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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2008. szeptember 30-án (kedden) megtartott  

rendkívüli üléséről 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 15 30óra 
 
Az ülés helyszíne: a Polgármesteri Hivatal I. em. 115. sz. tanácsterme  
 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Verbai Lajos polgármester,  
Győri Dénes, Kovács Róbert, Szász Csaba alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, Bánáti Rudolf, dr. Csicsay Claudius Iván, Fehér László, dr. Fejér Tibor, Földi 
Balázs, Lakatos Béla, Láng Ferenc, Marksteinné Molnár Julianna, Melega Kálmán, Nagy 
László, Nyulász János, dr. Pluzsik Andrásné, Radványi Gábor, Révész Máriusz, Varga István, 
Weeber Tibor. 
 
Távolmaradását jelezte:  Bányai T. Péter, Eördögh Attila, Kleinheincz Gábor, Novák Gyula, 
dr. Pap Sándor, dr. Pénzes Károly, dr. Szkalka Tamás. 
 
A képviselő-testület 21 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző, főosztályvezető 
 
A Polgármesteri Hivatal főosztályainak képviseletében jelen vannak: 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Szarvasi Ákos 
Gyámhivatal Némethné Lehoczki Klára 
Hatósági Főosztály dr. Mózer Éva 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály Lőrincz Jenő 
Jogi Osztály Horváthné dr. Tóth Enikő 
 dr. Korpai Anita 
 Sebestyénné dr. Garas Médea 
Oktatási és Közművelődési Főosztály Semperger Sándorné 
Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Bajtek Mihályné 
Polgármesteri Kabinet Ronyecz Róbert 
 dr. Bényi Józsefné 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Montvai József 
Belső Ellenőrzési Osztály Dr. Rugár Oszkár 
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Főépítész Mozsár Ágnes 
 
Meghívottként jelen vannak: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
ELNÖK: Verbai Lajos polgármester  
 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 21 fő megjelent. 
 
ELNÖK:  A képviselő-testület 21 fővel határozatképes. 

 

Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Grécziné 
Mózer Andrea és Korányiné Csősz Anna segíti. 

 
 
ELNÖK: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Világos Magyarországért versenyen 
Kőbánya elnyerte a Főváros különdíját. Az oklevél mellé, Hagyó Miklós főpolgármester úr 
egy festményt is ajándékozott a kerületnek, melyet leltárba vesznek, és valamelyik közösségi 
helyiségben fogják elhelyezni. A Liget téri új közlekedési rend átadásra került. 2008. október 
2-án helyszíni bejárást tartanak, kér mindenkit, aki ráér, vegyen részt ezen a bejáráson. A 
bejárás után a Plus Áruház előtt 9.50 órakor találkoznak, ezt követően az Ászok utcai 
Óvodába vonulnak át, ahol megnézik az ablakcsere után a felújított épületet, hogy konkrét 
példát is lássanak. Köszöni, hogy a rendkívüli testületi ülésen megjelentek a képviselők, és 
biztosítják a határozatképességet. 
A rendkívüli testületi ülést két téma miatt hívta össze. Az egyik, pályázatokon való részvétel, 
a határidő indokolja a napirendi pont megtárgyalásának sürgősségét. A másik napirendi pont 
pedig, hogy összeült a munkacsoport az október 23-ai rendezvénnyel kapcsolatban, és sikerült 
gyors döntést hozniuk, melyet a képviselő-testület elé terjesztettek. Az ünnep közelsége 
indokolja, hogy az előterjesztést tárgyalja a képviselő-testület és tudják biztosítani a pénzügyi 
fedezetet. Kérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel? Nincs. Kéri, 
szavazzanak egyenként a napirendre vételre. 
 
 
1432/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Javaslat az URBACT II program megvalósításával kapcsolatos költségek 

módosítására tárgyú előterjesztést. 
 
 
1433/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Javaslat a Budapest X. kerület, Mádi u. 120. szám alatti önkormányzati 

ingatlannal határos Kada u. 135. sz. társasház tűzfalának hőszigetelésére – fővárosi 

pályázaton való részvétel feltételeinek teljesítése érdekében  tárgyú előterjesztést. 
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1434/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Javaslat 1956-os emlékmű kialakítására  tárgyú előterjesztést. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására. 
 
 
1435/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi 
pontokat a módosításokkal együtt az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

1. Javaslat pályázaton való részvételre   
Előterjesztő:    Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 

2. Javaslat az URBACT II program megvalósításával kapcsolatos költségek 
módosítására 

 Előterjesztő:    Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
3. Javaslat a Budapest X. kerület, Mádi u. 120. szám alatti önkormányzati ingatlannal 

határos Kada u. 135. sz. társasház tűzfalának hőszigetelésére – fővárosi pályázaton 
való részvétel feltételeinek teljesítése érdekében 

 Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 
 

4. Javaslat 1956-os emlékhely kialakítására   
 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
 
 
A napirend 1./ tárgya: Javaslat pályázaton való részvételre 
 Előterjesztő:   Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kérdezi, hogy a pályázatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság egyetért a 
pályázattal. A bizottsági ülésen elhangzott, örülnének, ha a pályázatok sokkal hamarabb 
kerülnének a szakbizottságok elé, hogy jobban tájékozódhassanak a képviselők, a bizottsági 
tagok a szakmai programokról.  
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
1436/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által a „Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő 
kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatás elnyerésére, bűnmegelőzési 
makro modellprojekt megvalósítására” kiírt pályázatra. 
Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges, összesen 13.350 e Ft-ot 
(melyből az önrész összege 3.350 e Ft) a képviselő-testület felhalmozási célú általános 
tartalékkeretéből biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések 
megtételére. 
Határidő:     2008. szeptember 30. 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert  

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 2./ tárgya: Javaslat az URBACT II program megvalósításával kapcsolatos 

költségek módosítására 
 Előterjesztő:   Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság támogatja a 
határozati javaslatot, hiszen, ha egy résztvevővel kevesebb van, akkor értelemszerűen 
kevesebb résztvevőre oszlik meg a költség.  
 
 
Győri Dénes: Elmondja, hogy az egész pályázatnak emelkedett az összege, kb. 800.000,-Ft-tal 
és ehhez képest van további emelkedés a korábbi számokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a 
bruttó összeg is és az önrész is emelkedik. Felhívja a figyelmet, hogy nem kell a teljes 
projektet előfinanszírozni, csak egy részét, mert a központi összejövetelekre vonatkozó 
összegeket a vezető partner fogja megkapni. Ez az összeg elegendő arra, amit a program 
szerint vállalnak. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
ELNÖK: Ha jól értette Alpolgármester úr módosító javaslatát, akkor úgy szólna a határozati 
javaslat, hogy a képviselő-testület az URBACT II program megvalósítási szakasza részvételi 
költségeire 3.500.000,-Ft-ot biztosít, 8.000.000,-Ft-ból pedig céltartalékot képez a 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
 
 
Győri Dénes: Nem ez a javaslat. Az a probléma, hogy euróban határozták meg az összegeket. 
bruttó 53.000 euró az egy városra eső rész. Ennek a 30%-a az önrész, amely 4.500.000,-Ft, ez 
az összeg szerepel az előterjesztésben. Az az összeg, amelyet az előfinanszírozásra kell 
biztosítani, az az 53.000 eróból lejövő 16.000 eurónyi önrész.  
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Azt javasolja, hogy ezt az összeget is szavazza meg a képviselő-testület, de ezt nem kell majd 
teljes összegben megfinanszírozni, mert ennek egy részét meg sem kapják, hanem közvetlenül 
Düsseldorfba megy, mert ők finanszírozzák a közös rendezvényeket.  
 
 
ELNÖK: Tehát a határozati javaslatban szereplő összegek jók. Kéri a képviselő-testület 
tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
 
 
1437/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az URBACT II 
program megvalósítási szakasza részvételének költségeire 4,5 millió Ft-ot, előfinanszírozásra 
pedig 10,5 millió Ft-ot biztosít, elfogadva ezzel a projektpartner kiválása miatt megemelkedett 
részvételi költségeket. A költségek és az előfinanszírozás fedezésére céltartalékot képez a 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben visszavonja az 1220/2008. (VIII.28.) számú önkormányzati határozatát. 
Határidő:     2008. október 31. 
Felelős:     Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ronyecz Róbert  

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 3./ tárgya: Javaslat a Budapest X. kerület, Mádi u. 120. szám alatti 

önkormányzati ingatlannal határos Kada u. 135. sz. társasház 
tűzfalának hőszigetelésére – fővárosi pályázaton való részvétel 
feltételeinek teljesítése érdekében 

 Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Budapest X. kerület, Mádi u. 120. szám alatti önkormányzati 
ingatlannal határos Kada u. 135. számú épület tűzfala kerüljön hőszigetelésre 1.200.000,-Ft + 
áfa, azaz összesen: 1.440.000,-Ft összegben, melynek fedezete a 2008. évi költségvetési 
rendelet 12. sz. mellékletében a Mádi u. 120. felhalmozási soron rendelkezésre álló összeg. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az ismertetett határozati javaslatra. 
 
 
1438/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a 1182/2008. (VII. 22.) számú önkormányzati határozatban 
foglaltak megvalósítása érdekében a Budapest X. kerület, Mádi utca 120. szám alatti 
önkormányzati ingatlannal határos Kada utca 135. számú épület tűzfalának hőszigetelését 
végeztesse el, melyhez 1,2 M Ft + áfa összeget biztosít a 2008. évi költségvetésben a „Mádi u. 
120.; átmeneti anyaotthon felhalmozási feladatok”  soron biztosított 100 M Ft terhére. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Győri Dénes és Kovács Róbert alpolgármesterek 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 
     Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 4./ tárgya: Javaslat 1956-os emlékhely kialakítására 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Nagy László: Véleménye szerint a munkacsoport 1956 történelmi jelentőségét átérezve, 
képességeihez mérten, felelősségteljesen végezte el a feladatát. Úgy gondolja, hogy az a hely, 
amelyet kiválasztottak és javasolnak a képviselő-testületnek elfogadásra, méltó helye lesz az 
emlékmű elhelyezésére. A márványtábla és a kopjafa elkészítésének végleges ajánlása 
megtörtént. A munkacsoport az emléktábla mellett három, kompozíciós kopjafát javasol a 
képviselő-testületnek elfogadni. Az első kopjafa az ünnepre elkészül, aminek a költsége az 
előterjesztésben szerepel. Felhívja a figyelmet, hogy két részletben kell a költséget biztosítani. 
Ezután fog elkészülni az a kétalakos figura, amely majd kiegészíti az emlékmű teljességét. 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a munkacsoport és az előkészítést végző kollégák munkáját. Nagyon 
gyorsan, jó munkát végeztek. 
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság javasolja a bruttó 
1.500.000,-Ft-ot a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére biztosítani. A bizottság 
javasolja továbbá, hogy a 2009. évi költségvetésbe 1.000.000,-Ft-ot tervezzen be a képviselő-
testület, hogy ne legyen akadálya a teljes emlékmű elkészítésének. 
 
 
ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testület 
1.500.000,-Ft-ot biztosít az 1956-os emlékhely kialakítására a felhalmozási kerete terhére. A 
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkacsoport javaslata alapján a szükséges 
szerződéseket írja alá. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés 
tervezésekor 1.000.000,-Ft-ot irányozzon elő az emlékmű befejezésére. 
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1439/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
sétány végén (a Liget tér felöli részen) felállítandó 1956-os emlékhely kialakítására 1,5 M Ft-
ot biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges szerződések aláírására, valamint arra, hogy a 
2009. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre további 1 M Ft az emlékhely méltó 
befejezésére. 
Határidő:     2008. október 23. 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Montvai József 
Ronyecz Róbert főosztályvezető 

 
 
ELNÖK: Megköszöni a részvételt, a testületi ülést bezárja. 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje:  16.08 óra. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Neszteli István  Verbai Lajos 
     jegyző  polgármester 
 


