel 
kötött − Gergely utcában autóbusz megállóhely és járdacsatlakozás kiépítési munkáit 
tartalmazó − szerződés fedezetére. 
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Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 9./ tárgya: Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 20-éves 

évfordulójával kapcsolatos jutalmazásra 
 Előterjesztő:  Vermes Albán igazgató 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság nem támogatja a kérelmet, azon egyszerű 
oknál fogva, hogy számos intézményüknek volt jubileuma, és a maximált összeg, amit 
jubileumi ünnepségre költség hozzájárulásként adott az önkormányzat, az 100.000,-Ft-ot ért 
csak el.  
 
 
Révész Máriusz: Elmondja, hogy ez a kérdés egyértelműen szabályozva van, 25, 50, 75, 100 
évnél melyik intézménynek mekkora összeg jár az évfordulós ünnepségekre. Nem is érti, 
hogy egy ilyen kérdés – annyira komolytalan -, hogy egyáltalán hogyan juthat el a képviselő-
testületig? Mivel van erre egy világos szabályrendszer, amit elfogadott a képviselő-testület, 
azzal nincs összhangban, véleménye szerint világosan azt kell mondani, hogy a 
szabályrendszer szerint ez így nem működik.  
 
 
Nyulász János: A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság tárgyalta és nem támogatja a 
határozati javaslatot. 
 
 
ELNÖK: Az előterjesztést a bizottságok nem támogatják. Kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 
 
 
713/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(2 igen,  20 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem biztosít 
forrást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő 20-éves évfordulójára, a dolgozók jutalmazásának fedezetéül. 
 
 
A napirend 10./ tárgya: Javaslat az oktatási és közművelődési intézményvezetők 

jutalmazásához forrás biztosítására  
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
714/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete intézményvezetői 
jutalmazásra céltartalékba helyezett 35.259.000,- Ft-ból 16.261.500,-Ft összeget (jutalom: 
12.319.300,-Ft + járulékai: 3.942.200,-Ft) felszabadít a közoktatási és közművelődési 
intézményvezetők jutalmazására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítésért felelős: Semperger Sándorné  
 Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
 
A napirend 11./ tárgya: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Egyesített Bölcsődék 2008. évi beszámolója 
 Előterjesztő:  Göncziné Sárvári Gabriella vezető 
 
 
ELNÖK: Köszönti Göncziné Sárvári Gabriellát, az Egyesített Bölcsődék vezetőjét. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
 
 
Láng Ferenc: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Egyúttal a bizottság megköszönte a bölcsődei 
dolgozóknak az elmúlt évi színvonalas és odaadó munkáját.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
715/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2008. évi munkájáról szóló 
beszámolóját tudomásul veszi.  
 
 
 
A napirend 12./ tárgya: A Kőbányai Média és Kulturális Kht. javaslata a Szent László 

Napok rendezvénysorozat programjaira 
 Előterjesztő:  Győrffy László ügyvezető 
 
 



 43 

ELNÖK: Köszönti Győrffy László ügyvezető urat. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.  
 
 
Nyulász János: A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és 12 
millió forintot javasol rendezvénysorozat finanszírozására. A különbséget pedig a bevételből 
kell fedeznie a Kht.-nak. 
 
 
Győrffy László: Úgy látja a költségvetési rendeletben, hogy ez Polgármester úr hatásköre, 
mert az ő tartalékában van ez az összeg, majd ő dönt ebben a kérdésben, hogy milyen 
összeget tart megfelelőnek erre a rendezvénysorozatra. Volt 15 millió forint, ami 
polgármesteri hatáskör. 
 
 
ELNÖK: Az elmondottakat megerősítette Bajtek Mihályné főosztályvezető, az előterjesztés a 
program miatt került a képviselő-testület elé.  
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a program 
elfogadását. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a Szent László Napok ez évi programjára. 
 
 
716/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média 
és Kulturális Közhasznú Társaság 2009. évi Kőbányai Szent László Napok Kulturális 
programjaira tett javaslatát jóváhagyja. (A rendezvény lebonyolításához szükséges 12,3 millió 
Ft rendelkezésre áll, az a költségvetés 15. számú mellékletében, a Szent László Napokra 
elkülönített 15 millió forint összegű – a polgármesteri rendelkezési jogkörrel szereplő – 
céltartalékból biztosított.) 
 
 
ELNÖK: Megállapodtak, hogy 13 órakor szünetet tart a képviselő-testület. Délelőtt egy 
bizottsági ülésen elfogadott döntést, kérte, hogy a bizottság tárgyalja meg újra, minden 
véleményt akceptálva és figyelembe véve, de egy meglévő pályázatban vannak, ahol a 
közbeszerzési eljárás megindítása egyrészt kizárja őket, a pályázatot már nem fogják tudni 
lebonyolítani. Másrészt kizárják magukat 3 évre – ha jól emlékszik a szabályrendszerre – az 
újabb pályázati lehetőségből. Teljesen jogosak a bizottsági ülésen elhangzott felvetések, de 
talán saját magukat büntetik olyannal, ami nincs arányban azzal, hogy a közbeszerzési előadó 
nem volt jelen, és egyebek. Ezt most tudják pótolni. Kéri, hogy ezt a szünetben pótolja a 
bizottság, a hivatal pedig a részvételt. 
 
 
Radványi Gábor: Javasolja, hogy a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
most rögtön üljön össze. 
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ELNÖK: Kevés pogácsával és ásványvízzel tudnak majd készülni a délutáni ülésszakra. 
Szünetet rendel el 14 óráig.  
 
 

- S Z Ü N E T - 
 
 
ELNÖK: Kéri, folytassák a testületi ülést az eddigi rendszer szerint, mivel még nincs 15 óra.  
 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 22 fővel határozatképes. 
 
 
Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Szarvasi Ákos főosztályvezető úr jelezte, hogy a 
meghívóban 43. sorszám alatt szereplő Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásra tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására tárgyú előterjesztésnél, ma délután 16 
óráig kellene eredményt hirdetniük. Kéri, hogy ezt a napirendi pontot minél előbb tárgyalja 
meg a képviselő-testület. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy kívánja-e a képviselő-testület következő napirendi 
pontként tárgyalni a Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére 
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásra tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására tárgyú előterjesztést.  
 
 
717/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi pontként kívánja tárgyalni Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
A napirend 13./ tárgya: Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok 
ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs hozzászólás. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 
 
 
718/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete „Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása 
(K.É.4090/2009.) hirdetmény közzétételével induló, egyszerű közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyerteseként az IGNIPLUS Betéti Társaságot (8330 
Sümeg, József Attila u. 3.) hirdeti ki bruttó 596.400,-Ft/hó vállalási árral, 48 hónapos 
időtartamra, 2009. június 1. napjától 2013. június 1. napjáig, egyben felkéri a polgármestert a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2009. június 1. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
 Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos 
 Hegedűs Károly 
 Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
 
A napirend 14./ tárgya: Javaslat a Bihari u. 8/C szociális városrehabilitációs program 

jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a műhellyel kapcsolatos 
döntéssel egyetértett, de ebben az anyagban voltak más javaslatok is, amelyeket nem 
támogatott.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy a Bihari út 8/c szám alatti ingatlan földszintjén elhelyezkedő műhely 
megjelölésű ingatlanra kössön ingyenes használati szerződést a KŐKERT Kőbányai Non-
profit Közhasznú Kft.-vel, továbbá felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő zrt. vezérigazgatóját, 
hogy a felújítás alapját képező terveket a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetőjével egyeztetve módosítsák a feladatellátás követelményeinek megfelelően, a 
tervezett költségkeret növelése nélkül. A képviselő-testület egyidejűleg visszavonja a 
390/2008. (III. 20.) és a 391/2008. (III. 20.) számú önkormányzati határozatait.  
 
 
719/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Budapest X., Bihari utca 8/c. szám alatti ingatlan 
földszintjén elhelyezkedő „műhely” megjelölésű ingatlanra kössön ingyenes használati 
szerződést a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel. 
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Továbbá felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a felújítás alapját 
képező terveket a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjével egyeztetve 
módosítsák a feladatellátás követelményeinek megfelelően, a tervezett költségkeret növelése 
nélkül. 
A képviselő-testület egyidejűleg visszavonja a 390/2008. (III. 20.) és a 391/2008. (III. 20.) 
számú önkormányzati határozatait. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fecske Károly vezérigazgató 
         Hancz Sándor ügyvezető 
 
 
 
A napirend 15./ tárgya: Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról  
 Előterjesztő:  Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólás nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
720/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi 
gyermekjóléti feladatokról szóló 2008. évre vonatkozó átfogó értékelést tudomásul veszi. 
Egyben felkéri a polgármestert a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatalhoz való felterjesztésre. 
Határidő:      2009. május 31. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
     Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 16./ tárgya: A Kőbányai Diáksport Bizottság tájékoztatója 
 Előterjesztő:  Széles István elnök 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
721/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Diáksport Bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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A napirend 17./ tárgya: Javaslat az Önkormányzat egészségügyi alapellátási praxisaival 
kötött Egészségügyi ellátási és Használatba adási szerződések 
módosítására 

 Előterjesztő:  Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Látja a szavazati arányokat és látja, hogy körülbelül mennyien tartózkodnak a 
teremben, nincsenek bejelentkezve a képviselők. Kérdezi, hogy ez szándékos? Ha szándékos, 
akkor rendben van. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Az előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalta és egyetlen 
módosító javaslata van, miután az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatai átvezetésre 
kerültek az anyagon. A Jogi Bizottság javasolja, hogy az „egyéb” és a „stb.” szavak 
mindenhonnan kerüljenek ki a szerződéstervezetből.  
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászólás. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy 
önkormányzat az egészségügyi alapellátási praxisaival kötött Egészségügyi ellátási és 
Használatba adási szerződések módosítását elfogadja az „egyéb” és a „stb.” szavak nélkül. 
Egyben felkéri a polgármestert a módosított szerződések aláírására a 2. és a 3. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 
 
 
722/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
egészségügyi alapellátási praxisaival kötött Egészségügyi Ellátási és Használatba Adási 
szerződések módosítását elfogadja, azzal, hogy a Használatba Adási Szerződés-módosítás 2. 
és 4. pontjában szereplő az egyéb/egyebek és a stb. szavakat törli.  
Egyben felkéri a polgármestert a módosított szerződések aláírására. (A módosított 
Egészségügyi Ellátási és a módosított Használatba Adási szerződések a jegyzőkönyv 3., 
illetve 4. számú mellékletét képezik.) 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
 Kovács Róbert alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 Dr. Molnár Andor eü. szolg. vez. 

 
 
Láng Ferenc: (ügyrendi hozzászólás) Szeretné felhívni Polgármester úr figyelmét arra, hogy 
van két határozati javaslattervezet, ami picit módosítja a korábbi képviselő-testületi 
határozatokat, amiről véleménye szerint szavazniuk kellene. 
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ELNÖK: Szavaztatott volna tovább, de köszöni az észrevételt. Kéri a képviselő-testület 
tagjait, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzatnak a vállalkozó orvosokkal kötött szerződései kerüljenek módosításra, a 
szerződések határozatlan időtartamának változatlanul hagyásával oly módon, hogy a rendelő 
épület fenntartási költségei (víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés, kéményseprés, rovarirtás, 
tűzvédelmi biztonsági berendezések, felszerelések karbantartása, vagyonvédelmi-biztonsági 
berendezések működtetése, karbantartása) - 2009. június 1-jétől - az önkormányzatot terhelik 
mindaddig, amíg az adott rendelő felújítása meg nem történik 
 
 
Dr. Fejér Tibor: Jelezni szeretné, ha egy rendelőt már felújították, akkor annak az 
üzemeltetése ugyan lényegesen olcsóbb lesz mint most, de összehasonlítva Kőbánya más 
rendelőihez képest az igazságtalanság vagy aránytalanság az konzerválódik. Most is az a baj, 
hogy némelyik rendelőben dolgozó kollégáiknak a fűtésszámlája hatszorosa egy másikénál. 
Ez a semmivel fog összehasonlítódni, ha valakinek már fizetni kell. Ezt a későbbiekben még 
ráérnek átgondolni.  
 
 
Láng Ferenc: Igen valószínűleg a későbbiekben még rendezni kell. Most nem tudták kezelni 
ezt a kérdést. Azt hiszi, hogy az orvosok nagy megnyugvással vették tudomásul ezt a lépést is. 
Valóban az aránytalanságot a későbbiekben orvosolni kell.  
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak az előbb ismertetett határozati javaslatra. 
 
 
723/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 558/2009. (IV. 
16.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az önkormányzatnak a vállalkozó orvosokkal kötött szerződései 
kerüljenek módosításra a szerződések határozatlan időtartamának változatlanul hagyásával, 
oly módon, hogy a rendelő épület-fenntartási költségei (víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés, 
kéményseprés, rovarirtás, tűzvédelmi biztonsági berendezések, felszerelések karbantartása, 
vagyonvédelmi-biztonsági berendezések működtetése, karbantartása) - 2009. június 1-jétől - 
az önkormányzatot terhelik mindaddig, amíg az adott rendelő felújítása meg nem történik. 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
 Kovács Róbert alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai egészségügyi alapellátás 
praxisainak működtetéséhez biztosított orvosi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, 
csatorna, gáz, villany, távfűtés, kéményseprés, rovarirtás, tűzvédelmi biztonsági 
berendezések, felszerelések karbantartása, vagyonvédelmi-biztonsági- berendezések 
működtetése, karbantartása) 2009. június 1-jétől az Önkormányzat viseli mindaddig, amíg az 
adott rendelő felújítása megtörténik. A rezsiköltségek 2009. évi forrására 20 MFt-ot biztosít a 
felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére. 
 
 
724/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 557/2009. (IV. 
16.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátás praxisainak működtetéséhez biztosított orvosi rendelők épület-
fenntartási költségét (víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés, kéményseprés, rovarirtás, 

tűzvédelmi biztonsági berendezések, felszerelések karbantartása, vagyonvédelmi-biztonsági- 
berendezések működtetése, karbantartása) 2009. június 1-jétől az Önkormányzat viseli 
mindaddig, amíg az adott rendelő felújítása megtörténik. A rezsiköltségek 2009. évi forrására 
20 MFt-ot biztosít a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
 Kovács Róbert alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 
 Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 
 
 
ELNÖK: Hosszú munka van mögöttük, de azt gondolja, hogy jó döntést hozott a képviselő-
testület, és nagyszerű, hogy egyhangú döntés született ebben a kérdésben. 
 
 
 
A napirend 18./ tárgya: Javaslat alapító okiratok módosítására a szociális és egészségügyi 

ágazatban 
 Előterjesztő:  Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: Bizottsági ülésen is már többször elhangzott, hogy az alapító 
okirat a 7. pontjánál: Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje, alapján pályázat alapján dönt a vezető személyéről, a bizottság azt javasolta, 
hogy hasonló módon legyen megfogalmazva, mint a közoktatási intézményeknél, hogy 
„pályázat útján, 5 évre nevezi ki.” 
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Dr. Pap Sándor: Minimális, de formai törvényességi gondja van a témával kapcsolatban. Az 
államháztartásnak van egy végrehajtási rendelet a 217/1998. Kormányrendelet és a 14. § (6) 
bekezdése úgy szól: önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg az 
irányító szerv egyrészt kijelöli azt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, 
amely az önállóan működő költségvetési szerv meghatározott szellemi és fizikai támogató 
tevékenységét, ezen belül különösen pénzügyi, gazdasági feladatait ellátja. Másrészt 
jóváhagyja az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv 
közötti megállapodást, vagy az azt helyettesítő okiratot, amely a munkamegosztás és a 
felelősség rendjét rögzíti, illetve dönt az előirányzatok feletti jogosultság szerinti besorolásról, 
és jóváhagyja a jogosultság gyakorlásának a rendjét. Lehet, hogy ő van félretájékoztatva, de 
úgy tudja, hogy ezekben a kérdésekben szenvedtek hiányosságokat az anyagban. Erre szeretne 
választ. 
 
 
Ehrenberger Krisztina: A felvetés első része benne van a 6. pontban, hogy a meghatározott 
pénzügyi, gazdasági feladatát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala látja el.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Bocsánat, azt megtalálta, ő csak a b.) és c.) pontban lévőket nem találta meg 
benne. Tehát az önállóan működő költségvetési szervnél az együttműködési okiratot, tehát az 
együttműködésről szóló megállapodást, illetve az előirányzatok feletti jogosultság szerinti 
besorolást, és a jogosultság gyakorlásával kapcsolatos döntéseket. Ezeket nem találta, de 
lehet, hogy ő ment el valami fölött. 
 
 
Kovács Róbert: Egyetért dr. Pap Sándor képviselőtársával, hogy itt bizonyos részek 
hiányoznak a mai döntéshozatalhoz. Igazából azt lehet mondani, hogy azt a feladatot nem 
végezték el, amelyet a 2008. évi CV. törvény kimond az önkormányzatokra. Nem végezték el 
azt a feladatot, hogy vizsgálják meg azt, hogy a most működtetett intézményeik ebben a 
szervezeti rendben, illetve ilyen gazdálkodási környezetben kell-e, hogy működjenek a 
jövőben. Ugye a 2008. évi CV. törvény ezt a feladatot rájuk bízta, hogy május 15-éig 
végezzék el, és július 1-jéig döntsenek az intézmények besorolásáról. Jelen pillanatban a 
besorolásról szóló döntés van a képviselő-testület előtt hozzátéve azt, hogy ez is hiányosan, 
hiszen, amit dr. Pap Sándor felolvasott a kormányrendeletből az még folytatódik tovább 
egyéb pontokkal a 14. § (6) bekezdésén belül az információáramlás rendjétől kezdve ezer más 
egyéb más kérdést is a mai ülésen tárgyalni kellene, hiszen azt mondja a vonatkozó 
kormányrendelet, hogy a besorolással egyidejűleg dönt ezekről a kérdésekről. Ezzel együtt 
mégis azt gondolja, hogy ezt a javaslatot ilyen formában el kell fogadni, mert amennyiben 
nem döntenek az intézmények besorolásáról, akkor a Kincstár automatikusan törli július 1-
jétől az intézményeiket, de meg kell jegyezni, hogy itt nem végezték el a feladatot, amit el 
kellett volna. Ez különösen azért fontos véleménye szerint, és azért is ki kellett volna erre 
térni a törvényi kötelezettség mellett, mert most mód lett volna rá, hogy áttekintsék az 
intézményeiket, és ne majd az év második felében, vagy ne adj Isten jövő év január 1-jén 
kezdjenek foglalkozni ezzel a kérdéssel, amikor azt látják, hogy a rendelkezésre álló 
bevételek az eddig megszokott működési kiadásokat csak részben fedezik, és akkor még 
igyekezett nagyon pozitívan fogalmazni. Azt gondolja, hogy nem végeztek el egy feladatot, 
ami nagyon, nagyon komoly hiányosság.  
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Tulajdonképpen kérdése van. Egyébként a határozott időre, és 5 
évre kinevezést felvetette a bizottsági ülésen, nem is fogadta el a bizottság. Van egy kérdése, 
ami ebben a kérdéskörben mindenképpen felmerül. Eddig az intézményvezetők mindegyike, 
ami a pillanatnyilag érvényes alapító okiratban rögzítve is van, pályázat útján és határozatlan 
időre lettek kinevezve. Az 5 évvel és a határozott idővel, ami 5 évben van meghatározva, a 
pályázattal teljes mértékben egyetért, de az eddig is így volt. Az 5 évvel és a határozott idővel 
is egyetért, csak akkor világosan kéri megmondani a jövőbeni viták elkerülése végett, hogy 
véleménye szerint, ha egy ilyen határozatot hoznak, amivel nagyon egyetértene, hogy az 
alapító okiratba bekerüljenek, az nem vonatkozik a jelenlegi intézményvezetőre. Az arra 
vonatkozik, ha majd megüresedik az állás. Ha ezt mindenki így érti, akkor a maga részéről 
nagyon is egyetért a határozott idővel és az 5 évvel, egyébként pedig ha ez nem ilyen 
egységes értelmezésű, akkor kérné megmondani, hogy mi a valóságos jogi helyzet, mert attól 
teszi függővé a szavazatát.  
 
 
Horváthné dr. Tóth Enikő: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint 
kétféleképpen lehet a vezetői tisztséget ellátni az intézményvezetőknek, vagy önálló 
munkakörre kapnak kinevezést, vagy pedig önálló munkakörre szóló beosztást kapnak. 
Amennyiben kinevezése van egy intézményvezetőnek, úgy egy határozatlan időre szólhat 
csak, határozott időre nem. Ha a munkakörre szóló megbízást kap abban az esetben pedig 5 
évtől 10 évig terjedő határozott időtartamot lehet kikötni. Tehát ez a Családsegítő Szolgálat 
esetében áll fenn, itt 5 évtől 10 évig terjedhet, egyéb esetekben azonban határozatlan időre 
szólhat csak a kinevezés. 
 
 
ELNÖK: A kérdés még az, hogy a jelenleg munkaviszonyban lévőnek van egy jogi helyzete. 
Azt lehet-e most változtatni, illetve ha jól emlékszik ezt közös megegyezéssel lehet 
változtatni. Abban az esetben lehet alkalmazni az 5 éves megbízást az adott feladat ellátására, 
ha ez a munkaviszony megszűnik.  
 
 
Horváthné dr. Tóth Enikő: Ez csupán csak a Családsegítő Szolgálatnál jöhet szóba, mert a 
többi helyen kinevezéssel, önálló munkakörre szóló kinevezéssel, határozatlan időre látják el 
a feladatokat. Ott egyértelmű a jogi helyzet, hogy határozatlan idejű a kinevezésük.  
 
 
ELNÖK: Bocsánat, lehet, hogy értetlen, de az oktatásnál ugyanígy van, de ez úgy történik, 
hogy más a kinevezés, mint az adott intézménynek a dolgozója, és aztán kap emellé egy 
megbízást, ami vezetői megbízás. Ez a kettő adott esetben elválik egymástól, hiszen a vezetői 
megbízás, ami lehet határozott idejű, vagy határozatlan idejű, ha határozatlan idejű lejár, ettől 
még a munkaviszonya az adott intézményben továbbra is megvan. Ez az egyik problémakör. 
A másik problémakör pedig az, hogy jelenleg valamilyen fajta jogi helyzetben van a kolléga. 
Lehet, hogy olyan helyzetben van, hogy határozatlan időre szól. Ha most olyan döntést hoz a 
képviselő-testület az alapító okiratban, hogy határozott időre szól, az a jelenlegi jogviszonyát 
nem módosítja?  
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Neki változatlanul ez a problémája és nem kapott rá választ. De 
ugyanakkor azt sem érti, hogy a Családsegítő Szolgálat miért különbözik a többitől. A 
Családsegítő Szolgálatnak is a jelen pillanatban érvényes alapító okirata szerint az intézmény 
vezetője határozatlan időre kinevezett személy.  
 
 
Horváthné dr. Tóth Enikő: Jelen pillanatban határozatlan időre szóló kinevezése van neki is, 
viszont a Kjt. végrehajtási rendeletének új, módosult szabályai szerint neki a továbbiakban 
megbízás alapján, illetve annak a személynek, akit újonnan neveznek majd ki a helyére, 
megbízás alapján kell ellátni ezt a tevékenységet.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: De miért különbözik a Családsegítő Szolgálat? 
 
 
Horváthné dr. Tóth Enikő: Erre nem tud választ adni, változott a végrehajtási rendelet szerint 
ez a szabály a Családsegítő Szolgálat esetében. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Külön fel van sorolva a Családsegítő Szolgálat, taxatíve? Na de 
továbbra sem kapott arra választ, amit a Polgármester úr sem ért. Ha hoznak egy olyan 
határozatot, hogy határozott időre, 5 évre, ez nem változtatja meg a kolléga jelenlegi 
jogállását? Ez véleménye szerint egyértelmű. Ez akkortól lép életbe az értelmezése szerint, ha 
megüresedik bármilyen oknál fogva az álláshely, pl. a kolléga elköltözik Debrecenbe, 
nyugdíjba megy. Ez esetben nagyon szívesen megszavazza az 5 év határozott időt, és nagyon 
is egyetért vele, de ha arra megy ki a „játék”, hogy akkor mindenki újból pályázza meg a most 
betöltött állását, azzal nem ért egyet. 
 
 
Kovács Róbert: Emiatt a változtatás miatt kellene felmenteni a jelenlegi vezetőt. Viszont a 
jogszabály szerint az alapító okiratba mást már nem írhatnak, minthogy így fogják kinevezni, 
vagy így járnak el. Tehát a jelenlegi vezető megbízásának változatlanul hagyása mellett az 
alapító okiratban már csak az új jogszabálynak megfelelő módon írhatják be a megfelelő 
fordulatot, de ez nem érinti a most megbízott vezetőt. 
 
 
ELNÖK: Visszamenőleg nem alkalmazható, tehát mindenki abban a jogviszonyban van, 
amiben jelenleg van, viszont határozott idejű. Tehát az a szándék nem érvényesíthető, ami a 
képviselő-testület részéről elhangzott, csak egyedül a Családsegítő Szolgálat esetében a 
jogszabály szerint.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: Azt gondolja, hogy a jogszabályi értelmezésen el lehet 
vitatkozni, hiszen jó pár éve a jogszabály módosítás a szociális ágazatot és egységesíteni 
rendelte a többi hasonló intézménnyel, pl. egy iskolával. Akkor nem történt meg az 
egységesítés. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a javaslata kifejezetten arra irányul, hogy 
hasonló intézmények, valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény, amely önállóan 
végzi a szakmai munkáját hasonló módon kerüljenek a vezetői kiválasztásra, és ezt az alapító 
okiratban egyféle módon szabályozzák.  
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Az intézmények vezetői teljes felelősséggel végzik a munkájukat, időnként beszámolnak a 
képviselő-testületnek, tehát minden azonos módon működik, kivéve az alapító okiratban ez a 
kis apróság, hogy az oktatási intézmények vezetőit 5 évente választják meg, míg más területen 
pedig mindaddig, amíg a vezető úgy nem dönt, hogy lemond a tisztségéről, vagy nyugdíjba 
nem vonul, addig ő végzi ezt a tevékenységet. Kifejezetten az egységesítési szándék vezette, 
és természetesen a bizottsági ülésen is néhányszor végigbeszélték, hogy ez a jelenlegi állapot. 
Ez nem zárja ki azt, hogy az alapító okiratot a jövőnek készítik. 
 
 
ELNÖK: Ha jól érti teljes egyetértés van, és nincs is miről vitatkozni. Azt kellene eldönteni, 
hogy mi a jogszerű. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Többen úgy gondolják, hogy most húzza az időt, de úgy gondolja, 
hogy egy ember sorsáról van szó, és még mindig nem érti. Akár úgy is mondhatja, hogy érti, 
de szeretné tökéletesen biztosan pontosítani. Ha jól érti, akkor a határozott idő a jogi álláspont 
szerint csak a Családsegítő Szolgálatnál lehet, a többieknél csak határozatlan idő. Nagyon 
szépen kéri, hogy a többiek módosítandó alapító okiratában a határozatlan szó bekerüljön. Ha 
ez jogi álláspont és jogi kérdés, akkor oda be kell kerülni, és nincs benne. A másik kérdése, 
hogy a Családsegítő Szolgálatnál ez lehetséges, vagy kötelező döntés kérdése, vagy nem 
döntés kérdése. 
 
 
Horváthné dr. Tóth Enikő: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási 
rendelete szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás legalább 5, de 
legfeljebb 10 évre adható. Tehát határozott időtartamra mindenképpen 5 és 10 év között a 
Családsegítő Szolgálat esetében. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Tehát ott ez a határozott időtartam kötelező. Amennyiben arról 
döntenek, hogy 5 év vagy 10 év, a jelenlegi vezetőnek a határozatlan idejű szerződése az 
változatlan. 
 
 
Horváthné dr. Tóth Enikő: Így van. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: És azt nem lehet beletenni az alapító okiratba, hogy a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat alapján dönt a 
vezető személyéről, és 5 vagy 10 év határozott időre nevezi ki, a jelenlegi határozatlan idejű 
megbízás fenntartása mellett? Ezt nagyon szeretné rögzíteni. Ha nem lehet az alapító 
okiratban, akkor határozatban. 
 
 
Dr. Neszteli István: Álláspontja szerint az alapító okiratba ezt így nem lehet belevenni. 
Nyilván ez már egy munkajogi kérdés. Ahogy elmondta a kolléganő a jövőre vonatkozóan 
viszont ez így működik 5-10 év közötti időtartamra. A jelenleginél azt nem lehet beírni, hogy 
a jelenlegi vezetői megbízás lejárta után. Az teljesen természetes, az már munkajogi kérdés, a 
jelenlegi vezetőnek van egy határozatlan időre szóló munkaviszonya, kinevezése, a következő 
vezetőnél már így kell eljárni.  
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Az, hogy ez szerepel a jegyzőkönyvben, így elfogadja. 
 
 
Dr. Neszteli István: A többinél, ahogy elhangzott, ott határozatlan időre kell, és azt bele kell 
venni természetesen az alapító okiratba. Ha nincs benne, akkor bele kell venni. 
 
 
Weeber Tibor: A Kjt. alapján van?  
 
 
Kovács Róbert: Nem az időt szeretné húzni. Jogtanácsos asszonytól szeretné kérdezni, mert 
nem találja, hogy melyik az a kormányrendelet, amely a Családsegítő Szolgálatot kiemeli 
külön. 
 
 
Horváthné dr. Tóth Enikő: Ez a 257/2000. kormányrendelet, ami a szociális ágazatban van. 
Nem így nevesíti a Családsegítő Szolgálatot, hanem korábban írja a rendelet azt, hogy a 
Családsegítő Szolgálat esetén megbízás alapján kell ellátni a vezetőnek ezt a feladatát. Utána 
pedig a megbízásról mondja azt, hogy a vezetői beosztás ellátására való megbízás időtartama 
5 évtől 10 évig terjedhet. Ez utóbbit a 4. § mondja ki. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak az Egyesített Bölcsődék alapító okiratának a jóváhagyására az 
egységes szerkezetbe foglalásáról azzal, hogy szerepeltetik a „határozatlan” szót. 
 
 
725/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 15-17.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja azzal, hogy a 7. pontban szerepeljen a vezetőjét határozatlan időre nevezi ki 
szövegrész. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:      2009. június 30. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a Családsegítő Szolgálat alapító okiratának jóváhagyására, hogy 
itt viszont a határozott időtartam szerepeljen, pályázat útján. 
 
 
726/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálat (1108 Budapest Sibrik 
Miklós út 76-78.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja azzal, hogy a 7. pontban szerepeljen a vezetőjét pályáztatás útján 
határozott időre legalább 5 évre, legfeljebb10 évre  megbízza  szövegrész. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:      2009. június 30. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a Gyermekjóléti Központ alapító okiratára azzal a kiegészítéssel, 
hogy szintén a határozatlan időtartam szerepeljen. 
 
 
727/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyermekjóléti Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított 
alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja azzal, hogy a 7. pontban szerepeljen a 
vezetőjét határozatlan időre nevezi ki szövegrész. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:      2009. június 30. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Az alapító okirat szövegében gépelési hiba folytán hibák keletkeztek, ezért javítani 
kell a 7. és 8. pontot az alábbiak szerint: 
7. pont: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §-a és a 356/2008. 
(XII. 31.) Kormányrendelet alapján … 
8. pont: foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése, egyéb 
esetekben a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv., vagy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján. Nem kell erről szavazni, csak a pontosítás 
végett olvasta fel.  
Kéri, szavazzanak arra, hogy a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2009. július 1-jei hatállyal 
módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja a határozatlan szó betoldásával.  
 
 
728/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Endre u. 10.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított 
alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja azzal, hogy a 7. pontban szerepeljen a 
vezetőjét határozatlan időre nevezi ki szövegrész. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:      2009. június 30. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
      Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 
 
 
 
A napirend 19./ tárgya: Javaslat a közoktatási és közművelődési intézmények, valamint 

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okiratának 
módosítására 

 Előterjesztő:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság valamennyi intézmény alapító okiratának 
módosítását javasolja elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a Kékvirág Napközi Otthonos 
Óvoda esetében a 11. pont módosuljon: a maximális gyermeklétszám 148 fő + 24 fő, összesen 
172 fő, ebből két logopédiai csoport működtetése maximum 30 fővel, csoportonként 15 fővel 
szervezve. A csoportok létszáma: 7 óvodai csoport, ebből 5 normál szervezésű és 2 
logopédiai. A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a polgármestert intézkedjen a 2008. évi 
CV. tv. által előírt feladatok, a hivatal által azonnali határidőre történő elvégeztetésére. 
 
 
ELNÖK: Jelezni szeretné, hogy a kiosztott anyaghoz képest úgy szavaztat a határozati 
javaslatokra, hogy be kell írni a hatályát, illetve módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja szövegrészt.  
 
 
Kovács Róbert: Itt ugyanazt el lehetne mondani, mint a szociális és egészségügyi 
intézmények alapító okiratainak módosításánál már az előbb elmondott. Lehet, hogy ott nem 
eléggé határozottan tette fel a kérdést, de szeretné megkérdezni Jegyző úrtól, hogy jelen 
anyagba miért nem kerültek előterjesztésre azok a pontok, amelyeket az Áht. végrehajtási 
rendelete felsorol. Előbb három vagy négyről szóltak, dr. Pap Sándor úr is felolvasott egy, 
kettőt. Ma kellene dönteniük arról is, hogy tervezés, pénzkezelés, előirányzat felhasználás, 
kincstári körön kívüli esetekben a pénzellátás, kötelezettségvállalás, utalványozás, analitikus 
nyilvántartás, információáramlás, FEUVE rendszer hogyan működik, a működtetés, a tárgyi 
eszközfelújítás, a beruházás, a vagyonkezelés tekintetében melyek azok a feladatok, 
amelyeket ellát az önállóan gazdálkodó és melyek, amelyeket ellát a részben önállóan 
gazdálkodó. Mi az oka annak, hogy ezt nem ismerheti meg a képviselő-testület, hogy ez nem 
került eléjük?  
 
 
Dr. Neszteli István: Pótolni fogják ezeket. Nyilván kevés idő volt ezeknek a feladatoknak a 
végrehajtására. Formailag meg kívántak felelni, tehát, hogy módosítják az alapító okiratokat, 
és eddig jutottak el. Természetesen a következő testületi ülésre ezek be fognak kerülni. 
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ELNÖK: Ezt majd megerősítik egy határozattal.  
 
 
Kovács Róbert: Ez azért elfogadhatatlan, mert legelőször 2009. január elején, rögtön a 
szabadságolási időszak vége után beszéltek arról, hogy az év végi hajrában a Parlament 
milyen jogszabályt hozott, és ezzel kapcsolatban feladata lenne a hivatalnak. Azóta szinte 
nem volt olyan főosztályvezetői értekezlet, ahol ne tért volna ki arra, hogy hol tartanak ezzel a 
feladattal, mit végeztek el ebből. Nagyon szomorú, hogy ennyit sikerült produkálni félév után. 
Persze ezt el kell fogadniuk, mert különben törlik az intézményeiket a nyilvántartásból, de 
számára teljesen elfogadhatatlan, hogy félév alatt idáig tudtak eljutni.  
 
 
Révész Máriusz: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy óvatosan fogalmazza meg ezt a 
módosító javaslatot, mert most arra fognak szavazni, hogy a képviselő-testület felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy azokat a feladatokat, amelyeket törvény szerint május 15-éig 
kellett volna ellátni, beterjeszteni, meghozni, azokat a következő testületi ülésen a törvényes 
határidő után fogja majd teljesíteni. Furcsa határozati javaslat lesz, óvatosan fogalmazzák 
meg. A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal figyelmét arra, hogy a 
törvényes határidőt nem tartották be, mérsékelten hívják fel. 
 
 
ELNÖK: De fontos lett a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
véleménye.  
 
 
Fehér László: Szándékosan fogalmazott így az előbb, és szándékosan nem mondott határidőt. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda esetében a 11. 
pont módosuljon: a maximális gyermeklétszám 148 fő + 24 fő, összesen 172 fő, ebből két 
logopédiai csoport működtetése maximum 30 fővel, csoportonként 15 fővel szervezve. A 
csoportok létszáma: 7 óvodai csoport, ebből 5 normál szervezésű és 2 logopédiai.  
 
 
729/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 
5.) alapító okirata tervezetének 11. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 11. Maximális gyermek létszám: 148 fő + 24 fő) 
       Ebből két logopédiai csoport működtetése maximum 30 fővel,  
                  csoportonként 15-15 fővel szervezve. 
 

       Csoportok  száma: 
                  7 óvodai csoport, ebből 5 normál szervezésű, 2 logopédiai csoport 
 
 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak az alapító okiratok módosítására egyenként azzal a kiegészítéssel, 
hogy a hatályát, illetve a módosított alapító okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja a 
képviselő-testület. 
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730/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 
5.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
731/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) 
2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
732/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) 
2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
733/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b) 
2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
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734/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 
5.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
735/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (1101Budapest, Kőbányai út 
30.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
736/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai 
út 38.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
737/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 
8.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
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738/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-
6.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
739/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kiskakas Óvoda  (1104 Budapest, Mádi u. 
86/94.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
740/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) 
2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
741/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni 
út 47.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 



 61 

Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
742/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
743/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 
17-19.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
744/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Rece-fice Óvoda (1103 Budapest, Vaspálya u. 8-
10.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
745/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  Gézengúz Óvoda(1107 Budapest, Zágrábi út 
13/a.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
746/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) 
2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
747/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 
Budapest Bánya u. 32.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
748/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, 
Harmat u. 88.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
749/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, 
Harmat u. 196-198.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
750/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, 
Hungária krt. 5-7.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
751/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek 
Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító 
okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
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752/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános Iskola (1103 Budapest, Kápolna 
tér 4.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
753/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola  (1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
754/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, 
Jászberényi út. 89.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
755/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 
Budapest, Kőbányai út 38.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
756/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 1.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
757/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 2009. július 1-jei hatállyal 
módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
758/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium (1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát 
egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
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759/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-
7.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
760/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító 
okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
761/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  Felnőttek Általános Iskolája (1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
762/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított 
alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
763/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, 
Újhegyi út 13.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
764/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  Kőbányai Gyermek-és ifjúsági Szabadidő 
Központ (1105 Budapest, Előd u. 1.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát 
egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
765/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) 2009. július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     2009. július 1. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
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ELNÖK: Mivel elmúlt 15 óra, úgy gondolja, hogy a megszavazott napirendi pontok 
tárgyalásával folytassák a testületi ülést, vagyis a meghívóban szereplő 74., 75., 76., 14., 15., 
és a kimaradt napirendekkel. Volt egy olyan döntése is a képviselő-testületnek, hogy a 
meghirdetett közoktatási intézményvezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok elbírálását 15 
órakor tárgyalják.  
 
 
 
A napirend 20./ tárgya: Javaslat meghirdetett közoktatási intézményvezetői álláshelyekre 

benyújtott pályázatok elbírálására, intézményvezetők 
megbízására 

 Előterjesztő:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Köszönti Antalics Hajnalka vezető kolléganőt. Kérdezi, hogy kívánja-e zárt ülés 
elrendelését. 
 
 
Antalics Hajnalka: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Antalics Hajnalkát bízza meg a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda vezetői teendőinek ellátására 2009. augusztus 1-
jétől – 2014. július 31-éig terjedő határozott időre, alapilletménye, illetve a vezetői pótléka 
változatlan hagyásával. 
 
 
Révész Máriusz: Kéri, ragadják meg ezt az alkalmat, hogy testületi szinten is elmondják – 
miután viszonylag ritkán találkoznak az intézményvezetőkkel -, hogy akik régóta 
intézményvezetők az elmúlt sok-sok év munkája, illetve óvodai tapasztalata is számított a jó 
pályázat mellett. Az egész testület nevében megköszöni az elmúlt évek munkáját. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
766/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ANTALICS 
HAJNALKA-t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű 
Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. augusztus 1-
jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 232.040,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 46.000,-Ft-ban határozza 
meg. 
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Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Antalics Hajnalkának a kinevezéséhez. Köszönti Baloghné Stadler Irén 
vezető kolléganőt. Kérdezi, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését. 
 
 
Baloghné Stadler Irén: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 
 
 
Fehér László: Elmondja, hogy ezek a pályázatok az elmúlt időszak munkáját tükrözik, amit az 
intézményvezető az önkormányzat és a gyermekek érdekében kifejtett. Az óvodavezetők 
számára mindig is kedvesek voltak, és ennek megfelelően, amikor a bizottság meghallgatta 
őket igazából meglepetésben nem volt részük. Azt a munkát tükrözték a pályázatok, amilyen 
munkát végeztek. A Kulturális és Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Baloghné Stadler Irént bízza meg az Aprók Háza Óvoda vezetői 
teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014 július 31-éig terjedő határozott időre, 
alapilletményét 228.540,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 55.000,-Ft-ban határozza meg. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
767/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete BALOGHNÉ 
STADLER IRÉN-t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók 
Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. 
augusztus 1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 228.540,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 55.000,- Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Baloghné Stadler Irén vezetőnek a kinevezéséhez. Köszönti Galliné Kiss 
Olga kolléganőt. Kérdezi, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését.  
 
 
Galliné Kiss Olga: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 
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Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 1 igen, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy Galliné Kiss Olgát bízza meg a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda vezetői teendőinek ellátásával 2009. 
augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. A Kulturális és Oktatási 
Bizottság 6 igen, 2 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek, hogy Galliné Kiss Olgát 
bízza meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat javasolja a képviselő-
testületnek, hogy Galliné Kiss Olgát bízza meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Mocorgó Óvoda vezetői teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 
2010. augusztus 1-jéig az új pályázat elbírálásáig, egy évre terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 193.000,-Ft-ban, vezetői pótlékát 46.000,-Ft-ban határozza meg. 
 
 
ELNÖK: Kérdezi a pályázót, hogy ilyen feltételekkel vállalja-e a vezetői megbízást? 
 
 
Galliné Kiss Olga: Köszöni szépen, de egy évet nem vállal el, öt évre írta a pályázatot, öt év 
alatt lehet egy pályázatot végrehajtani. Egy év kevés ahhoz, hogy egy intézményben 
tevőlegesen tudjon dolgozni.  
 
 
ELNÖK: Nincs értelme az egyéves kinevezésre szavazni. Az előterjesztésben az 5-éves 
megbízás szerepel, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
768/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(6 igen, 9 ellenszavazattal, 11 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem bízza meg 
GALLINÉ KISS OLGA-t a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. 
augusztus 1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
 
 
ELNÖK: A képviselő-testület nem bízta meg az intézményvezetőt. Új pályázatot kell kiírni. 
Megköszöni Galliné Kiss Olga munkáját. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az új 
pályázat kiírásáról.  
 
 
769/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 768/2009. 
(V.21.) számú határozatában foglaltak miatt – felkéri a polgármestert tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 
(1101 Budapest, Kőbányai út 30.) vezetői teendőinek ellátására – a dátumok módosításával – 
új pályázat kiírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
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ELNÖK: Köszönti Gönczölné Ölbey Eleonórát a Rece-fice Óvoda vezetőjét. Kéri, kívánja-e 
zárt ülés elrendelését. 
 
 
Gönczölné Ölbey Eleonóra: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Gönczölné Ölbey Eleonórát bízza meg a Rece-fice Óvoda 
vezetői teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő 
határozott időre. Alapilletményét 236.480,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000,-Ft-
ban határozza meg.  
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
770/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete GÖNCZÖLNÉ 
ÖLBEY ELEONÓRA-t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. 
augusztus 1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 236.480,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 46.000,-Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Gönczölné Ölbey Elenonórának a kinevezéséhez. Köszönti Katonáné 
Szelényi Éva vezetőt. Kérdezi, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését. 
 
 
Katonáné Szelényi Éva: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Katonáné Szelényi Évát bízza meg a Zsivaj utcai Óvoda vezetői 
teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 240.300,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000,-Ft-ban határozza meg.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra.  
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771/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KATONÁNÉ 
SZELÉNYI ÉVA-t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. augusztus 1-
jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 240.300,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 46.000,-Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Katonáné Szelényi Évának a kinevezéséhez. Köszönti Ujvári Józsefné 
kolléganőt. Kérdezi, kívánja-e zárt ülés elrendelését.  
 
 
Ujvári Józsefné: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Ujvári Józsefnét bízza meg a Gépmadár Óvoda vezetői 
teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 240.300,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000,-Ft-ban határozza meg.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
772/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete UJVÁRI 
JÓZSEFNÉ-t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gépmadár 
Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. augusztus 
1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre.  
Alapilletményét 240.300,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 46.000,-Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Ujvári Józsefnénak a kinevezéséhez. Köszönti Zsemlye Istvánné 
kolléganőt. Kérdezi, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését.  
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Zsemlye Istvánné: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Zsemlye Istvánnét bízza meg a Gesztenye Óvoda vezetői 
teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 238.250,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000,-Ft-ban határozza meg.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
773/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ZSEMLYE 
ISTVÁNNÉ-t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye 
Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. augusztus 1-jétől 
2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 238.250,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 46.000,-Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Zsemlye Istvánnénak a kinevezéséhez. Köszönti Demeter Antal igazgató 
urat. Kérdezi, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését.  
 
 
Demeter Antal: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: Megjegyzi, hogy az iskolaigazgatók is nagyon nívós pályázatokat adtak be. A 
Kulturális és Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-
testületnek, hogy Demeter Antalt bízza meg a Szervátiusz Jenő Általános Iskola vezetői 
teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 289.600,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 51.300,-Ft-ban határozza meg.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
774/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen,  egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete DEMETER 
ANTAL-t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz 
Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. 
augusztus 1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 289.600,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 51.300,-Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Demeter Antal igazgató úrnak a kinevezéséhez. Köszönti Kovács Ferenc 
vezető kollégát. Kéri, kívánja-e, hogy zárt ülés elrendelését. 
 
 
Kovács Ferenc: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Kovács Ferencet bízza meg a Keresztury Dezső Általános Iskola 
vezetői teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő 
határozott időre. Alapilletményét 200.000,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000,-Ft-
ban határozza meg.  
 
 
ELNÖK: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alapilletmények és vezetői pótlékok 
tekintetében a jelenlegi bérek alapján történtek a javaslatok. Felkérte az Oktatási és 
Közművelődési Főosztályt és el is készült az a kimutatás, amely a vezetői bérrendszer 
felülvizsgálatát indokolttá teszi. Valamikor, valamilyen elvek alapján alakultak ki a vezetői 
bérek. Nagyon sok minden változott azóta pl. az önállóan gazdálkodó intézmények már nem 
önállóan gazdálkodóak, és egyebek, miközben ezeket a bérekben érvényesítették. Tehát a 
teljes bérrendszert felül kell vizsgálni. Ezzel párhuzamosan erre bizottsági döntés is született, 
ez a munka folyamatban van. Eltelt egy vezetői ciklus és a vezető kollégának a bére a többi 
intézményvezetőhöz képes nagyon alacsony, ezt szeretné a figyelmébe ajánlani a képviselő-
testületnek. Vagy most, vagy a rendszeren belül célszerű rendezni ezeket a kérdéseket.  
 
 
Révész Máriusz: Tavaly, pontosan egy évvel ezelőtt az intézményvezetői pályázatoknál 
döbbentek rá - teljesen értelmezhetetlen, a Főosztály sem tudta indokolni -, hogy milyen 
különbségek vannak a vezetői bérek között. Akkor teljesen egyhangúan született egy döntés, 
hogy a vezetői béreket vizsgálják felül, és készüljön ezzel kapcsolatban egy előterjesztés. 
Eltelt egy év, egy év múlva most ugyanezt a döntést meg fogják hozni. Polgármester úr azt 
mondta, hogy kevés volt az idő, véleménye szerint egy év alatt akár el is lehetett volna 
végezni ezt a feladatot. Azt gondolja, hogy ez sürgős lenne. Javasolja, hogy a következő 
testületi ülésre készüljön el egy ilyen anyag.  
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Felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a tavalyi, tavaly előtti tanévben az iskola 
kegyelemből indíthatott el két osztályt, tavaly már nem tudott indítani csak egyet. Az idei 
évben az iskolában a körzetes gyerekek létszáma lényegesen alacsonyabb volt, mint tavaly, 
vagy tavaly előtt. Igazgató úrnak szeretne ahhoz gratulálni, hogy az egyéves megbízása során 
sikerült azt elérnie, amire nem volt példa az elmúlt években a Keresztury Dezső Általános 
Iskolában, hogy lényegesen kevesebb körzetes gyerekből 55 gyermeket vett fel, ez nagyon 
tisztességes két osztály. Ennél jóval támogatottabb iskolák, mint pl. a két tanítási nyelvű 
iskolák is 48 fővel tudtak két osztályt indítani. Ajánlja a képviselő-testület figyelmébe, hogy 
tavaly, amikor igazgató urat megbízták jó döntést hoztak, a tavalyi egy osztállyal szemben két 
nagy létszámú osztályt tudott indítani Igazgató úr. Ehhez gratulálnak.  
 
 
ELNÖK: Jelzi, ki sem ejtette a száján, hogy kevés volt az idő. Egyedül azt kezdeményezte, 
hogy vegyék figyelembe, hogy nagyon alacsony ez a bér. Javasolja, hogy Igazgató úr 
alapilletményét 240.000,-Ft-ban határozzák meg azzal, hogy fogadják el a javaslatot és a 
bérrendszer felülvizsgálatakor tudnak még javítani ezen. Akkor már az egymáshoz való 
arányosítást is tudni fogják. A fedezetet is mellé kell tenni. Kéri a képviselő-testület tagjait, 
szavazzanak Kovács Ferenc megbízására. 
 
 
775/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KOVÁCS 
FERENC-et megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury 
Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7/9.) vezetői teendőinek ellátásával 
2009. augusztus 1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy alapilletményét 240.000,-Ft-ban határozzák meg.  
 
 
776/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 775/2009. 
(V.21.) számú határozatát kiegészítve – KOVÁCS FERENC-nek, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola vezetőjének 
alapilletményét 240.000,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000,-Ft-ban határozza meg, 
2009. augusztus 1-jétől. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Kovács Ferenc igazgató úrnak a kinevezéséhez. Köszönti Menyhárt Sándor 
igazgató urat. Kérdezi, kívánja-e zárt ülés elrendelését. 
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Menyhárt Sándor: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: Itt is nagyon színvonalas pályázatot nyújtott be Igazgató úr. A Kulturális és 
Oktatási Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
Menyhárt Sándort bízza meg a Szent László Általános Iskola vezetői teendőinek ellátásával 
2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. Alapilletményét 
248.100,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 51.300,-Ft-ban határozza meg. Külön gratulál 
Igazgató úrnak, a kollégáinak, a növendékeknek a múlt szombati fantasztikus eseményhez. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
777/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(28 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete MENYHÁRT 
SÁNDOR - t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László 
Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. 
augusztus 1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 248.100,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 51.300,-Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Menyhért Sándor igazgató úrnak a kinevezéséhez. Köszönti Mészáros 
Ferenc igazgató urat. Kérdezi, kívánja-e zárt ülés elrendelését.  
 
 
Mészáros Ferenc: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 1 fő érintettsége miatt csak 7 fővel 
szavazott, ennek megfelelően 7 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy Mészáros Ferencet bízza meg a Felnőttek Általános Iskola vezetői teendőinek 
ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 259.500,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000,-Ft-ban határozza meg.  
 
 
ELNÖK: Nagyon sokat dolgozott az oktatásban, oktatásirányításban, voltak kudarcok és 
eredmények. Egyetlen egy dolog, amit utólag nagyon sajnál, hogy későn jött rá egy angliai út 
kapcsán, Angliában azt tapasztalta, hogy a legtöbb pénzt azokra az intézményekre költik, ahol 
a legnehezebb körülmények között lévő gyermekek vannak.  
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Náluk pedig, ha végigjárják az intézményeket, akkor azt látják, hogy a legnehezebb szociális 
körülmények között lévő gyerekek intézménye, talán nem az intézmény hibájából, hanem az ő 
hibájukból vannak talán a legkevésbé dotálva. Felveti, hogy döntéseiknél erre az iskolára 
külön gondoljanak, és figyeljenek, de fokozatosan a feltételeket javítsák. Kéri a képviselő-
testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
778/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete MÉSZÁROS 
FERENC-et megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek 
Általános Iskolája (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) vezetői teendőinek ellátásával, 2009. 
augusztus 1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 259.500,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig  46.000,-Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
          Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Mészáros Ferenc igazgató úrnak a kinevezéséhez. A Széchenyi István 
Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátására két pályázat érkezett. Kérdezi, hogy egymás 
után hallgassák meg a pályázókat, vagy egyidejűleg. Nem hangzott el javaslat, ezért javasolja, 
hogy egymás után hallgassák meg a pályázókat. Köszönti Németh Judit kolléganőt. Kérdezi, 
kívánja-e zárt ülés elrendelését.  
 
 
Német Judit: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: A Kulturális és Oktatási Bizottság 8 tartózkodással nem javasolja a képviselő-
testületnek, hogy Németh Juditot bízza meg a Széchenyi István Általános Iskola vezetői 
teendőinek ellátásával. 
 
 
ELNÖK: Javasolja, mivel nincs hozzászólás, hallgassák meg a másik pályázót is, és utána 
fognak szavazni a kinevezésről. Sándor Zoltán igazgató úr még nem érkezett meg, egy kis 
ideig várnak, ha nem érkezik meg zárt ülést fog elrendelni. 
 
 
Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) Van még nagyon sok napirendi pontjuk, amit tud 
tárgyalni a képviselő-testület, és ha fél órán belül nem érkezik meg Igazgató úr, akkor 
rendeljen el zárt ülést Polgármester úr. 
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ELNÖK: Felfüggeszti a napirendi pont tárgyalását és következik a Javaslat „Kőbánya 
Díszpolgára” cím adományozására tárgyú előterjesztés. Időközben megérkezett Sándor 
Zoltán igazgató úr. Kérdezi, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését.  
 
 
Sándor Zoltán: Nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
 
Fehér László: Sándor Zoltán igazgató úr is nagyon jó pályázatot adott be. A Kulturális és 
Oktatási Bizottság hosszas vita után 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Sándor Zoltánt bízza meg a Széchenyi István Általános Iskola 
vezetői teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-jétől – 2014. július 31-éig terjedő 
határozott időre. Alapilletményét 255.550,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000,-Ft-
ban határozza meg. A Kulturális és Oktatási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
kérje fel a polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére.  
 
 
ELNÖK: Megkéri Németh Judit kolléganőt, hogy fáradjon be a szavazásra. Bejelenti, hogy 
logikai sorrendben fog szavaztatni. Először arra a pályázóra szavaztat, akit a bizottság is 
támogatott, és akkor szavaznak a másik pályázóra, ha az első javaslat nem kapja meg a 
szükséges szavazatokat. Kéri, szavazzanak Sándor Zoltán igazgató úr megbízására. 
 
 
779/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 11 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete SÁNDOR 
ZOLTÁN - t megbízza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi 
István Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) vezetői teendőinek ellátásával, 
2009. augusztus 1-jétől 2014. július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 255.550,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 46.000,-Ft-ban határozza 
meg. 
Felkéri a Polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos   polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Gratulál Sándor Zoltán úrnak a kinevezéséhez. Megköszöni Német Juditnak, hogy 
vette a fáradtságot és pályázott.  
 
 
Sándor Zoltán: Köszöni a bizalmat, és köszöni a tartózkodók bölcsességét is.  
 
 
ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
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A napirend 21./ tárgya: Javaslat „Kőbánya Díszpolgára” cím adományozására 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S - 
 
 
 
A napirend 22./ tárgya: Javaslat „Kőbányáért” Díj adományozására 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S - 
 
 
 
A napirend 23./ tárgya: Javaslat Elismerő címek adományozására 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S - 
 
 
 
A napirend 24./ tárgya: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2008. 

évi számviteli, szakmai beszámolójának elfogadására 
 Előterjesztő:  Lajtai Ferencné ügyvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak az 1./ határozati javaslatra.  
 
 
835/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, 2008. 
évi éves beszámolóját 279.238 eFt mérleg főösszeggel, 3.604 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésével elfogadja, egyben a 
könyvvizsgáló jelentését tudomásul veszi.  
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a 2./ határozati javaslatra.  
 
 
836/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. Közhasznúsági jelentését a közhasznúsági eredmény-
kimutatással jóváhagyja. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a 3/ határozati javaslatra.  
 
 
837/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2008. évi Üzleti jelentését jóváhagyja. 
 
 
 
A napirend 25./ tárgya: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 

átalakítására, az Alapító Okirat módosítására 
 Előterjesztő:  Nagyné Lőrincz Éva FB elnök 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Kérdezi, hogy mindenki megkapta-e azt az írásos kiegészítést, ami az önkormányzat 
tulajdonában lévő szervezetek vezetőinek juttatásairól szól?  
 
 
Weeber Tibor: Az a problémája, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke olyan javaslatot tett, hogy 
bízza meg a képviselő-testület a jelenlegi intézményvezetőt, helyesebben ne írjanak ki új 
pályázatot. Volt ezzel ellentétes döntés annak idején, illetve az alapító okiratra vonatkozott és 
volt egy olyan döntés, hogy abba legyen belefoglalva, hogy a Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kht. vezetőjét megbízással és pályázat útján nevezzék ki. Ehhez képest, 
ezt nem látja az alapító okiratban. Itt egy olyan variációt mondtak, hogy most még ne, hanem 
a következőbe. Ezzel egyébként nem ért egyet. Azt gondolja, hogy minden vezetőt pályáztatni 
kell, és utána kell kinevezni, akár így, akár úgy. Részéről ezt az előterjesztést ebben a 
formában nem tudja támogatni, ha kimarad ebből a pályázat. 
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Radványi Gábor: A legutóbbi testületi ülésen elhangzott, hogy túlzottnak tartják a 
tiszteletdíját, illetve a fizetését az intézményvezetőnek és javasolják, hogy pályázat legyen 
kiírva az intézményvezetői státusz betöltésére.  
 
 
ELNÖK: Ezt most nem érti, túlzottnak tartják az intézményvezető fizetését és tiszteletdíját? Ja 
a javaslatot. 
 
 
Nagy László: Azt gondolja, jó lenne egy kicsit felfrissíteni, hogy a 16-ai testületi ülésen végül 
is meddig jutott el a képviselő-testület. A testület addig eljutott, hogy 2009. június 1-jei 
hatállyal nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakítja a kht.-t. Elfogadta a társaság új 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. elnevezésére vonatkozó előterjesztést, és az alapító 
okirat részbeni módosítását. Amikor arra szavaztak, hogy egységesen fogadják el az alapító 
okiratot, akkor már nem kapta meg a többséget. Így a társaság jogszerű működésének feltétele 
az alapító okirat módosítása, és annak elfogadása, mert ezt követően a Cégbíróságnak kell 
megküldeni. Azt gondolja, hogy első lépésben az alapító okiratra a módosításokkal együtt – 
amit elfogadott a képviselő-testület – erről kellene szavazni. A 2./ határozati javaslat arról 
szól, hogy 2009. június 1-jétől határozott időre – amit a jogszabály lehetővé tesz – 5 éves 
időtartamra megbízza a jelenlegi ügyvezető igazgatót Lajtai Ferencnét. Ennek a megbízásához 
nyilvánvalóan Lajtai Ferencné bérét is mellé kell rendelni. Ebben a határozati javaslatban 
benne van, amit a Felügyelő Bizottság Elnöke javasol azért, mert önmagára az ügyvezető nem 
tehetett volna előterjesztést. Azt gondolja, hogy az első határozati javaslattal, azzal, hogy a 
módosításokat elfogadta a képviselő-testület, egyben szavazni mindenképpen szükséges a 
Cégbírósághoz történő megküldéshez. Ha kell, akkor a jogi szakvéleményeket is mellé lehet 
tenni, akár el fogja mondani, ha ezzel kapcsolatban másfajta álláspont alakul ki. Kéri 
Polgármester urat, hogy az 1./ határozati javaslatra szavaztasson. A 2./ határozati javaslat nem 
ütközik semmiféle jogszabályba, hogy a jelenlegi ügyvezető igazgatót június 1-jétől 
határozott időre, 5 éves időtartamra válasszák meg. A múltkor eléggé kifogásolhatóan 
személyi kérdésről volt szó, és személyi kérdés vonatkozásában zárt ülést kellett volna 
elrendelni, ez nem történt meg. Ennek bizonyos pszichés nyomai mutatkoztak. Azt hiszi, hogy 
senkivel nem lehet megtenni, hogy erre ne figyeljenek oda, de ez egy önkritikus 
megnyilvánulása volt.  
 
 
Weeber Tibor: Még egyszer azt kívánja elmondani, hogy általános, nem személyre szóló, 
hanem elvi dolog, vezetőket pályázat útján kell megbízni. Ezt fenntartják, és nem tudják 
egészen addig támogatni semmilyen vezetőnek a kinevezését, ami nem normálisan, európai 
módon, pályázat útján történik. Egyszerűen ez egy olyan dolog, amiről úgy gondolja, hogy a 
XXI. században általános elvárás. Ez nem személyre szóló, hiszen úgy gondolja, hogy a 
többség meg lehet arra is, és nem gondolja, hogy a személlyel van baj. Az összes kőbányai 
intézmény élén valamikor pályázott és kinevezett ember van. nem gondolja, hogy ebben 
különbségeket kell tenni.  
 
 
ELNÖK: Nem akart ebbe a kérdésbe belemenni, általában egyetért, de lehangzott itt is, hogy 
jóval nagyobb lehetőségeik vannak, mint amivel élni szoktak. 5-10 év, és ezzel kapcsolatban 
azt mondja, hogy általánosságban ez igaz, adott esetben pedig sokkal rugalmasabbnak kellene 
lenniük, mint amilyenek.  
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Olyan kollégáknak például, akinek 6 év van hátra a nyugdíjig, és 5 évre szokták kiírni a 
pályázatát, miközben azt gondolja, hogy egyetért alapvetően, de a másik oldalát mondja, hogy 
úgy ért egyet, hogy sokkal nagyobb rugalmasságot kellene ebben tanúsítani. Fő elvként 
elfogadva, de nem teljességében.  
 
 
Láng Ferenc: A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén is elhangzottak ezek az érvek és 
az ellenérvek is. Többek között a pályáztatás mostani kiírásánál az volt a legfőbb ellenérv, 
hogy ez az átalakulás egy formai, nem egy társaságot hoznak létre, az átalakulás maga egy 
formai kérdés. A másik, hogy a bizottság előtt volt a Szivárvány Szociális Gondoskodást 
Nyújtó Kht. beszámolója az elvégzett évi munkájáról, akkor elmulasztotta azt a kérdést 
feltenni, hogy vannak-e panaszos bejelentések, a külvilág hogyan értékeli? Most ezt utólag 
megtette, Főosztályvezető asszonnyal tegnap telefonon konzultált és az jött elő, hogy az 
intézmény működése közmegelégedésre történik, panaszok nincsenek. Mind a Hivatal 
Főosztálya, mind a társintézmények messzemenően elégedettek Lajtai Ferencé munkájával, 
tehát nem lát okot arra, hogy most változtassanak az elképzeléseiken. 
 
 
Nagy László: Természetesen az elmúlt testületi ülés óta rengeteget foglalkozott maga a cég is 
és ők is azzal, hogy olyan jogi szakvéleményeket szerezzenek be, ami egyébként Weeber 
Tibor úr felvetése alapján mérlegelhető és vizsgálható. Weeber úr azt mondja, hogy a 
pályáztatás kötelező, mert minden ilyen intézményüknél ezt tették. Hát nem így van. Azt 
gondolja, hogy ez a képviselő-testület mérlegelési jogköre, pontosan azért, mert a jogszabály 
a következőket mondja, pályáztatást nem ír elő sem a társasági törvény, sem a szociális 
ellátásáról szóló törvény, sem a közhasznú szervezetekről szóló törvény. Lehet a jogi érvelést 
tovább mondani, de most is azt tudja mondani, hogy 28 éves kőbányai tisztességes munka 
után, azt gondolja, hogy a testületnek kell annyira lojálisnak lennie, hogy egy ilyen embernek 
megadja azt a lehetőséget, amit egyébként a jogszabály megteremt, hogy kinevezze őt további 
5 évre, ennek az intézménynek a vezetésére.  
 
 
Weeber Tibor: Elbeszélnek egymás mellett, nem értik egymást. Arról van szó, hogy volt egy 
5 éves pályázata, 5 évre megbízták, lejárt a pályázata, amit meghosszabbított a képviselő-
testület. Lejárt az öt éve utána a képviselő-testület döntött arról, hogy kiírják a pályázatot, de 
amíg ez megtörténik, addig megbízzák néhány hónapra, június 30-áig. Ezt el tudná fogadni, 
mert van olyan élethelyzet, hogy valakinek egy éve van hátra a nyugdíjig, és 1 évre 
meghosszabbítják a kinevezését, de azt, hogy 5 évre. Ilyen alapon mondhatnák, hogy a 
legjobb képviselőket mi a fenének választják újra 4 év múlva, miért nem maradnak itt örök 
életükben, hát ők olyan jó képviselők. A megmérettetés az élet része. Egyszerűen a világ 
ilyen. Lehet vitatkozni. Mindig nálatok csak a „Gyevi bíró”, aki eltér a normális helyzettől, 
mert ő a kivétel. Azt gondolja, hogy minden intézkedésnél, minden döntésnél valamifajta 
normativitásnak kell lennie, mert különben az egész áttekinthetetlenné és kuszává válik. 
Hangsúlyozza, nem arról van szó, hogy bármi baja lenne a Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kht.-val. Pontosan azért nem érti, hogy mi ez a rettegés. Van egy 15 fős 
többség, még ha ellene akarnának szavazni, akkor is nyugodtan ki lehet írni a pályázatot. De 
ez fel sem merült, ehhez képest nem érti, hogy mi ez a rettegés, hogy ne kelljen valakinek 
megpályázni egy helyet. Azt gondolja, hogy ez a természetes, és ez a normális.  
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Révész Máriusz: Egyrészt ezt a vitát már lefolytatták a múlt hónapban. A másik dolog, hogy 
volt a képviselő-testületnek egy döntése, ami arról szólt, hogy pályázatot akarnak kiírni, akkor 
még mindenki egyetértett, és a pályázat kiírásáig meghosszabbították Lajtai Ferencné 
megbízását. Lehet, hogy nem testületi döntés volt, de hogy ilyen bizottsági döntés volt, az 
biztos. Innentől kezdve, ha akkor ez az elképzelés jó volt, miért változott meg. Véleménye 
szerint kár lenne Lajtai Ferencnét benyomni abba a helyzetbe most, hogy politikai 
kinevezettet csinálnak belőle. Nem kellene. A tisztességes eljárás az az, amit Weeber úr 
mondott. Még egy észrevételt tesz, az alapító okiratban az szerepel, hogy pályázat útján 
akarják ezen túl az intézményvezetői helyet betölteni, de most az egyszer, most először még 
sem pályázat útján. Ez van az alapító okiratban, hogy pályázat útján kívánják betölteni a 
helyet, kivéve most legelőször. Ha azt gondolják 5 év múlva, hogy a Lajtai Ferencnének újra 
kell pályázni, mert nem megy még nyugdíjba, akkor 5 év múlva megpályáztatják, akkor most 
miért is ne? Nem ők találták ki, hogy ez legyen az alapító okiratban. Ezt azért tudja egy kicsit 
akadémikus vitának tekinteni, mert az elmúlt alkalommal ezt a vitát elmondta mindenki. 
Minden érv elhangzott. Nagy László azt mondja, hogy meg kell szavazni, a FIDESZ frakció 
véleménye egyértelmű és világos, pályázatot tartanak szükségesnek. Az intézményvezető 
bérére kitérve, Polgármester úr nem régen felolvasta az egyik iskolaigazgató fizetését. Hát 
persze nem azzal kell összehasonlítani. Megjegyzi, hogy van egy olyan törvény, ami alapján 
ezeket a cégeket, kht.-kat vissza kell alakítani intézményekké. Meghatároznak egy jó nagy 
fizetést, majd január 1-jétől visszaalakítják intézménnyé, és utána máris kiderül, hogy az 
intézményt kell az intézménnyel összehasonlítani, és van egy olyan intézményük, ahol 
egyébként az intézményvezető fizetése háromszorosa lesz a többi intézményvezető 
fizetésének. Nagyszerű helyzetbe lavírozzák magukat. Azt gondolja, hogy aki a törvényeket 
elolvassa, és figyelemmel kíséri, az tudja, ha most ezt a bért elfogadják, akkor ezt a helyzetet 
fogják előidézni. 
 
 
Láng Ferenc: Muszáj azt mondania, hogy nem a Lajtainé jövedelme vagy fizetése magas, 
hanem a pedagógus igazgatóké alacsony. Mert akkor ő is azt tudná mondani, hogy a 
negyvenhetedik beosztott mérnöke többet keres, mint egy iskolaigazgató.  
 
 
ELNÖK: Vannak még jelentkezők, de ezt a vitát már lefolytatták egyszer, szívesen rátérne a 
szavazásra, mert nagyon sok és fontos napirend van még előttük, nem hiszi, hogy ebben már 
új érvek tudnak fogni elhangzani.  
 
 
Nagy László: Nem azt mondta, hogy meg kell szavazni, hanem egyszerűen amellett érvelt, 
ami az ő meglátása, és azt gondolja, hogy ez akceptálható észérv és mellé tett bizonyos jogi 
észrevételeket, vagy jogi javaslatokat. Ennyire azért ne csúsztasson Révész úr, hogy a Nagy 
László azt mondja, hogy meg kell szavazni. Felfrissítette azt, hogy mi történt az április 16-ai 
testületi ülésen, fel tudja olvasni, hogy milyen határozati javaslatok születtek, és ez a jelenlegi 
előterjesztés annak a folytatása, és azoknak a határozati javaslatoknak az előterjesztése. 
Aztán, hogy hogyan szavaz a képviselő-testület, a táblán meg lehet nézni.  
 
 
ELNÖK: Nincs több hozzászólás, kéri, szavazzanak az 1./ határozati javaslatra.  
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838/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen,  11 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – minősített 
többség hiányában – nem fogadja el a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 
módosított Alapító Okiratát. 
 
 
ELNÖK: Kéri, szavazzanak a társaság ügyvezetőjének határozott időre történő megbízásáról, 
az ügyvezető alapbérének a megállapításáról, az előterjesztésnek megfelelően.  
 
 
839/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen,  11 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – minősített 
többség hiányában – nem bízza meg Lajtai Ferencét a Szivárvány Szociális Gondoskodást 
Nyújtó Kht. ügyvezetői teendőinek ellátásával 2009. június 1-jétől határozott időre, 5 év 
időtartamra. 
 
 
Győri Dénes: (ügyrendi hozzászólás) Még egyszer felteszi azt a kérdést, amit ilyenkor 
szokott. Ha mint egy társaság legfelsőbb szerve járnak el, ott nem minősített többségre van 
szükség. Nem érti, hogy mihez kellett a minősített többség. Tudja, hogy van más álláspont is, 
de véleménye szerint, ha a képviselő-testület, mint a társaság legfőbb szerve, márpedig alapító 
okiratot csak, mint a társaság legfőbb szerve tudnak módosítani, csak, mint a társaság legfőbb 
szerve tudnak ügyvezetőt kijelölni, ott pedig az van, hogy a többség számít. Többséggel kell 
meghozni a határozatokat. Nem érti a minősített többséget ebben a kérdésben.  
 
 
Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Úgy érzi, hogy egyhelyben topogás történik, azt látja 
itt az idő, hogy 5 éves pályázatot írjanak ki. Kéri Polgármester urat, hogy erről szavaztasson.  
 
 
ELNÖK: Nincs alapító okirat, nem fogadta el a képviselő-testület, nincs mire kiírni a 
pályázatot.  
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Úgy látja, mivel nincs alapító okirat, ezt még egyszer elő kell 
terjeszteni a képviselő-testület elé, mert nem maradhat gazdasági társaság alapító okirat 
nélkül.  
 
 
ELNÖK: Nincs lezárva ezzel az ügy, ez természetes. Következik a meghívóban szereplő 2./ 
napirendi pont.  
 
 
Győri Dénes: (ügyrendi hozzászólás) Egy valamit szeretne kérni a képviselő-testülettől. Nem 
tudja, hogy meddig lesz a képviselő-testület ma határozatképes, vannak bizonyos kételyei, 
hogy az összes napirendi ponttal végeznek, viszont holnap eredményhirdetés lenne az ÁROP 
pályázatnál, amit a képviselő-testületnek feltétlenül el kellene fogadnia, már így is egy nappal 
csúsztatva lett. Nem tudják még egyszer halasztani az eredményhirdetést.  
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Arra szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő 44./ napirendi pontot 
vegyék előre. Ameddig még nagyjából a képviselő-testület értelmi képességeinek olyan 
szintjén van, addig jó lenne, ha megtárgyalnák. 
 
 
ELNÖK: Megkérte Alpolgármester kollégáit – mert azt nem fogják tudni csinálni, és nem is 
javasolja, volt már egy hasonló testületi ülésük, ami követhetetlenné vált, azt a káoszt szeretné 
elkerülni -, hogy szedjék össze azokat a napirendeket, amiket előre kellene venni. Addig 
mennek tovább a 2./ napirendi ponttal, mert ezt el kell fogadni. Ez után javasolja a 77./ 
napirendi pont előrevételét, mert egyik kedves vendégük hozzászólási jegyet töltött ki és 
reggel óta itt vár. Azt gondolja, hogy méltánytalan lenne ezt a napirendi pontot nem tárgyalni.  
 
 
Nagy László: (ügyrendi hozzászólás) Azért nyomott ügyrendi hozzászólást, mert a kht. 
könyvelője a könyvvizsgálónak a testülethez intézett levelét szeretné felolvasni. „Tisztelt 
Képviselő-testület! Felhívom figyelmüket a 2006. évi IV. törvény 365. § (2) és (3) 
bekezdéseire. A 365-ös § a 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzés 
alatt álló közhasznú társaság 2009. július 30-áig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok 
szerint működhet tovább. A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követően hét éven belül 
társasági szerződése módosításával non-profit korlátolt felelősségű társaságként működhet 
tovább, más non-profit gazdasági társasággá alakulhat át, vagy jogutód nélkül megszűnését 
határozhatja el. A közhasznú társaság 2009. június 30-áig köteles a Cégbíróságnál non-profit 
gazdasági társaságként történő nyilvántartásba (…) 
 
 
ELNÖK: Bocsánatot kér, hogy megzavarja az Elnök urat, de egyrészt lezárták a napirendet, 
másrészt (…) 
 
 
Nagy László: Azért kért ügyrendi hozzászólást, mert ez arról szól, hogy ez a társaság 
megszűnik jogutód nélkül, ha (…) 
 
 
ELNÖK: Ezt értette. Június 30-áig, ha nem hoz a képviselő-testület döntést, de dr. Csicsay 
Claudius Iván képviselő úr ugyanezt egy mondatban elmondta, hogy a következő képviselő-
testületi ülésen döntést kell hozniuk. Ez ugyanaz bővebben. Elhangzott, ebben mindenki egyet 
is értett és lezárták a napirendet. Elnézést kér, szívesen meghallgatná, de az Európai Uniós 
választásokra póttagokat kell választania a képviselő-testületnek.  
 
 
 
A napirend 26./ tárgya: Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok, valamint póttagok 

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

- Z Á R T  Ü L É S - 
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ELNÖK: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy tárgyalják meg még ma a (meghívó szerinti) 
következő napirendi pontokat: 
77./ napirendi pont: Javaslat közterület-használati engedély visszavonása tárgyában kiadott 

határozat elleni fellebbezés elbírálására. Reggel óta vár erre a napirendi 
pontra egy ügyvéd hölgy. 

18./ napirendi pont: A Kőbányai Média és Kulturális Kht. jelentése 
23./ napirendi pont: Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi beszámolójának 

elfogadására 
25./ napirendi pont: Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2008. évi 

beszámolójának elfogadására 
44./ napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal hatékonyságát célzó 

szervezetfejlesztési feladatok ellátása ÁROP 3.A.1/B közbeszerzési 
eljárás eredményéknek megállapítására 

60./ napirendi pont: Javaslat Kőbánya részvételére a „Monostorapáti Nyári Kavalkád a 
Művészetek jegyében” rendezvényen 

68./ napirendi pont: Javaslat támogató nyilatkozat kiadására a Kőbányai Zenei Stúdió 
Művészeti Szakképző Iskola részére 

70./ napirendi pont: Javaslat a KEOP-5.1.0. nyertes pályázat szerződéskötésével 
kapcsolatos feladatokra 

71./ napirendi pont: Javaslat kerékpárút fejlesztési célú pályázaton való részvételre 
72./ napirendi pont: Javaslat akadálymentesítés célú pályázaton való részvételre 
 Javaslat saját halottá nyilvánításról 
 
 
Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) Megvitatva a helyzetet, látván, hogy mi folyik itt a 
mai testületi ülésen, egészen gyalázatos alkuk születtek, egészen komolytalanul osztották ki a 
kitüntető címeket. Annyit tud mondani, hogy innentől kezdve ellenzékként fognak viselkedni, 
a többség majd biztosítsa a többséget. Javasolják, hogy a saját halottá nyilvánításról szóló 
napirendi pontot még megszavazzák. A hölgyet, aki még itt vár meghallgatják, utána ebben a 
bohózatban nem akarnak részt venni.  
 
 
ELNÖK: Elhangzott egy ügyrendi javaslat, ami arról szólt, hogy vegyék előre a 77-es 
napirendi pontot, és a saját halottá nyilvánításról szóló előterjesztést. Köszönti dr. 
Kerékgyártó István urat. A Javaslat közterület-használati engedély visszavonása tárgyban 
kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására tárgyú előterjesztés következik, zárt ülés 
keretében. Természetesen, mint érintett jelen lehet a zárt ülésen.  
 
 
 
A napirend 27./ tárgya: Javaslat közterület-használati engedély visszavonása tárgyban 

kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 
 

- Z Á R T  Ü L É S - 
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A napirend 28./ tárgya: Saját halottá nyilvánítás 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 
 

- Z Á R T  Ü L É S - 
 
 
 
A napirend 29./ tárgya: Javaslat a Polgármesteri Hivatal hatékonyságát célzó 

szervezetfejlesztési feladatok ellátása AROP 3.A.1/B 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 Előterjesztő:  Méreg Gábor osztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Győri Dénes: Elmondja, hogy az előterjesztéshez készült egy kiegészítő anyag, ami arról szól, 
hogy mivel a pályázatot úgy tervezték, hogy az egyik fele ebben az évben, a másik fele a 
következő évben kerül kifizetésre, a szerződést úgy kell aláírni - mert a közbeszerzési törvény 
előírja -, hogy a teljes összeget mellé kell rendelni, ezért módosítani kell a forrás szerkezetét. 
A feladat mögé kell tenni a teljes összeget, ez nem okoz nagy gondot, mert ezt tudták. Annyi 
módosítást mindenképpen hozzá kell tenni, hogy előfordult ismételten az a probléma, hogy a 
10%-os önrész az 50 millió forinthoz képest 5 millió forintban lett kiszámolva, amit pedig az 
55 millió forintból kell kiszámolni, és helyesen úgy szólna a 3./ határozati javaslat: a 
Polgármesteri Hivatal hatékonyságát célzó szervezetfejlesztése AROP 3.A.1/B pályázat 
megvalósítása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez a 2009. évi 
költségvetésben a támogatásértékű bevételek előirányzatát 22.594 eFt-tal, a működési 
kiadások előirányzatát 4.788 eFt-tal megemeli. 
Ezzel egyidejűleg a 2009. évi költségvetésben a feladat előfinanszírozására tervezett 
összegnek az önerővel csökkentett részét 17.806 eFt-ot a bevételkiesés fedezetére képzett 
céltartalékba helyezi. 
Körülbelül 400.000,-Ft-os átrendeződés van, mert ennyivel több az önrész, mint amennyit 
eredetileg kiszámoltak, de erről szól a támogatási szerződés is.  
 
 
ELNÖK: Több észrevétel nincs, kéri, szavazzanak az előbb ismertetett határozati javaslatra. 
 
 
945/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal hatékonyságát célzó szervezetfejlesztése AROP 3.A.1/B pályázat megvalósítása 
céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez a 2009. évi költségvetésben a 
támogatásértékű bevételek előirányzatát 22.594 eFt-tal, a működési kiadások előirányzatát 
4.788 eFt-tal megemeli. 
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Ezzel egyidejűleg a 2009. évi költségvetésben a feladat előfinanszírozására tervezett 
összegnek az önerővel csökkentett részét 17.806 eFt-ot a bevételkiesés fedezetére képzett 
céltartalékba helyezi. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítások végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
 Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 1./ határozati javaslatra. 
 
 
946/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hatékonyságának 
javítását célzó szervezetfejlesztési feladatok ellátásá”-ra kiírt közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyerteseként az ETK Szolgáltató Zrt.-t (1149 
Budapest, Angol utca 34.) hirdeti ki nettó 42.320 eFt-os vállalási árral, egyben felkéri a 
polgármestert a szerződés aláírására.  
Határidő:  eredményhirdetésre: 2009. május 22. 
  szerződéskötésre: 2009. június 8. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
 Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 
 Szarvasi Ákos főosztályvezetők 
 Méreg Gábor osztályvezető 
 
 
 
A napirend 30./ tárgya: Javaslat a KEOP-5.1.0. nyertes pályázat szerződéskötésével 

kapcsolatos feladatokra 
 Előterjesztő:  Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Nincs jelentkező. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a határozati 
javaslatokra.  
 
 
947/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1265/2008. 
(VIII. 28.) számú önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint módosítja: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy az Önkormányzat részt vesz a KEOP-2007-5.1.0 kódszámú 
energia hatékonyság fokozása pályázaton a Fekete István Általános Iskola 
nyílászáróinak cseréjével és hőszigetelésével, valamint a Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola nyílászáróinak cseréjével. A pályázati önrészre 88 M Ft-ot biztosít.  

 
 
948/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
intézmények nyílászáró cseréjére többletköltségének fedezetére felszabadít 781.000,-Ft-ot a 
bevételkiesések fedezetére képzett céltartalékból, tekintettel a kötelezettségvállalásokra. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
         Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
949/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetésében tervezett hitelbevételek előirányzatát 96.300.000,-Ft-tal csökkenti, a 
kőbányai intézmények nyílászáró cseréje előirányzat azonos összegű csökkentése mellett. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
             Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
950/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú 
támogatás értékű bevételek előirányzatát 84.835.000,-Ft-tal növeli, egyidejűleg a Fekete 
István és a Szervatiusz Jenő Általános Iskolák nyílászárói cseréjének saját forrásának 
biztosítására a bevételkiesés fedezetére képzett céltartalékból 84.836.000,-Ft-ot felszabadít. 
Egyben 169.671.000,-Ft-ot biztosít a Fekete István és Szervátiusz Jenő Általános Iskolák 
nyílászáró cseréje és hőszigetelési költségeire. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
             Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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951/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a 2009. évi 
Közbeszerzési tervébe a KEOP-2007-5.1.0 kódszámú pályázattal kapcsolatos „Budapest X. 
kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak 
javítása” című munkákat, melynek összes elszámolható költsége 169.670.756,- Ft. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
             Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
           Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
952/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja az 
1266/2008. (VIII. 28.) sz. önkormányzati határozatát, melyben az – Aditus Tanácsadó Zrt. 
részére 4.819.000,- Ft összegű sikerdíjat biztosít. 
 
 
953/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aditus 
Tanácsadó Zrt. részére bruttó 5.690.123,- Ft sikerdíjat biztosít, melynek fedezete a 
„pályázatok előkészítése” feladatsoron rendelkezésre álló keretösszeg. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
954/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2007-
5.1.0 kódszámú pályázat közbeszerzési feladataihoz szükséges tendertervek, műszaki 
dokumentációk elkészítésével és a közbeszerzési pályázat lebonyolításával megbízza a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bruttó 1.800.000,-Ft összegben, amelynek pénzügyi fedezete a 
pályázati költségvetésben rendelkezésre áll. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
             Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
955/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a KEOP-2007-5.1.1 kódszámú pályázat szerződéskötésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
Továbbá felkéri, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat-módosítások végrehajtására, 
illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ronyecz Róbert 
 Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
 
A napirend 31./ tárgya: Javaslat a kerékpárút fejlesztés célú pályázaton való részvételre 
 Előterjesztő:  Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: (mikrofon nélküli felszólalás) A 3./ határozati javaslat kimarad.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként az 1./, 2./, és a 4./ határozati 
javaslatra. 
 
 
956/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
Önkormányzat részt vegyen a KMOP-2009-2.1.2 kódszámmal meghirdetésre került 
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton. 
 
 
957/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009-
2.1.2 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges egyéb műszaki dokumentáció (hálózati 
tanulmányterv) elkészítéséhez bruttó 1.900.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2009. évi 
költségvetés 15. számú mellékletében szereplő pályázatok önrésze sor. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
             Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos  
 Ronyecz Róbert 
 Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
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958/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009-
2.1.2 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat elkészítésével az RVI 
Magyarország Kft.-t bízza meg. 
 
 
959/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyben felkéri a 
polgármestert a KMOP-2009-2.1.2 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő:       azonnal 
Felelős:       Verbai Lajos polgármester 
                  Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:     dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:    Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 32./ tárgya: Javaslat akadálymentesítés célú pályázaton való részvételre 
 Előterjesztő:  Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. A bizottságok támogatják az előterjesztést. Kéri a képviselő-tetület tagjait, 
szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 
 
 
960/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
Önkormányzat vegyen részt a KMOP-2009-4.5.3 kódszámmal, meghirdetésre került „Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázaton a 
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése céljából. 
 
 
961/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009-
4.5.3 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez 
bruttó 2.500.000 Ft-ot biztosít, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 15. számú 
mellékletében szereplő pályázatok önrésze sor. 
Határidő:       azonnal 
Felelős:       Verbai Lajos polgármester 
                  Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:     dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:    Szarvasi Ákos  

   Ronyecz Róbert 
        Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
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962/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009-
4.5.3 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat elkészítésére az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 
 
 
963/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgálja meg további, önkormányzati tulajdonú épület vonatkozásában 
pályázat benyújtásának lehetőségét a KMOP-2009-4.5.3 kódszámú, „Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázati felhívás alapján. 
Határidő:       azonnal 
Felelős:       Verbai Lajos polgármester 
                  Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:     Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:    Szarvasi Ákos  

  Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
 
 
964/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a KMOP-2009-4.5.3 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő:       azonnal 
Felelős:       Verbai Lajos polgármester 
                  Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:     Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:    Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 33./ tárgya: Javaslat Kőbánya részvételére a „Monostorapáti Nyári Kavalkád 

a Művészetek jegyében” rendezvényen 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Észrevétel nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
965/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. július 23-
26-án megrendezendő „Monostorapáti Nyári Kavalkád a Művészetek Jegyében” 
rendezvényen Kőbánya megjelenéséhez a Nagyvilágban a Magyar Kultúráért Közhasznú 
Egyesület részére 3 millió forintot biztosít, a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére, 
egyben felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
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Határidő:       azonnal  
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Bajtek Mihályné 
                                                   Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
 
 
 
ELNÖK: Mielőtt komolytalanná válik ténylegesen a testületi ülés, bár határozatképesek, 
folytassák a testületi ülést. 
 
 
Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja Polgármester úrnak, hogy beszéljenek meg 
egy időpontot, hogy az elmaradt napirendi pontokat a jövő héten esetleg mikor tudnák 
megtárgyalni.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy kívánják-e folytatni a 
testületi ülést.  
 
 
966/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(6 igen, 10 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem folytatja az 
elfogadott napirendi pontok tárgyalását ezen ülése keretében. 
 
 
ELNÖK: A Szervezeti és Működési Szabályzatban van egy olyan paragrafus, hogy amikor 
komolytalanná válik a testületi ülés, akkor a polgármester dönt, ezért a testületi ülést bezárja. 
Egyeztetni fogja az időpontot a frakcióvezetőkkel, és a lehető legrövidebb időn belülre kitűzi 
a következő testületi ülést.  
 
 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a képviselő-testület ülését a 966/2009. (V. 21.) számú 
önkormányzati határozata alapján berekeszti, s az elmaradt napirendi pontok tárgyalására – 
egyeztetett időpontban – rendkívüli képviselő-testületi ülést hív össze. 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 19.45 óra. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Dr. Neszteli István  Verbai Lajos 
     jegyző  polgármester 
 
 
 


