
1BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
JEGYZŐKÖNYVI  KIVONAT 

 
 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 14 00óra 
 
Az ülés helyszíne: a Polgármesteri Hivatal I. em. 115. sz. tanácsterme  
 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Győri Dénes, Kovács Róbert, Szász Csaba alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, Bánáti Rudolf, Bányai T. Péter, dr. Csicsay Claudius Iván, Eördögh Attila, Fehér 
László, Földi Balázs, Lakatos Béla, Láng Ferenc, Marksteinné Molnár Julianna, Melega 
Kálmán, Nagy László, Nyulász János, dr. Pap Sándor, dr. Pénzes Károly, dr. Pluzsik 
Andrásné, Radványi Gábor, Révész Máriusz, dr. Szkalka Tamás, Weeber Tibor. 
 
 
Távolmaradását jelezte:  Verbai Lajos polgármester, továbbá dr. Fejér Tibor, Kleinheincz 
Gábor,  Novák Gyula,  Varga István. 
 
A képviselő-testület 23 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 dr. Korpai Anita 
Oktatási és Közművelődési Főosztály Szabó Péterné 
 Semperger Sándorné 
Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Bajtek Mihályné 
Polgármesteri Kabinet Ronyecz Róbert 
 dr. Bényi Józsefné 
 Ujházi István 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Montvai József 
Belső Ellenőrzési Osztály Dr. Rugár Oszkár 
Belső Építész Mozsár Ágnes 
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Controlling, Szervezetfejlesztés, Minőségpolitika Méreg Gábor 
 
 
Meghívottként jelen vannak: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Fecske Károly vezérigazgató 
Budapesti X.ker.Rendőrkapitányság Ács Péter Imre 
Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ  Győrffy László igazgató 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Családsegítő Szolgálat    Szabó Katalin Ildikó vezető 
Kőbányai Gyermekjóléti Szolgálat képviseletében Korbuly Miklósné 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk. 
Pataky Művelődési Központ képviseletében Pethő András 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Vermes Albán igazgató 
Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális  
Pedagógus Szakszervezet képviseletében Révész Istvánnné 
Bohus Kft. képviseletében Dr. Magyar Balázs és Gál András Levente 
továbbá Juhász Sándorné és Karbulák Jánosné 
 
 
ELNÖK: Szász Csaba alpolgármester  
 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 23 fő megjelent. 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 23 fővel határozatképes. 
 

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

 
 
1740/2008. (XII.4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(8 igen, 12 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a 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 az 
56/2008. (XI. 21.) számú, 53/2008. (X. 31.) számú, a 39/2008. (IX. 19.) számú, a 34/2008. 
(VIII. 29.) számú, a 31/2008. (VI. 20.) számú, a 23/2008. (II. 23.) számú, továbbá a 4/2008. 
(II. 22.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 46/2007. (XII. 19.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú előterjesztést. 
 
 
1741/2008. (XII.4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1 igen, 15 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Javaslat mezei őrszolgálat alapítására, a társulási szerződés elfogadására, 

valamint a mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotásának kezdeményezésére tárgyú 
előterjesztést. 
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1742/2008. (XII.4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 7 tartózkodással) – Negatív kérdésfeltevés mellett! 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Révész Máriusz egyéni képviselői indítványát „Az új sportuszoda Kőbányán 

történő felépítése” tárgyában. 

 
 
1743/2008. (XII.4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet – a 
módosításokkal együtt –  az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a László-Házak Kft. 
között a Bp. X. ker., Halom u. 33. szám alatt felépítendő új bölcsőde-épület építési 
engedélyezési tervdokumentációjának és kiviteli tervdokumentációjának felhasználási 
joga átruházására, valamint a vonatkozó jogerős építési engedély felhasználási jogának 
engedményezésére 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
2. Javaslat „Élőerős őrzési és távfelügyeleti szolgálat, valamint a távfelügyeleti 

szolgálathoz kapcsolódó kivonulási és karbantartási, javítási tevékenység biztosítása” 
egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

   Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 

3.  Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

 Előterjesztő:    Vermes Albán igazgató 
 

4. Javaslat a Budapesti Rendőrkapitánysággal kötendő Együttműködési Megállapodás és 
Támogatási Szerződés elfogadására 
 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 

5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/… (…)  számú 
önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 55/2008. (XI. 21.) számú, a 35/2008. (IX.19.) számú és a 
27/2008.(VI.20.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (II. 22.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 

6. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2008. évre vonatkozó árajánlatának 
módosítására  Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 

 
7. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadására  

 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 

8. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel – az 1506-1508/2008. 
(X. 16.) számú határozatok alapján – kötendő Adásvételi Szerződések fedezetének 
biztosítására, támogatás jogcímen 

 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
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9. Javaslat „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére három darab 
egyforma személygépkocsi beszerzése” egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

  Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
10. Javaslat „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala részére irodaszerek beszerzése és szállítása” egyszerű közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

  Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
11. Javaslat „Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és 

tűzvédelmi feladatok ellátása” egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

  Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
12. Javaslat a meglévő pénzügyi rendszer fejlesztésére  

 Előterjesztő:     Győri Dénes alpolgármester 
 

13. Javaslat pénzeszköz átadására a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 
részére  

 Előterjesztő:     Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 

14. Javaslat a Harmat u. 88. szám melletti önálló ingatlannak az iskolához csatolására  
 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 

15. Javaslat a Keresztury Dezső Általános Iskola befejező konyhájának 5 évre történő 
bérbeadására a Süllős & Süllős Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. részére  

 Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 

16. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére 1-2. 
 Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 
 

17. Javaslat saját halottá nyilvánításra  
 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 

18. Egyebek 
• Tájékoztató a Pataky Művelődési Központban végzett központi támogatás 

felülvizsgálatából eredő visszafizetési kötelezettségről 
• Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat által megküldött válaszlevélről az 

eladásra meghirdetett Kozma utcai ingatlanok cseréjével kapcsolatban 
• Javaslat Kőbánya karácsonyi díszkivilágítására 

 
 
A napirend 1./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

és a László-Házak Kft. között a Bp. X. ker., Halom u. 33. szám 
alatt felépítendő új bölcsőde-épület építési engedélyezési 
tervdokumentációjának és kiviteli tervdokumentációjának 
felhasználási joga átruházására, valamint a vonatkozó jogerős 
építési engedély felhasználási jogának engedményezésére 
Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
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1744/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdésének b) pontja alapján zárt ülés keretében kívánja tárgyalni a „Beszámoló a  László 
Házak Kft.-vel folyamatban lévő egyeztetések alakulásáról” tárgyú előterjesztést. 
 

- Z Á R T  Ü L É S - 
 
 
 
A napirend 2./ tárgya: Javaslat „Élőerős őrzési és távfelügyeleti szolgálat, valamint a 

távfelügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kivonulási és 
karbantartási, javítási tevékenység biztosítása” egyszerűsített 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
 
1748/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Élőerős őrzési 
és távfelügyeleti szolgálat, valamint a távfelügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kivonulási és 
karbantartási, javítási tevékenység biztosítása” céljából indított egyszerűsített közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a BOHUS Kft.-t (1138 
Budapest, Dagály u. 4. VI. em. 24.) hirdeti ki nettó 27.582.200,- Ft/év vállalási árral, 2008. 
december 20-i kezdési határidővel.  
Egyben a Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Hegedűs Károly aljegyző 
      Bajtek Mihályné 
      Szarvasi Ákos főosztályvezetők 
 

 

Szünet 

 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 23 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 3./ tárgya: Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő:  Vermes Albán igazgató 

 
1750/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest Újhegyi út 13.) Szervezeti 
és Működési Szabályzatát  elfogadja. 
Határidő: 2009. január 1. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vermes Albán igazgató 

 
 
 
A napirend 4./ tárgya: Javaslat a Budapesti Rendőrkapitánysággal kötendő 

Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés 
elfogadására 
Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 

 
 
1751/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányságával kötendő a dologi kiadások és jutalmazás finanszírozására 
vonatkozó 5 M Ft összegű Támogatási Szerződés-tervezet II. fejezet 2. b) pontját az alábbiak 
szerint egészíti ki: 
 2. b) kőbányai közrendvédelmi feladatok jutalmazása finanszírozására,  … 

 
 
1752/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányságával kötendő, a rendőrkapitányság munkatársai számára szabadidő 
terhére történő munkavégzésre, járőrözési tevékenységre vonatkozó 5 M Ft összegű 
Együttműködési Megállapodás-tervezet II. fejezet 2.) pontját – a két gondolatjel közötti 
mondatrészt – az alábbiak szerint egészíti ki: 

2. …- a kerület közbiztonsága, közlekedésbiztonsága, mint közérdekű cél 

megvalósítása, fenntartása érdekében Kőbánya területén történő munkavégzésre, 

Kőbányán történő  járőrözési tevékenységre -… 

 
 
1753/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányságával kötendő a dologi kiadások és jutalmazás finanszírozására 
vonatkozó 5 M Ft összegű Támogatási Szerződés-tervezet, valamint a rendőrkapitányság 
munkatársai számára szabadidő terhére történő munkavégzésre, járőrözési tevékenységre 
vonatkozó  5 M Ft összegű Együttműködési Megállapodás-tervezet III. fejezetét az alábbi, új 
ponttal egészíti ki: 

„Az átutalt támogatás összegével minden évben, a rendőrség tevékenységéről szóló 

tájékoztató keretében tételesen elszámol.” 
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1754/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a …./2008. 
(XII.4.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével - a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitánysága részére évi 5 M Ft működési célú, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít dologi kiadások és jutalmazás finanszírozására, valamint további évi 5 M Ft-ot a 
kerületi rendőrkapitányság munkatársai számára szabadidő terhére történő munkavégzésre, 
járőrözési tevékenységre.  
Egyben felkéri a polgármestert a szerződések aláírására, valamint a támogatás összegének a 
2009. évi költségvetésbe történő betervezésére. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hegedűs Károly főosztályvezető  
 
 
 
A napirend 5./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

…/2008. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására 
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 55/2008. (XI. 
21.) számú, a 35/2008. (IX.19.) számú és a 27/2008.(VI.20.) számú 
önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (II. 22.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
1755/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a   
64/2008. (XII.5.)  számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 55/2008. (XI. 21.) számú, a 35/2008. (IX.19.) számú és a 
27/2008.(VI.20.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (II. 22.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 
A napirend 6./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2008. évre vonatkozó 

árajánlatának módosítására   
Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 

 
 
1756/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2008. évre vonatkozó árajánlatát az alábbi módosítással: 

1. Az Árajánlat I. fejezetében rögzített fajlagos „Portfoliókezelési díj” nettó 3.059,-Ft-ról 
3.304,-Ft-ra, 

2. Az Árajánlat II. fejezetének 2. pontjában rögzített, a „Műszaki tevékenység fejében 
elszámolt mérnökóra díja” nettó 7.200,-Ft-ról  7.776,-Ft-ra, 
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3. Az Árajánlat III. fejezetének 1. pontjában rögzített „Készenléti ügyeleti tevékenység” 
nettó vállalási ára havi 249.417,-Ft-ról 269.370,-Ft-ra, 

4. Az Árajánlat III. fejezetének 3. pontjában rögzített „Vagyonügyi feladatokkal 
kapcsolatos döntéselőkészítési feladatok” havi díjazása nettó 795.750,-Ft-ról 859.410,-
Ft-ra, valamint 

5. Az Árajánlat III. fejezetének 4. pontjában rögzített „Jogi eljárási és felügyeleti 
tevékenység ellátásának” havi nettó díjazása 828.800,-Ft-ról 895.104,-Ft-ra  

emelkedjen. 
Határidő:    azonnal 
Felelős:    Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
1757/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 1756/2008. 
(XII.4.) számú határozatával – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére jóváhagyott, a 2008. 
évre vonatkozó árajánlat-módosítást 2008. január 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 
Határidő:    azonnal 
Felelős:    Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
1758/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben 
legkésőbb a költségvetés elfogadásáig dönt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. adott évre 
vonatkozó árajánlatának elfogadásáról. 
Határidő:    folyamatos 
Felelős:    Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
 
A napirend 7./ tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadására  
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
1759/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójához készített bevezetőt az alábbi pontosítással fogadja el:  

• Az 1. oldal utolsó bekezdése: … a 13. havi juttatások kifizetése a törvénynek 
megfelelően történjen, … 

• A 4. oldal 3. bekezdésének utolsó mondata: …, a jelenleg meglévő kedvezmények körét 

is meg kell vizsgálni. 

• A 4. oldal 4. bekezdésének utolsó mondata: Az eseti támogatásokat minimális szintre 
kell csökkenteni. 

 
1760/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 4. pontjának b) alpontját az alábbi 
kiegészítéssel fogadja el:  

4. b) …bevonására. Felül kell vizsgálni az új adóalapot képező ingatlanok 
területét. Szükséges a kintlévőségek és adóhátralékok további fokozott 

behajtása és a meglévő követelésállomány jelentős mértékű csökkentése. A 

2008. és 2009. évi építmény- és telekadó mértékének emeléséből származó 

várható (480 M Ft + 258 M Ft) 738 M Ft többletbevétel elsősorban 

felhalmozási célú bevételként kerüljön figyelembevételre. 

 
 
17612008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 7.) pontjának utolsó mondatát az 
alábbi pontosítással fogadja el:  
 7. )     … és ahol nem rendezett, nem tisztázott a tulajdonviszonya, ezt rendbe kell  

tenni, hogy… 

 
 
1762/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 9.) pontjának utolsó mondatát az 
alábbi kiegészítéssel fogadja el:  

9.) … azok kiváltására, illetve meg kell vizsgálni a lellei üdülő eladásával, egy jobb 
feltételeket biztosító Balaton-parti üdülő megvásárlásának lehetőségét. 

 
 
1763/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 11.) pontját az alábbi 
kiegészítéssel fogadja el:  

11.) Az OEP finanszírozási körbe tartozó egészségügyi alapellátási feladatokra 

elsősorban az OEP-pel kötött… 
 
 
1764/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 15.) pontját az alábbiak szerint 
fogadja el:  
             15.) A működési kiadások összesített értéke nem haladhatja meg a 2008. évi működési 

kiadások és a 2009. évi működési bevételek mértékét. 

 
 
1765/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 16.) pontjának utolsó mondatát az 
alábbi kiegészítéssel fogadja el:  

16.)  …A beszerzések nagy tételben történő megvalósításával, a beszállítók 

versenyeztetésével, a  közbeszerzési eljárások lefolytatásával törekedni kell az 
alacsonyabb ár elérésére. 

 
 
1766/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 18.) pontját az alábbiakkal 
egészíti ki:  

18.) … díjemelésekre, és az energiakorszerűsítésből és nyílászáró-cserékből adódó 
energia-megtakarításokra. 

 
 
1767/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 18.) pontjában szereplő 
„bázisidőszak” kifejezést a „2005-2007. év” szóösszetételre cserélve az alábbiak szerint 
fogadja el:  

18.) A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 

energia- és közüzemi szolgáltatási díja központilag kerül tervezésre a 2005-
2007. év tapasztalati adatai alapján a várható díjemelésekre, az 

energiakorszerűsítésből és nyílászáró-cserékből adódó energia-

megtakarításokra figyelemmel. 

 
 
1768/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 20.) pontjának második 
bekezdését az alábbiak szerint fogadja el:  
 20.) ….Vizsgálni kell a háziorvosi körzetek átalakítását, a körzethatárok módosí- 

tásával az OEP-finanszírozás emelése érdekében, illetve meg kell vizsgálni  
a körzethatárok módosításával egyidejűleg, hogy lehetséges-e a körzeti or- 
vos hálózat átstrukturálása a vállalkozási tőke bevonásával. 

 
 
1769/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 20.) pontjának utolsó bekezdését 
az alábbiak szerint fogadja el:  

20.) Az egészségügyi alapellátásban meg kell szüntetni a vállalkozó orvosok mellett 

közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztensek foglalkoztatását, az 
ütemtervet a szakbizottság az elkészült szakmai anyagra alapozva 2009. július 
30-ig terjessze a képviselő-testület elé. 
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1770/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 21. pontjának b) alpontját az 
alábbi kiegészítéssel fogadja el:  

21. b) Egyéb béren túli juttatások 2009. évben bázisszinten tervezhetők, a cafetéria 
összege 200,-Ft/hó/fő összeggel kerül megemelésre. A Cafetéria Szabályzat… 

 
 
1771/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 21. pontjának d) alpontját az 
alábbiak szerint fogadja el:  

21. d) A központi kiadásokat mérséklő intézkedések értelmében, a 2009. évre a 13. 
havi bérnek megfelelő juttatás a törvény által meghatározott szinten 
tervezhető mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az intézményi körben, 
illetve az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságoknál is 
ugyanígy kell eljárni.  

 
 
1772/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 21) pontját kiegészíti  az  alábbi 
h) alponttal: 

21. h) Meg kell vizsgálni – külön juttatásként – az intézményi (bölcsőde, óvoda, 
iskola) étkezési támogatás biztosítását azokban a munkakörökben, melyekben 
a közalkalmazottak gyermekek étkeztetését látják el.  

 
 
1773/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 24.) pontját az alábbiak szerint 
fogadja el:  

24.)  A sportfeladatok támogatását a 2008. évi szintet és a meglévő szerződéses 
kötelezettségeket, valamint az új feladatokat és kötelezettségvállalásokat 
figyelembe véve kell tervezni. 

 
 
1774/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 25. pontja g) alpontjának második 
mondatát az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  

25. g) … A kimunkált költségek, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg 
meghatározott bonyolítói díj… 
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1775/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 25. pontja i) alpontját a g) pontra 
való hivatkozás törlésével fogadja el. 
 
 
1776/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 26.) pontjának második mondatát 
az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  
 26.) …különös tekintettel a prémiumokra és végkielégítésekre. 
 
 
1777/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(15 igen, 1 ellen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 30.) pontját az alábbi 
kiegészítéssel fogadja el:  

30.)  … a helyiségek működési költségeit. Az Önkormányzat a kisebbségi 
önkormányzatok részére az állami normatívának megfelelő összegű 
támogatást biztosít. 

 
 
1778/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 39) pontját – három új alpontra 
bontva – az alábbiak szerint fogadja el:  

39. a) A Hivatal II. (Szent László tér 34.) kialakításához készüljön ütemterv és a 
szükséges források kerüljenek betervezésre. 

b) Készüljön ütemterv a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti épület 
hasznosítására és a szükséges források kerüljenek betervezésre. 

c) Készüljön ütemterv a Szent László Bölcsőde kiváltására, s a szükséges 
források kerüljenek betervezésre. 

 
 
1779/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(19 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 40.) pontját az alábbiak szerint 
fogadja el:  

40.) A kis- és középvállalkozások támogatására kerüljön betervezésre 30 M Ft 

céltartalékként. A támogatás feltételrendszerét szabályozni kell. 
 
 
1780/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(17 igen, 1ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 43.) pontját az alábbiak szerint 
fogadja el:  

43.) A lakosság részére adható  lakásépítés-  és    vásárlás helyi támogatására 
50 M Ft kerüljön betervezésre. 

 
 
1781/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 45) pontját az alábbi módosítással 
fogadja el: 
 45.) …fedezetére a működési kiadások 1%-ának  megfelelő összegben… 

 
 
1782/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 51) ponttal: 

51)  A lakásállomány fejlesztése, mobilitása érdekében életjáradéki program 
kidolgozása szükséges. 

 
 
1783/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 52) ponttal: 

52)  Külső szakértők pályáztatás útján kerüljenek kiválasztásra, a nyertesek 
foglalkoztatása keretszerződés alapján történjen. 

 
 
1784/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 52) ponttal: 

53)  A legrosszabb állapotban lévő, gazdaságtalanul felújítható  szociális 
bérlakások kiváltására készüljön ütemterv. 

 
 
1785/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 54) ponttal: 

54)  A védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi szolgálat feladatellátásának 
megfelelő és szükséges feltételeinek a meglétét, illetve a fejlesztési lehetőségét 
vizsgálni szükséges, melyről készüljön ütemterv. 

 
 
1786/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 55) ponttal: 

55)  A játszótér fejlesztési koncepcióban 2009. évre meghatározott feladatok 
kerüljenek betervezésre. 

 
 

1787/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 56) ponttal: 
 56)  A közbiztonság fejlesztéséhez szükséges források kerüljenek betervezésre. 
 
 
1788/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 57) ponttal: 

57)  A kerület tisztaságával és környezetvédelmével kapcsolatos kiadásokat 
legalább a 2008. évi költségszinten kell figyelembe venni. 

 
 
1789/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 58) ponttal: 
 58)  Meg kell vizsgálni: 

• a lakásfenntartási támogatás esetében a rendeletben megállapított 
jövedelemhatártól való 10%-os eltérés helyett 15%-os eltérés esetén 
történő méltányosság gyakorlásának lehetőségét, 

• a Pataky Művelődési Központban létesítendő melegkonyhás étterem 
működtetésének lehetőségét, illetve 

• a közalkalmazottak és köztisztviselők körében a munkavégzéshez 
szükséges BKV-bérlet biztosítását. 

 
 
1790/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 59) ponttal: 
 59)  Kőbánya lakosságának egészségi állapota javítása érdekében készüljön  egy  

átfogó prevenciós program 2009. év során „Egészséges Kőbányáért” 
elnevezéssel. 

 
 
1791/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 60) ponttal: 

60)  Kerüljön kidolgozásra az önállóan gazdálkodó intézményeknél egy 
érdekeltségi rendszer a többletbevételek  és kiadási megtakarítások elérése 
érdekében. 
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1792/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(20 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 61) ponttal: 

61)  A Bem lakótelepen működő Klub működésének támogatása kerüljön 
betervezésre a költségvetésbe. 

 
 
1793/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata  
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az alábbi 62) ponttal: 
 62)  Szociális bérlakások építésénél az önrész biztosításához alap képzése és 
  betervezése a költségvetésbe. 
 
 
1794/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési koncepcióját a módosításokkal együtt az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009 évi költségvetési koncepciója 

 
 

A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál elsődleges szempont kell, hogy 
legyen a költségvetési egyensúly megteremtése. A működési forráshiányt meg kell szüntetni. 
A bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket meg kell 
tenni.  
 
Bevételek tervezési elvei: 
 

1) A 2009 évi költségvetési források között kizárólag számításokkal, dokumentumokkal 
és egyéb bizonylatokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételeket lehet 
tervezni. 

 
2) A normatív állami hozzájárulásokat a hatályos költségvetési törvény szabályai szerint, 

a PM-ÖTM együttes rendeletében meghatározott összegben kell tervezni. 
 

3) A 2009. évi feladatmutatók tervezésekor törekedni kell arra, hogy az Áht.-ben 
biztosított lemondással ne kelljen élni, mert az évközi lemondásokat 2006. évtől már 
teljes körűen kamatfizetési kötelezettség terheli. 

 
 
 
 

4) Az önkormányzat sajátos működési bevételeiből: 
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a) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 
megillető bevételeket a Fővárosi Közgyűlés rendeletében elfogadottak szerint 
kell tervezni, 

b) az építmény- és telekadó bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben 
meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembe 
vételével kell megtervezni. Fokozott figyelmet kell fordítani új adóalanyok 
bevonására. Felül kell vizsgálni az új adóalapot képező ingatlanok területét. 
Szükséges a kintlévőségek és adóhátralékok további fokozott behajtása és a 
meglévő követelésállomány jelentős mértékű csökkentése. A 2008. és 2009. 
évi építmény- és telekadó mértékének emeléséből származó várható (480 M Ft 
+ 258 M Ft) 738 M Ft többletbevétel elsősorban felhalmozási célú bevételként 
kerüljön figyelembevételre. 
 
 

5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid távú befektetésekkel kell hasznosítani a 
kamatbevételek növelése érdekében. 

 
6) Intézményi saját bevételek: 

a) Intézményi saját folyó bevételeket a feladatmutatókhoz igazítva (a kiadási 
oldallal összhangban), kell megtervezni. (pl: élelmezés). 

b) Egyéb intézményi bevételeket érvényes szerződések, megállapodások, illetve 
jogszabályi előírás hivatkozással indokolni szükséges. 

c) Az intézményi egyéb sajátos működési bevételek növelése érdekében, továbbra 
is kerüljön elismerésre a 60 %-os költségarány, az önköltséges tanfolyamok 
kivételével, ahol ez 100 %. 

d) Az intézményi vagyon bármely típusú hasznosításából származó bevételt 
kizárólag az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell 
beszedni. 

 
7) Ingatlanértékesítésből elsősorban olyan bevételeket lehet tervezni, melyek a tárgyi 

évben realizálhatóak. Mindezt alá kell támasztani az ingatlanok címlista szerinti 
bontásával, melynek tartalmaznia kell az értékesítés előkészítését (tulajdonviszony, 
értékbecslés, pályázat kiírása, rendezési tervek megléte, stb.), a rendelkezésre álló 
vagyonnyilvántartás és vagyonrendelet figyelembevételével. 
Minden önkormányzati ingatlannál vizsgálják meg a tulajdon jog kérdését, és ahol 
nem rendezett, nem tisztázott a tulajdonviszonya, ezt rendbe kell tenni, hogy ezzel is a 
likviditást az ingatlanállomány felhasználásával javítani tudják a jövőben. 
 

8) A Bánya u 35. sz. alatti terület hasznosítását vizsgálni kell a többletforrások feltárása 
érdekében. 

 
9) Meg kell vizsgálni a tervévben, hogy az önkormányzati üdülők (ideértve a Maglódi úti 

tábort, az Arlói Gyermektábort, a Boglárlellei tábort, valamint a Balatonalmádi üdülőt) 
működtetése, fenntartása gazdaságosabb-e, mint valahol üdülési szolgáltatás vásárlása 
azok kiváltására. 

 
10) A lakás- és nem lakáscélú ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket a 

bázisévhez képest jelentősen emelni kell. A tilalmi listát a részletes indoklás 
figyelembe vételével felülvizsgálni és módosítani szükséges.  
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11) Az OEP finanszírozási körbe tartozó egészségügyi alapellátási feladatokra elsősorban 
az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés szerint biztosított átvett pénzeszköz és az 
adott körből származó saját bevételek tervezhetők. 

 
12) Továbbra is igénybe kell venni a felhalmozási feladatok pályázati lehetőségeit, a saját 

erő csökkentése érdekében. 
 

13) A meglévő hitelszerződéseken túl további hitelkonstrukcióval finanszírozott beruházás 
elsősorban a fejlesztési hitelállomány csökkenésének figyelembe vételével 
kezdeményezhető. 

 
14) Az átmeneti likviditási problémák megoldása érdekében a Képviselő-testület 2009. 

évre 2 milliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről döntött. 
A folyószámla hitelkeret mellett az érvényes bankszámla szerződés értelmében 
munkabérhitel felvételére is lehetőség van. 

 
Kiadások tervezési elvei: 
 

15) A működési kiadások összesített értéke nem haladhatja meg a 2008. évi működési 
kiadások  és a 2009. évi működési célú bevételek mértékét. 

  
16) A működési kiadások tervezésekor az előző években a közoktatási intézményeknél 

megkezdett normatív alapon történő tervezést a bölcsődei körre is ki kell terjeszteni 
további kiadási normatívák kialakításával, a takarékosság és hatékonyság elvének 
szem előtt tartásával. A normatívák emelésére jelen gazdasági helyzetben nincs 
lehetőség. A rendelkezésre álló előirányzatok takarékos és hatékony felhasználása 
érdekében szükséges a beszerzések összehangolása valamennyi intézmény 
vonatkozásában. A beszerzések nagy tételben történő megvalósításával, a beszállítók 
versenyeztetésével, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával törekedni kell az 
alacsonyabb ár elérésére.  

 
17) Az intézményi működési kiadásokon belül a saját főzőkonyhával rendelkező 

intézmények élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott 
nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembe vételével kell tervezni. A vásárolt 
élelmezési kiadásokat a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak, és az 
élelmezési napok figyelembe vételével kell megtervezni. 

 
18) A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények energia- és 

közüzemi szolgáltatási díja központilag kerül tervezésre a  2005-2007. év tapasztalati 
adatai alapján a várható díjemelésekre, az energiakorszerűsítésből és nyílászáró-
cserékből adódó energia-megtakarításokra figyelemmel. 

 
19) Az önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett 

költségek elemzésével, illetve a bázisadatok értékelésével kell tervezni. Az 
áremelkedések költségkihatását - az energia árak kivételével - az intézményeknek saját 
erőből kell kigazdálkodniuk. Erre önkormányzati többletforrás nem biztosítható. 

 
20) Az OEP finanszírozási körbe tartozó egészségügyi alapellátási feladatokra elsősorban 

az OEP által biztosított összeg és a saját bevételek fordíthatóak. 2009. évben az 
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alapellátás finanszírozására nem lehet -a 2008. évi terezett mértéken túl- további 
önkormányzati forrást bevonni. 
Vizsgálni kell a háziorvosi körzetek átalakítását, a körzethatárok módosításával az 
OEP-finanszírozás emelése érdekében, illetve meg kell vizsgálni a körzethatárok 
módosításával egyidejűleg, hogy lehetséges-e a körzeti orvos hálózat átstrukturálása a 
vállalkozási tőke bevonásával. 

 Az egészségügyi alapellátásban meg kell szüntetni a vállalkozó orvosok mellett 
közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztensek foglalkoztatását, az ütemtervet a 
szakbizottság az elkészült szakmai anyagra alapozva 2009. július 30-ig terjessze a 
képviselő-testület elé. 

 
21) Személyi juttatások tervezése: 

a. Az intézmény engedélyezett létszáma alapján a Ktv.-ben, illetve a Kjt.-ben 
meghatározott kötelező juttatások figyelembe vételével történik.  

b. Egyéb béren túli juttatások 2009. évben bázisszinten tervezhetők, a cafetéria 
öszege 200,-Ft/hő/fő összeggel kerül megemelésre. A Cafetéria Szabályzat 
kerüljön átdolgozásra, az intézmény vezetők és a szakszervezetek bevonásával. 

c. A soros előlépések költségét, mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az 
önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeknél a bértömegben 
tervezni kell. 

d. A központi kiadásokat mérséklő intézkedések értelmében, a 2009. évre a 13. 
havi bérnek megfelelő juttatás a törvény által meghatározott szinten tervezhető 
mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az intézményi körben, illetve az 
önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságoknál is ugyanígy kell 
eljárni.  

e. Betegszabadságra járó fizetés fedezetére a költségvetésben engedélyezett 
létszám- és besorolási bér alapján 5 napi bér összege tervezhető. Ezen felül, 
helyettesítési díj nem tervezhető. 

f. A tervévben várhatóan nyugdíjba vonulók részére, felmentési időre járó bért 
külön név szerinti kimutatás alapján kell megtervezni. A munkavégzés alóli 
felmentés idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam 
lehet. 

g. A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítést, szintén név szerinti 
kimutatás alapján kell tervezni. 

h. Meg kell vizsgálni – külön juttatásként – az intézményi (bölcsőde, óvoda, 
iskola) étkezési támogatás biztosítását azokban a munkakörökben, melyekben 
a közalkalmazottak gyermekek étkeztetését látják el. 

 
22) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, az önkormányzattal kötött 

szerződések alapján végzett kötelező alapfeladatok kiadásait a tételesen számba vett 
költségek elemzésével, illetve a bázisadatok értékelésével kell tervezni. A tételesen 
kimunkált költségvetés felülvizsgálatát követően kerül sor a működési támogatás 
összegének meghatározására. 

 
23) Működési célú pénzeszköz átadások tervezésekor, kizárólag az alapfeladatokat - 

szolgáltatási szerződéssel - ellátó szervezetek támogatásával, illetve a folyamatos, 
határozatlan idejű támogatási szerződések tervévi költségeivel számolhatunk. 
Az eseti támogatásokat minimális szintre kell csökkenteni, a pénzeszközök csak olyan 
tevékenységekre kerüljenek átadásra, amelyek közvetlen települési érdekekhez 
kötődnek, vagy önkormányzati feladatellátást váltanak ki. 
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A pénzeszköz átadások feltételrendszerét támogatási célok, elvek kialakításával 
rendeleti formában kell szabályozni.  
A kulturális egyesületekkel, alapítványokkal, természetes személyekkel, pénzeszköz 
átadás esetén új együttműködési támogatási szerződést kizárólag a rendelet 
megalkotása után lehet kötni. 
 

24) A sportfeladatok támogatását a 2008. évi szintet és a meglévő szerződéses 
kötelezettségeket, valamint az új feladatokat és kötelezettségvállalásokat figyelembe 
véve kell tervezni. 

 
25) A Vagyonkezelő Zrt tevékenységét és gazdálkodását felül kell vizsgálni: 

a. A jelenleg érvényben lévő megbízási szerződést felül kell vizsgálni és 
módosítani szükséges azt. A szerződés módosítás keretében kell elfogadni a 
2009. évre vonatkozó árajánlatot is. 

b. A lakóház működtetés kiadási szükségleteit csökkenteni kell a bérlakások 
számának csökkenésével arányosan. 

c.  A lakóházkezelés karbantartási kiadások a 2008. évi eredeti előirányzat 
összegében kerüljön meghatározásra. 

d. 2009-ben a lakóházkezelés karbantartási kiadást tételes címlistával kell 
alátámasztani. 

e. A lakóház felújítások esetében élni kell a Fővárosi Város-rehabilitációs 
Alapból történő pályázati lehetőséggel, az önerőt a pályázatok 
eredményességéig céltartalékként kell kezelni. 

f.  A Vagyonkezelő Zrt. az eddigiektől eltérően nagyobb mértékben 
vállalkozzon, elsősorban a régi bérlakások kiváltására új szociális bérlakás 
építésével, lehetőség szerint pályázati források, pénzeszközök nagyobb 
mértékű igénybevételével. Ennek végrehajtása érdekében a Vagyonkezelő Zrt. 
készítsen stratégiai tervet, és azt nyújtsa be a Képviselő-testületnek.  

 
A Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzat megbízásából két éve végzi a részben önállóan 
gazdálkodó intézmények karbantartási munkálatait.  

g. A két év tapasztalatai alapján készüljön tételes karbantartási címlista a várható 
költségek kidolgozásával. A kimunkált költségek, a költségvetés elfogadásával 
egyidejűleg meghatározott bonyolító díj előirányzatokkal együtt kiemelt 
központi keretként kerüljön megtervezésre. 

h. Az előre nem tervezhető, azonnali hibaelhárításokra, gyorsbeavatkozásokra, 
intézmény típusonként meghatározott keretösszeg (normatíva: pl. óvodai 
csoportra, iskolai osztályra, stb.) kerüljön kialakításra és az intézmény 
költségvetésében megtervezésre. 

i. A h.) pontban meghatározott feladatokhoz, a tervezetten túli többletköltségek 
fedezetére tartalék-keret kerüljön tervezésre, a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe utalva. 

 
 26) Az önkormányzat által alapított valamennyi gazdasági társaság működési költségeit, 

beleértve a menedzsment költségeit is az elkövetkező időszakban csökkenteni kell. A 
költségek csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a menedzseri szerződéseket, 
különös tekintettel a prémiumokra és végkielégítésekre. 

 
 27) Az önkormányzat által alapított valamennyi gazdasági társaság köteles az üzleti tervét 

március 31-ig benyújtani a Képviselő-testület részére. 
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28) A 2009. évi kiadások csökkentése érdekében felül kell vizsgálni az önként vállalt 

feladatokat. 
 

29) A Polgármesteri Hivatalban, az önállóan- és részben önállóan gazdálkodó 
intézményeknél külső jogászok foglalkoztatásának szükségességét felül kell vizsgálni. 

   
30) A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évre a Magyar Köztársaság 2009. évi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslatban központosított előirányzatként 
feladatarányos támogatással számolhatnak. A támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait a 375/2007. (XII. 
23.) sz. Kormányrendelet határozza meg.  
A helyi önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi 
önkormányzatok elhelyezését és a helyiségek működési költségeit. Az Önkormányzat 
a kisebbségi önkormányzatok részére az állami normatívának megfelelő összegű 
támogatást biztosít. 
 

31) Szociálpolitikai juttatásoknál szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben 
meghatározott mértékben a rászorulók várható száma alapján kell tervezni a 
kiadásokat. A tervszámokat az ágazat szakmai javaslata, valamint a bázis évi adatok 
elemzésével kell kialakítani. 

 
32) Felhalmozási kiadásokat feladatonként, csak jogilag rendezett, tételesen kimutatott, 

címlistával, megfelelő műszaki előkészítéssel alátámasztott feladatokra – figyelembe 
véve a várható működési kiadásokat is – lehet tervezni a bevonható források 
számbavétele mellett. Azoknál a beruházásoknál, ahol az aktiválást követően 
folyamatos működési költség várható, azt külön jelezni kell. Adott feladatra tervezett 
keretösszegnek tartalmaznia kell valamennyi aktiválható költség (pályázati 
közbeszerzési díj, tervezési költség, stb.) fedezetét. 

 
33) A végleges költségvetésben a felhalmozási kiadások között a bázis évről áthúzódó, 

illetve kötelezettségvállalással terhelt feladatokat figyelembe kell venni. A 
beruházások és felújítások előkészítési és tervezési ráfordításait a feladatok teljes 
bekerülési költségei között kell tervezni. Felhalmozási feladatokat kizárólag a konkrét 
feladat és cím meghatározásával lehet tervezni. 

 
34) Azon felhalmozási feladatok önrészét, melyekhez pályázati forrásokat, vagy hitelt 

kívánunk igénybe venni, céltartalékba kell helyezni. Eredményes pályázat esetén 
évközi módosítással kerül sor az előirányzatok rendezésére. Csak a már elnyert 
támogatásról szóló megállapodás, vagy a hitelszerződés megkötését követően lehet a 
vállalkozási szerződést kötni.  

 
35) A benyújtott pályázatokról – kiemelten az EU-s pályázatokról – évenként készüljön 

összesítés, amely tartalmazza: 
a) a benyújtó szervezetet, 
b) a pályázatok címét, 
c) az önrészt, 
d) az igényelt támogatás összegét, 
e) a futamidőt, 
f) a pályázat előkészítésének költségét, valamint 
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g) utófinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeget. 
 

36) A beszámoló részeként  külön mellékletként készüljön részletes kimutatás valamennyi 
(részben- és önállóan gazdálkodó intézmény, valamint önkormányzati alapítású 
gazdasági társaság által benyújtott) pályázatról. 

 
37) A bázis évben indított, elnyert pályázatok bevételeivel a tervezéskor már számolni kell 

oly módon, hogy a kiadási oldalon az önrésszel emelt bruttó összeget kell az adott 
feladatra betervezni (eredményes pályázatról értesítő okmány csatolásával). 
A tervévi, már ismert pályázati lehetőségekkel is élni kell, de a költségvetésben 
kizárólag az önrész összegét kell céltartalékként tervezni. 
A tervévben még nem ismert, illetve a következő évben megnyíló pályázati 
lehetőségekhez külön céltartalékot kell képezni. 
 

38) Készüljön elemzés intézményenként és kiemelt feladatonként arra vonatkozóan, hogy 
egy-egy intézmény és kiemelt feladat működtetése - az alanyi jogon őket megillető 
bevételeken túl - milyen további önkormányzati forrásokat igényel. 

 
39)      a) A Hivatal II. (Szent László tér 34.) kialakításához készüljön ütemterv és a 

szükséges források kerüljenek betervezésre. 
b) Készüljön ütemterv a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti épület hasznosítására 

és a szükséges források kerüljenek betervezésre. 
c) Készüljön ütemterv a Szent László Bölcsőde kiváltására, s a szükséges 

források kerüljenek betervezésre. 
 
40) A kis- és közép vállalkozások támogatására kerüljön betervezésre 30 MFt 

céltartalékként. A támogatás feltételrendszerét szabályozni kell. 
 
41) Számolni kell az év végi hitelállományból adódó 2009-es évi tőke és kamattörlesztési 

kötelezettséggel.  
2008. év végén ténylegesen meglévő folyószámlahitel összegét a 2009. évi 
költségvetés kiadásai között, mint visszafizetési kötelezettséget figyelembe kell venni.  

 
42) A bázis évről áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetét a tervévi források terhére kell 

biztosítani. 
 
43) A lakosság részére adható  lakásépítés-  és    vásárlás helyi támogatására 50 M 

Ft kerüljön betervezésre. 
 
44) A Panel program végrehajtásához a Képviselő-testület több éves elkötelezettségéről 

szóló döntése alapján tervévre ütemezett forrást biztosítani kell. A tárgyidőszakra 
várható konkrét fizetési kötelezettséggel kell csak számolni a kiadások tervezése 
során. 

 
45) A költségvetés tervezésekor még nem látható váratlan kiadások fedezetére a működési 

kiadások 1%-ának megfelelő összegben tartalékot kell tervezni. Az így megtervezett 
általános tartalékkerettel a Képviselő-testület rendelkezik. 

 
46) A normatív állami támogatások feladatmutatóinak év végi elszámolásából adódó 

esetleges visszafizetési kötelezettségére céltartalékot kell tervezni.  
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47) Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelésére külön tartalékot kell 

képezni. 
 

48) A 2009. évi végleges költségvetési rendelet-tervezet részeként fel kell sorolni 
valamennyi önkormányzati rendeletet, amelyeket a tervezett bevételi és kiadási 
keretösszegek teljesítése érdekében módosítani szükséges. 

 
49) A költségvetési rendelet mellékletében/függelékében meg kell határozni a 

céltartalékba helyezett keretösszegek felszabadításának feltételrendszerét. 
 

50) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármester, hogy a költségvetési koncepcióban megfogalmazott feladatok 
ütemtervét terjessze elő a januári Képviselő-testületi ülés elé. Az ütemterv tartalmazza 
a feladatok felsorolását, azok határidejét, a végrehajtás felelőseit, illetve a kitűzött cél 
teljesülésének indikátorait. 

 
51) A lakásállomány fejlesztése, mobilitása érdekében életjáradéki program kidolgozása 

szükséges. 
 
52) Külső szakértők pályáztatás útján kerüljenek kiválasztásra, a nyertesek foglalkoztatása 

keretszerződés alapján történjen. 
 
53) A legrosszabb állapotban lévő, gazdaságtalanul felújítható  szociális bérlakások 

kiváltására készüljön ütemterv. 
 
54) A védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi szolgálat feladatellátásának megfelelő és 

szükséges feltételeinek a meglétét, illetve a fejlesztési lehetőségét vizsgálni szükséges, 
melyről készüljön ütemterv. 

 
55) A játszótér fejlesztési koncepcióban 2009. évre meghatározott feladatok kerüljenek 

betervezésre. 
 

56) A közbiztonság fejlesztéséhez szükséges források kerüljenek betervezésre. 
 
57) A kerület tisztaságával és környezetvédelmével kapcsolatos kiadásokat legalább a 

2008. évi költségszinten kell figyelembe venni. 
 
58) Meg kell vizsgálni: 

• a lakásfenntartási támogatás esetében a rendeletben megállapított 
jövedelemhatártól való 10%-os eltérés helyett 15%-os eltérés esetén történő 
méltányosság gyakorlásának lehetőségét, 

• a Pataky Művelődési Központban létesítendő melegkonyhás étterem 
működtetésének lehetőségét, illetve 

• a közalkalmazottak és köztisztviselők körében a munkavégzéshez szükséges 
BKV-bérlet biztosítását. 

 
59) Kőbánya lakosságának egészségi állapota javítása érdekében készüljön  egy átfogó 

prevenciós program 2009. év során „Egészséges Kőbányáért” elnevezéssel. 
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60) Kerüljön kidolgozásra az önállóan gazdálkodó intézményeknél egy érdekeltségi 
rendszer a többletbevételek  és kiadási megtakarítások elérése érdekében. 

 
61) A Bem lakótelepen működő Klub működésének támogatása kerüljön betervezésre a 

költségvetésbe. 
 
62) Szociális bérlakások építésénél az önrész biztosításához alap képzése és betervezése a 

költségvetésbe. 
 

 
1795/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármester, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdésének, 
valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 140. § (1) 
bekezdése a) pontjának előírása szerint készíttesse el a 2009. évi költségvetés 
rendelettervezetét. 
Határidő:                                                               azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
 Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
1796/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdése rendelkezéseinek 
megfelelően terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő:                                                               azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
 Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 8./ tárgya: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel – 

az 1506-1508/2008. (X. 16.) számú határozatok alapján – kötendő 
Adásvételi Szerződések fedezetének biztosítására, támogatás 
jogcímen 
Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 

 
 
1797/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4.752 eFt 
egyösszegű, egyszeri támogatást biztosít  a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
részére  (… 6 havi juttatásának megfelelő végkielégítésének megfizetése céljára) pénzeszköz-
átadással, melynek fedezetéül a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkeretét 
határozza meg. 
Határidő:      2008. december 10. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester  
      Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
1798/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(9 igen, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 M Ft összegű 
törzstőke emelést biztosít a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. részére  a 
képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő:      2008. december 10. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 9./ tárgya: Javaslat „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

részére három darab egyforma személygépkocsi beszerzése” 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
 
1799/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(10 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére három darab egyforma személygépkocsi 
beszerzése” hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a 2C Autó Zugló Kft.-t (1147 Budapest, Deés u. 1.) 
hirdeti ki a Berlingo First Plus 1.6 HDi gépjárművel, 13.215.000,- Ft vételárral, 4.800.000,- Ft 
VOLVO beszámítási árral, 2008. december 15. – 2009. január 31. közötti teljesítési 
határidővel. Egyben felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
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A napirend 10./ tárgya: Javaslat „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala részére irodaszerek beszerzése és 
szállítása” egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előterjesztő:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
 
1800/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére irodaszerek 
beszerzése és szállítása” hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ABP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi 
Zrt-t (1044 Budapest, Óradna utca 5.) hirdeti ki bruttó 8.386.428,-Ft vállalási árral, 2008. 
december 15. és 2009. december 15. közötti teljesítési idővel. Egyben felkéri a polgármestert 
a szállítási szerződés megkötésére. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Korányiné Csősz Anna osztályvezető 

 
 
A napirend 11./ tárgya: Javaslat „Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére 

munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása” egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
 
1801/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása” 
céljából indított hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § 
b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja. 
 
 
1802/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a megismételt közbeszerzési eljárás lezárásáig gondoskodjon a munka- és 
tűzvédelmi feladatok ellátásáról a jelenlegi szerződés meghosszabbításával. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 



 26 

 
1803/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy ismételten kerüljön kiírásra a „Budapest X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása”  nyílt közbeszerzési 
eljárás. 
 
ELNÖK:  Az SZMSZ 35. § (4) bekezdése alapján ismételt szavazást rendel el. 
 
1804/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve az 
1803/2008. (XII.4.) számú határozatát – felkéri a polgármestert, hogy ismételten kerüljön 
kiírásra a „Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi 
feladatok ellátása”  nyílt közbeszerzési eljárás. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Hegedűs Károly aljegyző 

Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

 
 
A napirend 12./ tárgya: Javaslat a meglévő pénzügyi rendszer fejlesztésére  

    Előterjesztő:   Győri Dénes alpolgármester 
 

 
1805/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete − a nyertes ÁROP-
3.A.1 pályázat feltételeinek teljesítése érdekében – nyílt közbeszerzési eljárást indít 
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hatékonyságának javítását célzó szervezetfejlesztési feladataira” . 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezetők 
                Méreg Gábor 

Sövegjártó Ferenc osztályvezetők 
 

1806/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési 
eljárást indít „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
részére portál készítésére és üzemeltetésére”. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
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      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos  

Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
                Méreg Gábor osztályvezető 
 
1807/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 438/2008. (III.20.) 
sz. határozatával elfogadott 2008. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint egészíti ki: 

 

Srsz. A beszerzés tárgya 
Becsült érték 
(bruttó eFt) 

Megjegyzés 

… 

Polgármesteri Hivatala 
hatékonyságának javítását célzó 
szervezetfejlesztési feladataira 
(ÁROP-3.A.1.) 

55.000 nyílt eljárás 

… 
Kőbányai portál készítése és 
üzemeltetése 

40.000 nyílt eljárás 

Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
1808/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.1. 
pályázaton belül megvalósítandó pénzügyi költségvetés-tervező rendszer környezetét és 
adatforrását biztosító jelenlegi Dos-os alapú pénzügyi rendszer Windows-os változatra történő 
upgrade-jére 5 M Ft + áfa összegű licencdíjat biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
                Méreg Gábor  

Sövegjártó Ferenc osztályvezető 
 

 
A napirend 13./ tárgya: Javaslat pénzeszköz átadására a Szivárvány Szociális  
    Gondoskodást Nyújtó Kht. részére  
   Előterjesztő:   Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
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1809/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 
költségvetésben a „Társadalmi és szociálpolitikai juttatások – Idősek üdültetése”  feladatra 
tervezett összegből, az igazolt kifizetések alapján maximum 4 M Ft-ot a Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kht. részére működési célú pénzeszköz átadással biztosít a 2008. évben 
általa lebonyolított nyugdíjasok üdültetésére. 
Egyben felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, és a kapcsolódó előirányzatok 
átcsoportosítására. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Vérhajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért:   Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
A napirend 14./ tárgya: Javaslat a Harmat u. 88. szám melletti önálló ingatlannak az 

iskolához csatolására  
    Előterjesztő:   Verbai Lajos polgármester 

 
 
1810/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(7 igen, 7 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván 
vizsgálatot lefolytatni a 41191/11 helyrajzi számú természetben a Budapest X. kerület Kada 
utcában található kivett beépítetlen terület művelési ágú, 524 m2 alapterületű ingatlan 
tulajdonviszonyát illetően. 
 
1811/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 41191/11 
helyrajzi számú természetben a Budapest X. kerület Kada utcában található kivett beépítetlen 
terület művelési ágú, 524 m2 alapterületű ingatlant a Budapest X. kerület Harmat u. 88. szám 
alatti Harmat Általános Iskola használatába adja ingyenesen. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Vérhajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
      Varga Ildikó intézményvezető  
 
 
A napirend 15./ tárgya: Javaslat a Keresztury Dezső Általános Iskola befejező 

konyhájának 5 évre történő bérbeadására a Süllős & Süllős 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. részére 

     Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
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1812/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztury 
Dezső Általános Iskola 207 m2 alapterületű befejező konyháját 2009. január 1-jétől 5 éves 
határozott időtartamra nettó 50.000,-Ft/hó béleti díjért – 60 napos felmondási idővel – bérbe 
adja a Süllős & Süllős Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. részére. 
Határidő:     2009. január 1. 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
      Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 16./ tárgya: Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő 

elidegenítésére 1-2. 
    Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 

 
 
1813/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – bérlők részére - 
elidegenítésre kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakásokat, az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 46/2007. (XII.17.) számú többször módosított önkormányzati rendeleten  
meghatározott vételár szerint: 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
1814/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) – Negatív kérdésfeltevés! 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem jelöli ki 
elidegenítésre az alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakásokat, az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 
46/2007. (XII.17.) számú többször módosított önkormányzati rendelete értelmében: 
 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
 
A napirend 17./ tárgya: Javaslat saját halottá nyilvánításra 

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



 30 

- Z Á R T  Ü L É S - 
 
A napirend 18./ tárgya: Egyebek: 

Tájékoztató a Pataky Művelődési Központban végzett 
központi támogatás felülvizsgálatából eredő visszafizetési 
kötelezettségről 

 
 
1816/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyar 
Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által a Pataky Művelődési 
Központban végzett témavizsgálatának megállapításai alapján – a 2007. év után járó 13. havi 
illetményre és annak járulékaira biztosított támogatásból  671.679,-Ft összeget, a közszféra 
területén dolgozók 2008. évi illetmény emelésének és egyéb személyi célú kifizetésének 
támogatására nyújtott hozzájárulás összegéből 5.522,-Ft-ot, mint jogtalanul igénybe vett 
támogatást, visszafizet. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóságát. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester  
      Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítésért felelős:   Bajtek Mihalyné főosztályvezető  
 
 
1817/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1816/2008. 
(XII.4.) számú határozatában foglaltak fedezetéül a Pataky Művelődési Központ 2008. évi 
pénzellátási előirányzatának 677.201,-Ft-os csökkentését, valamint ezzel egyidejűleg a 
személyi juttatási előirányzatának 513.031 Ft összegű, és a kifizetőt terhelő járulékok 
előirányzatának  164.170,-Ft összegű csökkentését határozza meg. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően kerüljön módosításra a 2008. 
évi költségvetésről szóló rendelet. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester  
      Szász Csaba és Győri Dénes alpolgármesterek 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítésért felelős:   Bajtek Mihalyné főosztályvezető  
 
 
 
A napirend 18./ tárgya: Egyebek: 

Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat által megküldött 
válaszlevélről az eladásra meghirdetett Kozma utcai 
ingatlanok cseréjével kapcsolatban 
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1818/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) – Negatív kérdésfeltevés! 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem köt 
csereszerződést a Budapest X. ker., Kozma utca 42518/38 és 42518/40 hrsz.-ú ingatlanok, 
valamint a 42518/41 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadából 8.626 m2 terület 
vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzattal.  
Egyben felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Fővárosi Önkormányzatot a döntésről. 
Határidő:     2008. december 10.  
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
1819/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Kozma utca 42518/40 hrsz.-ú 4.749 m2  alapterületű ingatlannal kapcsolatban kiírt 
licitpályázatot eredményesnek nyilvánítja, és felkéri a polgármestert, hogy kössön adásvételi 
szerződést a Kegyelet Kft.-vel (Budapest VIII. ker., József krt. 49.) 118 M Ft + áfa 
elidegenítési áron.  
Határidő:     2008. december 18.  
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
1820/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Kozma utca 42518/38 hrsz.-ú 3.761 m2  alapterületű ingatlannal kapcsolatban kiírt 
licitpályázatot eredményesnek nyilvánítja, és felkéri a polgármestert, hogy 14 naptári napon 
belül az Avermann-Horváth Kft. (Barcs, Dráva part 2.) által megjelölt vevővel kössön 
adásvételi szerződést az ingatanra vonatkozóan 72 M Ft + áfa elidegenítési áron. Amennyiben 
azonban az Avermann-Horváth Kft. a megjelölt határidőben nem jelöl maga helyett más 
céget, akkor a szerződés vele jöjjön létre. 
Határidő:     2008. december 18.  
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
1821/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészéből 8.626/98465 
tulajdonhányad elidegenítésére kiírt licitpályázaton az Avermann-Horváth Kft.  (Barcs, Dráva 
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part 2.) által tett legmagasabb 46,7 M Ft + áfa összegű vételi ajánlatot tudomásul veszi. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy – a pályázó tájékoztatásával egyidejűleg – folytasson 
tárgyalást az ingatlan jelenlegi tulajdonosaival a 8.626 m2 alapterületű ingatlanrész 
kijelöléséről, ezt követően a tárgyalás eredményének ismeretében kíván állást foglalni a 
tulajdoni hányad elidegenítésére kiírt pályázat eredményességéről. 
Határidő:     2009. februári ülés  
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
A napirend  18./ tárgya: Egyebek: 

Javaslat Kőbánya karácsonyi díszkivilágítására 
 
 
1822/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kőrösi Csoma 
sétányon és az Újhegy sétányon megvalósítandó – 2008. évi karácsonyi díszvilágítás 
költségeire 2.402.040,-Ft-ot biztosít a Kőbányai Média és Kulturális Kht. részére a képviselő-
testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő:    azonnal és a kihelyezésre: 2008. december 11. 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Vérhajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért:  Győrffy László ügyvezető 
     Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
1823/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre Kőbánya karácsonyi 
díszkivilágítása, illetve azt követően a mindenkori koncepcióban a Kőbányai Média és 
Kulturális Kht. állandó feladataként jelenjen meg. 
Határidő:    azonnal  
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Vérhajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért:  Győrffy László ügyvezető 
     Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje:  18.10 óra. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Neszteli István    Szász Csaba 
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     jegyző  alpolgármester 


