
(

/·"'""-... ~· .. ' ••• -" ........ ~<-·~ "-"'~'""··~=·~~. . " ·-.~." 

)1' ·-
j ' r . '-'1>·· 
f J ' ' ' 

BUDAPEST FÖV ÁROS x. KERÜLET K 

1

· BÁNE~YZA t 
KÉPVISELŐ-TES ÜLE TE j 

·...,~~------·.".r"~./ 
JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. november 15-én (csütörtökön) megtarto~ üléséről \.(_ \ ~'k: J ,lj,l·-MJ Jt(' ___ --~ 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 
- \\:.\._......\. 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: ... ./' . 
Kovács Róbert polgármester, . . l 
Ra~ványi Gábor, dr: Pap Sándo~, Weeber !ibor alpolgármes~erek,_ tkW,'o fJ). l :J.A2._Jlf' .~~~~ 
Agocs Zsolt, dr. Cs1csay Claudms Iván, Elő Norbert, dr. FeJér T1bor, Gal JJdit, 'M'ark te1nne 
Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, 
Szabóné Gerzson Sarolta, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedüs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 
Jogi Csoport 
J egyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Gyámhivatal 
Belső Ellenőrzés 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
Könyvvizsgáló 

Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
szobrászmüvész 
Bem József Bajtársi Egyesület 
Honvédelmi Minisztérium 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
Sebestyénné dr. Garas Médea 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csemák Margit 
Kárpáti Beatrix 
Némethné Lehoczki Klára 
V ámos Imre 
Szabó László 
JoósTamás 
Dr. Szebechlebszky Erika 
Gulyás Csaba 

Dobrai Zsuzsanna 
Rappi Gabriella 
Jógáné Szabados Henrietta 
Deézsi Tibor 
Zsemlye Ildikó 
Koós Gábor ny. alezredes 
Papp Ferenc ezredes 
Fábián Bertold r. hadnagy 
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Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Bejelenti, hogy az előterjesztők visszavonták a meghívóban a 14. és 31. 
sorszámmal jelzett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket 

Elnök: Kéri, jelentkezzen be mindenki a szavazógépbe. Egy-két örömteli eseményről 
tájékoztatja a Képviselő-testületet: 

• A Kőbánya Sport Club birkózó- és szumószakosztályának versenyzője, Sárkány 
Vivien 2012. október 27-én Hongkongban a szumó világbajnokságon aranyérmet 
nyert. Gratulál a versenyzőnek (A Képviselő-testület megtapsalta az aranyérmes 
sportolót.) További sok sikert kíván a versenyzéshez, hiszen Vivien kvalifikációt 
szerzett egyéb világversenyeken való indulásra. 

• Megköszöni, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire történő emlékezés 
során képviselőtársai részt vettek a megemlékezésen. Megköszöni a Janikovszky Éva 
Általános Iskolának azt a műsort, amivel pályáztak és készültek, hiszen ebben az 
évben pályázatot írtak ki a kerületi iskolák számára, műsorkészítésre. Részt vett még a 
pályázaton a Szent László Általános Iskola, illetve a Kertvárosi Általános Iskola is. 
Köszönetét fejezi ki Bicskei Gáborné Orbán Évának, a Szent László Király Alapítvány 
kuratóriumi elnökének, aki számos ötlettel támogatta, segítette a megemlékezést. 

• Átadták a hetekben a Pongrác Közösségi Házat, amelyben négy munkaállomásból álló 
számítógép-terem, játékterem, foglalkoztató szoba, játszóterem, új klubterem várja az 
érdeklődőket. 

• Elkészült a Gyöngyike Óvoda, Gyöngyike Bölcsőde, Gyermekek Átmeneti Otthona és 
Idősek Klubja épületegyüttesének új tetőszerkezete, mintegy 1500 m2-en. 

• 2012. október 30-án aláírták a Kormányhivatalban ünnepélyes keretek között azt a 
megállapodást, amelyet a Képviselő-testület hagyott jóvá a fővárosi kerületi hivatalok 
kialakításáról. A Kerületi Hivatal Endre utcai épületének belakása a napokban 
megtörtént Meglátogatta a Gyámhivatal munkatársait, akik elmondták, hogy a kezdeti 
félelmek után nagyon örülnek, hogy egy megújult, szép, belső udvarú épületben 
láthatják el a feladatot a jövőben. 

• A "Tiszta udvar, rendes ház" pályázaton 26 pályázó, illetve a "Tiszta rendezett 
Kőbányáért" pályázaton 14 pályázó vett részt. A környezetszépítő mozgalom 
eredményhirdetése megtörtént Köszöni mindazoknak, akik részt vettek a 
szervezésben, bonyolításban, illetve megköszöni a pályázóknak a részvételt. Méltó 
módonjárulnak hozzá Kőbánya megújulásához. 

• Múlt héten átadták az Újhegyi sétányon a körzeti megbízotti irodát, amely napi 24 
órában két rendőr ügyeleti helyeként szolgál, összekapcsolva a Rendőrség szervereivel 
a munkaállomásokat. Bízik abban, hogy ez Újhegy közbiztonságát jelentős méctékben 
szolgálni fogja. 

• Átadták az elmúlt napokban a jégpályát is az Ihász utcában. Ú gy véli, hogy nagyon 
korszerű, színvonalas létesítményt sikerült nagyon rövid idő alatt felépíteni. Köszöni 
minden együttműködőnek a részvételt, hiszen ehhez is csapatmunka kellett. Azóta már 
rendszeresen használják a kerület óvódásai, iskolásai a délelőtti időszakban, délután 
pedig a szabadidő sportot, illetve az egyesületi sportot szolgálja. 
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• Az elmúlt héten költségvetési tervegyeztetést tartottak az összes intézményük, 
önkormányzati cégek, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak részvételével. Ú gy v éli, 
hogy a jövő évi költségvetés előkészítése jelentős mértékben előrehaladt állapotban 
van. Amint a központi költségvetés elfogadásra kerül, nagyon rövid időn belül meg 
tudják alkotni az Önkormányzat költségvetését. ~, 

• Az elmúlt héten sor került egy olyan tanácskozásra, amelyen vendégük volt Roman 
Kowalski lengyel nagykövet úr, illetve Jaroslaw polgármestere, a Kárpátok Euró 
Régiójának a vezetői, illetve az Országos Lengyel Önkormányzat képviselői, kerületi 
cégek, vállalkozások képviselői, a testvérvárosi együttműködésben rejlő üzleti 
kapcsolatok lehetőségét próbálták feltárni. Úgy véli, hogy nagyon eredményes, 
előremutató tanácskozás volt, azóta már további lépések történtek a kezdeményezés 
nyomán. 

• Elismerést kaptak a Magyar Pedagógiai Társaságtól, az intézményeik támogatását 
ismerték el. Kőbánya jelentős mértékben részt vállal, támogatja azokat az 
intézményeket, amelyek a zöld iskola-, zöld óvoda programban indulnak. Jelen 
esetben az Önkormányzat a Zöld Óvoda támogatásáért kapott elismerést. 

• Az elmúlt héten, Hévízen értékelték a "Virágos Magyarországért Mozgalom" 2012-es 
évi versenyzőit. A Kőbányai Önkormányzat "Budapest legszebb főutcája" díjat kapta 
a Fővárosi ÖnkormányzattóL Megköszöni mindazok munkáját, akik részt vettek a 
Kőrösi Csoma sétány megújításában, megszépítésében. Nagyon szép munkát végeztek 
a KŐKERT munkatársai, azok a közcélú foglalkoztatottak, akik amindennapokban is 
dolgoznak a sétányon, illetve a LÉLEK-Programban részt vevő, ma már 
munkavállalóként jelen lévő hajléktalanok is részt vettek ebben a tevékenységben. 

• Tegnap a Fokos utca 5-7. alatt a volt GAMESZ épületben került sor a X-XVII-XVIII. 
kerületi ÁNTSZ Népegészségügyi Intézet új székhelyének az átadására dr. Pesti Imre 
kormánymegbízott részvételével. 

• Tegnap ünnepélyes keretek között köszöntötték a "Szociális Munka Alkalmából" a 
Képviselő-testület által kitüntetetteket, illetve az ágazat dolgozóit. Külön öröm, hogy a 
Kroó György Művészeti Iskolának egy újab b vonós zenekara jelent meg, gazdagodik 
az együtteseik köre. 

• 2012. november 22-én (csütörtökön) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban Közmeghallgatást tartanak. A meghívót már mindenki 
megkapta. 

• 2012. november 27-én (kedden) 10 órától az Új Köztemető előtt ünnepélyes keretek 
között átadásra kerül az új körforgalmi csomópont, a beruházást a Fővárosi 
Önkormányzat részéről Tarlós István főpolgármester úr fogja átadni. Külön meghívót 
fog küldeni az eseményre. 

Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Nagy tisztelettel és szeretettel köszönti Pap Ferenc 
ezredes urat a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Társadalmi kapcsolatok 
Irodavezetőjét, illetve Koós Gábor urat, nyugalmazott alezredest a Bem József Bajtársi 
Egyesület Elnökét. (A Képviselő-testület megtapsalta a megjelenteket.) Átadja a szót, hogy 
adják át a kitüntetést Polgármester úrnak. 



4 

Pap Ferenc: Dr. Hende Csaba Magyarország Honvédelmi Minisztere, valamint Vargha Tamás 
a Honvédelmi Minisztérium nemrég kinevezett parlamenti államtitkára nevében nagy 
tisztelettel köszönti a jelenlévőket 2012. október 17-én az október 23-ai nemzeti ünnep 
alkalmából a Honvédelmi Minisztérium központi ünnepség keretében meghívta azokat a 
személyeket, akiket a honvédelem érdekében végzett munkájuk alapján elismerésben kívánt 
részesíteni. Ismerteti a határozatot: "Magyarország Honvédelmi Minisztere, a Bem József 
Bajtársi Egyesület kezdeményezésére a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák 
érdekében végzett tevékenysége elismeréséül nemzeti ünnepünk 2012. október 23-a 
alkalmából a "Honvédelemért" kitüntető cím első osztályát adományozza Kovács Róbert 
úrnak. Eddig végzett tevékenységét megköszönve, munkájához további sok sikert, erőt, 
egészséget kíván dr. Hende Csaba Magyarország Honvédelmi Minisztere. (A Képviselő

testület megtapsalta Kovács Róbert polgármestert.) 

Elnök: Tudott arról, hogy a Honvédelmi Minisztérium képviselői ma eljönnek a képviselő
testületi ülésre, azonban mégis meglepetés volt, amikor értesült az elismerésről, amit nagyon 
köszön. Azt gondolja, hogy ez az elmúlt évtizedek munkájának az elismerése, hiszen ezen a 
lakótelepen dolgozott közel három évtizedig, azon katonák körében, akik most javasolták ezt 
az elismerő címet. Ezen a lakótelepen sikerült olyan közösen olyan értéket teremteni az elmúlt 
évtizedekben, amire máig büszke, és köszöni, hogy gondoltak rá. Külön köszöni Bánáti 
Rudolf, volt képviselőtársának, aki jelentős részt vállalt a kezdeményezésben. Véleménye 
szerint ez is mutatja azt, hogy bizonyos kérdésekben lehet politikamentesen gondolkodni, ezt 
mindenkinek ajánlja példaként. 

Koós Gábor: Gratulál Kovács Róbert polgármester úrnak a kitüntetéshez, amelyet a 
honvédelem érdekében végzett munkájáért, annak támogatásáért, a hagyományőrzés és a 
fiatalok hazafias nevelésben végzett munkájáért kapja. További jó egészséget kíván. (A 
Képviselő-testület megtapsalta a kitüntetettet.) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szerveren az aktuális dokumentumok 
között képviselőtársai láthatják a Kúria Önkormányzati Tanácsának a döntését, amely az 
SZMSZ-ükkel kapcsolatban született. Kéri, Jegyző urat, hogy ezzel kapcsolatban ismertesse 
az álláspontját. 

Dr. Szabó Krisztián: A Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívást intézett az 
Önkormányzathoz a tárgyban, amely szerint az SZMSZ két rendelkezését törvénysértőnek 
ítélte, ezek a tájékoztatóval, illetve a nem az ügy érdemében hozott döntésekkel kapcsolatos 
rendelkezések voltak. A Képviselő-testület nem értett egyet a felszólalással, és az egyet nem 
értésről szóló tájékoztatót követően a Kormányhivatal a Kúriához fordult az SZMSZ 
törvényességi felülvizsgálata tekintetében. A Kúria kettős döntést hozott, az egyik támadott 
rendelkezést megsemmisítette. Ez az a rendelkezése az SZMSZ-nek, amely úgy szól, hogy 
"Az előterjesztés érdemében hozott döntés formája tájékoztató tudomásulvételére irányuló 
döntési javaslat esetén jegyzőkönyvben rögzített döntés.", ezt megsemmisítette a Kúria. E 
tekintetben álláspontja szerint nem kell változtatniuk a bizottsági és képviselő-testületi 

gyakorlaton, tekintettel arra - habár valóban nem volt helyes ez a fogalmazás, ezt készséggel 
elismeri - mivel nem születik döntés a tájékoztatókról, ezért a törvényes formákat továbbra 
sem fogja sérteni a gyakorlatuk, mindössze ez a megfogalmazás kerül ki az SZMSZ-ből. 
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Másik tekintetben, amiről azt gondolja, hogy a jelentősebb része volt a megtámadásnak, a 
nem érdemi döntések tekintetében azt sérelmezte a Kormányhivatal, hogy nem hoz a 
Képviselő-testület, illetve a bizottság számozott, formális hatélrozatokat. E tekintetben 
elutasította a Kúria a kérelmet, ez azt jelenti, hogy a módosító javaslatokról, ügyrendi 
kérdésekről, napirendről stb. továbbra sem köteles a képviselő-testület, illetve a bizottság 
számozott határozatokat hozni. A Kúria döntése a döntésben előírtak szerint az Önkormányzat 
honlapján közzétételre került. 

Elnök: Jelzi, hogy hivatalos elfoglaltság miatt, amennyiben nem végeznek 13 órára a mai 
napirendek megtárgyalásával, akkor Radványi Gábor alpolgármester úrnak adja át az ülés 
vezetését. Bejelenti, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban 14-es "A kiemeit 
sportegyesületek pályázatainak helyzetéről szóló tájékoztató", és a 31-es sorszámmal jelzett 
"A Richter Gedeon Nyrt. Közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme" 
tárgyú előterjesztéseket 
Javasolja napirendre venni: 

• A gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek vállalkozási formában történő 
ellátására vonatkozó pályázati kiírásról, és 

• (különös eljárásrendszerint bizottsági tárgyalás nélkül) a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság tagságában történő változásról, valamint 

• A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Kollégiuma által kiírt köztéri munkák (szobor, 
szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton történő indulásról tárgyú 
előterjesztéseket A pályázat beadásának határideje a mai nappal jár le, körülbelül két 
hete jelent meg a pályázati felhívás. Készült egy anyag, amely a szerverre feltöltésre 
került tegnap este, egy köztéri szobor állításáróL Kéri, hogy az előterjesztést negyedik 
napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a három napirendi pont napirendre történő felvételére, 
illetve a sorrendmódosítás elfogadására. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, 
egyhangú szavazattal felveszi tervezett napirendj ére: 

a "Gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek vállalkozási formában történő 
ellátására vonatkozó pályázati kiírás", 
a "Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagságában történő változásról" 

tárgyú előterjesztéseket, valamint 
4. napirendi pontként történő tárgyalással a "Nemzeti Kulturális alap vizuális 
Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, 
térinstalláció J létrehozása tárgyú pályázaton történő indulásról" tárgyú előterjesztést. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadására az ismertetett és elfogadott módosításokkal 
együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (823. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I
III. negyedévi végrehajtása (828. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2012. évi költségvetést követő három 
évben várható összege (829. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák 
(szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton történő indulás 
(837. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XII. havi várható 
likviditási helyzete (809. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. 2013. évi folyószámlahitel felvétele (800. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgárm~ster 

7. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződés (819. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (803. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása (832. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l O. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek 
2013. évre vonatkozó bérleti díjának megállapítása (810. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ és a Kőbányai Sportközpont alapító okiratainak módosítása (792. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ötéves gépműszer-beszerzési és -fejlesztési 
koncepciója (777. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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13. A 2012/2013. tanév tanulói tankönyvtámogatás összegének tényszámok alapján 
történő felosztása (780. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt Kápolna 
téri tagintézménye hatodik évfolyamának intézkedési terve (782. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget 
jelentő szerződések felülvizsgálata alapján meghozandó döntések (835. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

16. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vétele (797. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

17. Az ECE projektmanagement Budapest Kft.-vel kötendő településrendezési szerződés 
és pénzeszközátadásról szóló megállapodás módosítása (825. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. 
évi teljesítményértékeléséről szóló beszámoló és a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
anyagi érdekeltségének szabályozásáról szóló 41/2007. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése (831. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztánjegyző 

19. A Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepciója végrehajtásáról szóló 196/2012. (IV. 19.) 
KÖKT határozat módosítása (793. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
határozatai, valamint a pályázatok aktuális állása (799. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési terve 
(830. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

22. Vezetői illetmények rendezése (798. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármesteri 

23. A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanrészek (népligeti 
teniszpálya, kutyaiskola) önkormányzati tulajdonba történő átvétele és a Gyakorló 
utcai KISE sporttelep további hasznosítása (817. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Budapest Főváros Önkormányzata és a Kőbányai Önkormányzat közötti 
ingatlancserék (824. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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25. A Budapest X. kerületben lévő Törekvés Művelődési Központ és Törekvés sporttelep 
ingatlanok tulajdonjogának rendezése (821. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Budapest X. kerület, Maglódi út l 03/a alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelölése (802. számú előterjesztés) ' 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

27. A Budapest X. kerület, Korponai u. 2. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelölése (801. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. A Budapest X. kerület, Hatház utca 39210/39 hrsz.-ú ingatlan használatba adása (808. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. A Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 2. l. emelet 7. szám alatti üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítése (815. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. Az EPAMÉDIA HUNGARY Köztéri Médiaügynökség Zrt. közterület-használati 
hozzájárulás iránti kérelme (822. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

31. Fodor Gabriella közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (804. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

32. A Freneh Power Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(806. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

33. Az Irénke Virág Bt. "v.a." közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (790. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

34. A Lager-Sped Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (791. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

35. A Baxi Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (807. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

36. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása (778. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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3 7. Pályázati kiírás gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek vállalkozási 
formában történő ellátására (834. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

38. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagságában történő változás (833. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

1. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: Két módosító javaslatot nyújt be. Az egyik módosító javaslat egy 
pontosítása a rendeletnek atekintetben, amely kötelezettségéről már sokszor esett szó az 
Önkormányzatnak, amely szerint az év végével a kiadások és bevételek előirányzatainak az 
egymással szembeállítását meg kell tenni. Ennek érdekében különböző átcsoportosításokra, 
illetve előirányzatok visszavonására van szükség még ebben az évben. A költségvetési 
rendelet ll. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a polgármester ezeket az előirányzat
változtatásokat milyen módon teheti meg. A gazdasági társaságok t~kintetében nem volt meg 
a pontos jelzés a változtatási lehetőségnek, ezért azt javasolja, hogy a rendelettervezet ll. § 
(3) bekezdés módosítására egy második paragrafussal egészüljön a módosító rendelet: "A 
polgármester jogosult a gazdasági társaságok, az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén 
belül és költségvetése között kiemeit előirányzatokon belül, és kiemeit előirányzatok között a 
bevételi előirányzatok változtatására, az előirányzat teljesítésének megfelelően". Második 
módosító javaslata pedig a Kőbányai Egészségügyi Szalgálatot érinti. Javasolja a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát egy fővel megemelni. Lehetősége nyílt a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnak arra, hogy a szájsebészeti ellátását egy fő szájsebésszel 
bővítse. Ezt olyan módon tudják megtenni, hogy az Önkormányzat számára ez költségeket 
nem jelent, a tevékenység bevételéből tudnák finanszírozni. A szolgáltatás megteremtésének 
bonyolult összefüggései egyrészt a Szent István Kórház felé mutatnak, ahol a rendelkezésre 
álló szabad kapacitást az előzetes tárgyalások szerint a kórház átengedné a Kőbányai 
Önkormányzatnak, a másik oldalról pedig később a XVII. kerületi Önkormányzattal 
együttműködési megállapodásra tesznek javaslatot, amely a szájsebészeti ellátásra abeutalást 
a továbbiakban a Kőbányai Önkormányzat felé tenné meg, nem pedig a Mária utcai 
létesítménybe. Ezzel a régió szájsebészeti ellátása, ezen belül természetesen elsősorban a 
kerületé jelentősen javulni tudna, úgy, hogy ezt OEP finanszírozás keretében tudná megtenni 
az Önkormányzat. A tárgyalások még előzetes fázisban vannak. Annak érdekében, hogy 
legkorábban januártól el tudják indítani ezt a szolgáltatásbővítést, javasolja 2012. december l
jével a létszámnövekedést engedélyezni a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál. 



10 

Idén a státusz betöltésére semmiképpen nem kerülne sor, a tárgyálási alapot kívánják ezzel 
megteremteni. Tehát idén nem keletkezik finanszírozási igény, jövőre pedig az említett 
konstrukcióban tudnának szolgáltatást finanszírozni. 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata: A rendelettervezet az alábbi 2. §-sal egészül ki, 
egyidejűleg a §-ok számozása értelemszerűen változik: 
"2. §A Rendelet ll. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
A polgármester jogosult a gazdasági társaságok, az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén 
belül és költségvetése között, kiemeit előirányzatokon belül és kiemeit előirányzatok között a 
bevételi előirányzatok változtatására az előirányzat teljesítésének megfelelően." 

(823/1. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata: A rendelettervezet 7. melléklet (Önállóan működő 
és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények·. engedélyezett létszáma, 
önkormányzati támogatása) 5. sor 2. oszlop adata 109,3-ról 110,3-ra módosul 2012. 
december l-jével. A rendelettervezet 7. melléklet 6. sor 2. oszlop adata 540,1-ről 541,1-re, a 
66. sor 2. oszlop adata 2144,5-ről2145,5-re módosul. 

(823/2. módosító javaslat) 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy Jegyző úr első módosító javaslatamire vonatkozik, mit tehet meg 
Polgármester úr? 

Dr. Szabó Krisztián: Arról van szó, ha a bevételi előirányzatok nem teljesülnek az eredeti 
tervezés szerint, akkor ehhez mérten, ennek megfelelő arányban, méctékben a kiadási 
előirányzatokat csökkenteni kell, illetve vissza kell vonni. A kiadási előirányzatok 
visszarendezését teszi ez lehetővé olyan mértékben, amilyen méctékben a bevételi 
előirányzatok nem teljesülnek. Egyébként a gazdasági társaságok a saját előirányzataik között 
átcsoportosításra eddig is jogosultak voltak. · 

Élő Norbert: Tehát Polgármester úr képviselő-testületi felhatalmazás nélkül dönthet 
átcsoportosításokról, hogy mely kiadás, amelyet elfogad, fontosnak tart? 

Dr. Szabó Krisztián: A Képviselő-testület itt ad felhatalmazást. Ez egy okból lehetséges, a 
bevételi előirányzatok nem teljesülése esetén a kiadási előirányzatok visszarendezése, 
előirányzat teljes visszavonása, vagy az előirányzat csökkentése. 

Élő Norbert: Magyarán arról van szó, ha csökken a bevétel, akkor nem mindenhol 
százalékosan csökkenti, hanem Polgármester úr eldönti, hogy mi az, amit nem fog 
végrehajtani. Ú gy gondolja, hogy később a képviselő-testületi ülésre bejön, tehát most nem 
előre kell ezekben dönteni, hanem utólag, amikor elfogadják a költségvetést. Polgármester 
úrnak gyakorlatilag már mindenhez joga van, a Képviselő-testületnek pedig már semmihez, 
lassan elérnek oda, hogy Polgármester úr egy személyben dönt mindenben, de nem biztos, 
hogy ez a jó irány. 
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Kéri, hogy Képviselőtársai gondolják át még egyszer, valóban akarják-e azt, hogy 
Polgármester úr egy személyben döntsön, és ne legyen rövid előterjesztés a Gazdasági 
Bizottság részére, hogy mely tételt vegyenek ki. Módosító javaslata: a Gazdasági Bizottság 
előzetes értesítésével valósulhat meg ez az átcsoportosítás. 

Elnök: Jelzi, hogy egész évben ezt a gyakorlatot folytatják, ez nem új keletű találmánya a 
költségvetési gazdálkodásnak. Egy cég esetében nem nyílt erre lehetőség, ezt pontosítjamost 
Jegyző úr által ismertetett módosító javaslat. Nincs több hozzászólásra jelentkező. Mint 
előterjesztő támogatja Jegyző úr mindkét módosító javaslatát. Kéri, szavazzanak Élő Norbert 
képviselő úr módosító javaslatára, mivel az előterjesztő nem támogatja ajavaslatot 

Dr. Szabó Krisztián: Élő Norbert képviselő úr meglátása szerint nem módosító javaslatot 
nyújtott be, hanem arra tett javaslatot, hogy az általa benyújtott módosító javaslatot ne 
támogassa a Képviselő-testület. Ellenkező esetben nem volt SZMSZ-szerű a módosító 
javaslata, mert módosító javaslatot a költségvetési rendelet módosító rendeletéhez lehet jelen 
pillanatban benyújtani, mert ez van a Képviselő-testület előtt. 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Kiegészíteni javasolja Jegyző úr módosító javaslatát. Azt 
szeretné, hogy amit Jegyző úr javasol, mindaz a Gazdasági Bizottság előzetes tájékoztatása 
mellett történjen meg. 

Élő Norbert módosító javaslata: A rendelettervezet az alábbi 2. §-sal egészül ki, egyidejűleg 
a §-ok számozása értelemszerűen változik: 
"2. §A Rendelet ll. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
A polgármester a Gazdasági Bizottság előzetes tájékoztatásával jogosult a gazdasági 
társaságok, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan 
működő költségvetési szervek költségvetésén belül és költségvetése között, kiemeit 
előirányzatokon belül és kiemeit előirányzatok között a bevételi előirányzatok változtatására 
az előirányzat teljesítésének megfelelően." 

(823/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 823/1. és 823/2. módosító javaslatot, a 823/3. módosító 
javaslatot nem támogatja. 

Elnök: Élő Norbert képviselő úrnak van egy új módosító javaslata, amely majdnem olyan, 
mint Jegyző úré, csak kiegészül azzal, hogy a Gazdasági Bizottság előzetes tájékoztatásával. 
Ezt a javaslatot nem támogatja az előterjesztő, mert ez a javaslat a napi munkát szinte 
lehetetlenné tenné. Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 
8 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a 823/3. módosító javaslatot. 
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Elnök: Több módosító javasiatra nem kell szavazm, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
j avaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 
l ellenszavazattal, 4 tartózkodással- a 82311. és 823/2. módosító javaslat figyelembevételével 
- az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

1-111. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Miután hozzászólásra nem 
jelentkezik senki a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III negyedévi 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2012. évi költségvetést követő három évben 
várható összege 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

449/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2012. évi költségvetést követő három évben 
várható összegéről 
(14 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2012-2015. évekre várható összegét 
az l. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
2. A Képviselő-testület visszavonja a 76/2012. (II. 23.) határozatát. 

l. melléklet a 449/2012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek és 
a d' t k l k u fi ' . k l k 2012 2015 ' k ' h t ... ossago e et ezteto Izetesi öte ezettsegeme - . eve re var a o osszege 

Megnevezés 2012. 2013. 2014. 2015. 

Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

Helyi adók 7 747 342 7 430 041 7 430 041 7 430 041 

Osztalékok, koncessziós díjak 

Díjak, pótlékok, bírságok 953 222 774 646 727 936 727 936 
Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoniértékűjog 
értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 617 580 109 860 108 522 107 200 
Részvények, részesedések 
értékesítése 
V állalat értékesítéséből, 
privitizációból származó bevétel 
Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 

Saját bevételek összesen 9 318 144 8 314 547 8 266 499 8 265177 

Saját bevételek 50%-a 4 659 072 4157 273 4133 249 4 132 589 
Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 365 280 361 701 351 348 341 271 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 

Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 

Adott váltó 

Pénzügyi lízing 

Halasztott fizetés 
Kezességvállalásból eredető tizetési 
kötelezettség 
Előző években keletkezett 
tágyévet terhelő fizetési 
kötelezettség összesen 365 280 361 701 351348 341 271 
Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 68 654 66 650 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 

Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 

Adott váltó 

Pénzügyi lízing 

Halasztott fizetés 
Kezességvállalásból eredető fizetési 
kötelezettség 
T ágyévben keletkezett, illetve 
keletkező, tágyévet terhelő fizetési 
kötelezettség; összesen 68 654 66 650 

Fizetési kötelezettség összesen 365 280 361 701 420 002 407 921 

Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel 4 293 792 3 795 572 3 713 247 3 724 668 
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4. napirendi pont: 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák 

(szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megadja a szót Radványi Gábor alpolgármester úrnak, aki ügyrendi kérdésben kért 
sz ó t. 

Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Zsemlye Ildikót, aki a pályázat megírásához a 
szakmai hátteret biztosította l O órára hívták. Kéri, hogy a napirendi pont tárgyalását l O órakor 
folytassák. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy felfüggesztik a napirendi pont 
tárgyalását l O óráig. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal "A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri 
munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton történő 

indulás" tárgyú napirendi pont tárgyalását felfüggeszti és azt, Zsemlye Ildikó művésznő 
megérkezését követően tárgyalja. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XII. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés. A napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. I-XII havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
2013. évi folyószámlahitel felvétele

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az előterjesztés 500 millió forint folyószámlahitel keretösszegről szól. Az 
előterjesztést nem kívánjaszóban kiegészíteni. 
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Tokody Marcell Gergely: Tavaly és tavaly előtt is támogatott hasonló előterjesztést, de ezt 
azért tette, mert, ha nem nyúltak hozzá a hitelhez, akkor nem volt sem rendelkezésre állási díj, 
sem kezelési költség, egyébként elfogadható volt az ügyleti kamat IS. Most azt látja, hogy az 
ügyleti kamat a buboron felül plusz 3,1% a kamat, illetve rendelkezésre tartási jutalékot is 
bevezettek 0,25%/év, és emellett a kezelési költség 0,1 %/év. Azt gondolja, hogy volt egy 
nagyon jó üzleti kapcsolat a két fél között, így viszont milliós kiadással szembesülnek, még 
ha nem is nyúlnak a hitelkerethez. Ebben a válságos helyzetben nem támogatja ilyen 
formában a szerződés megkötését. Azt gondolja, hogy az évek óta fennálló jó üzleti 
kapcsolatot az OTP ezzel a drasztikus áremeléssei elárulta. 

Somlyódy Csaba: Véleménye szerint nem a Kőbányai Önkormányzat vezetése hibáztatható 
azért a változásért, amely beállt ebben a szerződésben, kivéve a buborfelárat, mert az a 
tárgyalás eredménye. Ez valamennyi önkormányzatnál, amely ilyen biztonságra törekszik, 
meg fog jelenni. Ha jól számolt 12 millió forintot kidobnak, amit véleménye szerint 
hasznosabban is elkölthettek volna Kőbánya polgárainak érdekében. Megérti, hogy szükség 
van egy ilyen védőhálóra. Sajnálja, hogy ilyen irányba mennek a dolgok, és egyre több ilyen 
kvázi költség jelenik meg az önkormányzatoknáL Nem ez volt a megállapodásuk annak idején 
az OTP-vel. 

Élő Norbert: Eddig arról beszéltek, hogy ez biztonsági tartalék lesz, ezzel egyet is értett, mert 
nem is vették eddig igénybe ezt a hitelt. Most 50% az esély arra, hogy nem kell hozzányúlni 
ehhez a hitelhez. Felhívja, hogy most plusz kamatkiadás fog jelentkezni, ami miatt nem fogja 
megszavazni a j avaslatot 

Elnök: A következő évben sem készülnek hitelfelvételre, mint ahogy ebben az évben sem 
vettek fel hitelt. l 00 millió forintos kamatbevétel jelentkezik az ÖnkormányzatnáL A 
következő évben más feltételekkel tudnak ehhez a hitelkerethez hozzáférni, nem is 2 milliárd 
forintot, hanem csak 500 millió forintot szeretnének biztonsági hálóként maguk mögött tudni. 
A következő években is a kamatbevételek, amelyek reményei szerint l 00 millió forintos 
mértékben meg kell jelenjenek, messze fedezik ezeket a banki köl~ségeket. 12 millió forint 
hangzott el, de l 250 OOO Ft-ról beszélnek. Ezt a kiadást véleménye szerint bátran lehet 
vállalni. 

Somlyódy Csaba: Készséggel elismeri, hogy az összegben tévedett, de a külső körülményekre 
hívta fel a figyelmet. Polgármester úr azt mondta, hogy mennyit használnak fel ebből a 
következő évben, vagy mennyit nem, még beterjesztést sem látott a 2013. évi költségvetésről. 
Még azt sem tudják, hogy mennyi lesz az elvonás az önkormányzatoktóL Pozitív dolog, hogy 
a 2 milliárd forintos hitelkeretet 500 millió forintra csökkentették, de mégis az a helyzet, hogy 
sokkal rosszabb feltételek közé kényszerültek. 

Elnök: Az elmúlt évek szigorú költségvetési politikája lehetővé tette, hogy a folyamatokat 
kézben tudják tartani. A 2013. év gazdálkodásáról a költségvetési koncepciót elfogadta a 
Képviselő-testület. 
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Az elmúlt héten intézményekk:el, gazdasági társaságokk:al, a Polgármesteri Hivatallal 
tárgyalták, amelyeken képviselők, bizottsági elnökök is részt vettek, így azt gondolja, hogy 
aki részese volt ezeknek a folyamatoknak, az tudhatja, hogy hol tartanak a tervezésben. 

Élő Norbert: Lesznek olyan tételek jövőre, amelyek idén nem voltak. A tranzakciós illeték 
biztosan lesz, és az óriási nagyságrend lehet. Bár igaza lenne Polgármester úrnak, hogy ezt a 
hitelt nem kell felvenniük. Márciusban a költségvetés tárgyalásánál felvetette, hogy a másfél 
milliárdos ingatlanbevétel álom, akkor azt mondták, hogy rosszul látja. A másfél milliárdból 
500 millió forint lett, akkor is igaza volt, és véleményeszerint most is igaza van. 

Elnök: A költségvetésnél is jelezték, hogy ez a másfél milliárd forint az elmúlt húsz év 
gyakorlata alapján hogyan kerül a költségvetésben tervezésre. Való igaz, hogy ezek sem 
tavaly, sem tavaly előtt, sem tíz évvel ezelőtt nem voltak reális számok, ezért megszüntetik a 
jövő évben azt a nagyon rossz, hibás költségvetési gyakorlatot, hogy ilyen módon terveznek 
ingadaneiadást a rendszerben. Ez megint csak azt mutatja, hogy az önkormányzat felelős 
gazdálkodást folytat, és reálisan tervezi a lehetőségeit. 

Révész Máriusz: Nagyon kevés önkormányzat az, aki ilyen nyitóegyenleget tud a számláján, 
mint a Kőbányai Önkormányzat. A számokat végignézve úgy gondolja, hogy a következő 
évben sincs nagy veszélye annak, hogy a hitel felvételére rákényszerülnek. Ú gy gondolja, 
hogy a helyzet nem lesz könnyű, de reménykedik abban, hogy a következő években is 
hasonló összegeket tudnak majd fejlesztésekre fordítani, és a likviditási helyzetük nem fog 
romlani. Mindenkinek, aki az önkormányzat gazdáikadását kontrollálja, tervezi, gratulálni 
tud, mert véleménye szerint az önkormányzatok 95%-a irigyli azokat a számokat, amely a 
Kőbányai Önkormányzat költségvetésében van, és irigyli azokat a fejlesztéseket, amelyeket 
idén meg tudtak valósítani. 

Tóth Balázs: Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztés folyószámlahitel felvételéről van szó. 
Nyilván a hitelfelvétel feltételei rosszabbak, mint az elmúlt években, hiszen változtak a 
körülmények. 

Somlyódy Csaba: Az 500 millió forint hitelfelvétel nagyon szarosan hozzátartozik a Kőbányai 
Önkormányzat költségvetéséhez, ezért esik szó a költségvetésről is. 

Elnök: A Kőbányai Önkormányzat tervezése jóval előrébb tart, ha három számot tudnának, 
akkor holnap előterjesztést tudnának produkálni, hiszen a tárgyalásokat elvégezték. A 
Képviselő-testület az ülésein meghozta azokat a döntéseket, amelyek megalapozzák a 
következő évi költségvetést, a mai ülésen is hoznak ilyen döntéseket. Mindenki látja, hogy az 
önkormányzatnak a következő évben, években igyekezni kell az alapfeladataik ellátására 
koncentrálni, és ennek a színvonalát meg kell őrizni. A jövő évi tervek is úgy készülnek, hogy 
az alapfeladat ellátásuk messze túlmutat az átlagosnál, azonban az alapfeladatokon túl meg 
kell fontolni, hogy mire is költenek még. 
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Révész Máriusz: Az Országgyűlés a költségvetését általában december 20-a környékén szokta 
elfogadni, most erre inkább hamarabb van lehetőség, mint később. Az önkormányzatok a 
költségvetésüket február végéig szakták elfogadni, ha összevetik az előző évi készültséggel az 
Önkormányzat költségvetését, akkor inkább előrébb tartanak. 

Elnök: Ha január elején l milliárd forint lesz a nyitóállományuk, arra csak büszkék lehetnek. 

Révész Máriusz: Azt gondolja, ha 14 milliárd forint egy önkormányzat költségvetése, és l 
milliárd forint nyitóegyenlege van, az egy fantasztikus dolog. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

450/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről 
(16 igen, 2 ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 500 OOO OOO 
forint összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.-től történő felvételéről dönt. A hitel 
futamidejét a 2013. január 2-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra határozza meg. 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat a költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, átengedett adóbevételekre. 
3. A Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a 
hitel teljes futamideje alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően -
költségvetésébe betervezi, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe 
vesz1. 
4. A Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve 
más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési- és alszámtájára 
(ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira 
felhatalmazásorr alapuló beszedési megbízást biztosít. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pontban meghatározott 
hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodj on, és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 
6. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelekből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 
nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben 
meghatározott korlátozás alá. 
Határidő: 2012. november 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

7. napirendi pont: 
A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződés 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Köszönti Fábián Bertold rendőrhadnagy urat. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkezés, 
kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

451/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződésről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság között tárgyi eszközök adományozása tárgyában kötendő l. melléklet 
szerinti szerződést írja alá. (Az adományozási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 
a Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoport 
vezetője 

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés l O. afpontja alapján A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális 
Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) 
létrehozása tárgyú pályázaton történő indulás tárgyú napirendi pont vitáját ismételten 
megnyitja. 

4. napirendi pont: 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák 

(szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton történő indulás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Zsemlye Ildikó, szobrászművészt, aki a rendelkezésre álló nagyon rövid idő 
alatt közreműködött abban, hogy elkészüljön a koncepció. 

Tokody Marcell Gergely: Nagyon örül a kezdeményezésnek. Módosító javaslata, hogy a 
határozati javaslat 3. pontjában a "szülőházához" szövegrésztől a mondat további részében 
szerepeljen, hogy "memento parkba (szoborparkba)", és ennek megfelelőerr módosuljon a 
pályázat. 

Elnök: Tokody képviselő úr módosító javaslata a Pataky szoborról szól. Jelzi, hogy hozhat a 
Képviselő-testület ilyen határozatot, de végrehajtani nem tudják, ugyanis jelen pillanatban 
nincs olyan szoborpark, ami ilyen alkotásokat fogad be, megteltek ezek a szoborparkok. Ha 
fenntartja Képviselő úr a javaslatát, és az előterjesztő nem támogatja, szavaztatui fog. 

Somylódy Csaba: Örül annak, hogy Lechner Ödön végre elismerésre kerül Kőbányán, akinek 
számos alkotása van Kőbányán. A hely is kiválóarr lett kiválasztva a Pataky szobor helyén. 
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Sajnálja, hogy egy olyan baloldali kisember, aki az életét adta a fasizmus és a nyilas 
keretlegényekkel való ellenállásban, és kivégezték Kéri, hogy a határozati javaslatban ne 
csak az szerepeljen, hogy a szülőházához, hanem azt is, hogy megfelelő környezetben 
helyezzék el. 

Élő Norbert: Felháborítónak tartja a Jobbik magatartását. Ezt az embert 1944-ben a nyilasok 
kivégezték, a nácizmus ellen harcolt, Magyarország mártírja volt. Ez az ember olyan tettet 
hajtott végre, amit egyikük sem hajtott végre. Korrektnek tartja alpolgármester úr 
előterjesztését, véleménye szerint át kellene gondolni, hogy a Szent László teret hogyan 
lehetne fejleszteni. Véleménye szerint, ha egy kis téren helyezik el a szobrot a szülőházánál, 
és még a tér a nevét is megkapja, akkor méltó elhelyezést kap. Kéri, hogy akik az életüket 
áldozták a hazáj ukért, azokat tiszteljék egy kicsit. 

Tokody Marcell Gergely: Visszavonja az előző javaslatát, hiszen a memento park betelt. 
Javasolja, egészüljön ki a határozati javaslat 3. pontja azzal, hogy "áthelyezésre a Havas Ignác 
utca l. szám környezetébe." Bocsánat átköltöztek már, akkor az új MSZP képviselői irodaház 
mellé. 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata, hogy a határozattervezet 3. pontja az 
alábbiak szerint egészüljön ki: 
"3. A Képviselő-testület támogatja, hogy a X. kerület Szent László téren (hrsz.: 39126) 
jelenleg lévő Pataky István szobor kerüljön áthelyezésre szülőházához (Budapest X. kerület 
Bihari út 8/c) méltó módon." (837/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 837/1. módosító javaslatot. 

Somlyódy Csaba: Azt hiszi, hogy minden tisztességes ember székháza mellé kellene Pataky 
szobrot tenni. 

Tóth Balázs: Jónak, szépnek tartja a terveket. Köszöni Zsemlye Ildikó szobrászművésznek, 
hogy a terveket elkészítette és a pályázat beadásában közreműködik. 

Révész Máriusz: Az előterjesztés arról szól, hogy pályázatot írtak ki, aminek ma jár le a 
határideje, és az az elsődleges kérdés, hogy részt vegyenek-e a pályázaton, vagy sem. 
Véleményeszerint az Önkormányzat fejezze ki az elkötelezettségét, hogy pályázatot nyújt be, 
készíttessenek Lechner szobrot, egy a kerületben élő Munkácsy~díjas szobrászművésszel. 
Véleménye szerint korrekt, tisztességes megoldást találtak, amikor Pataky István szobrát a 
szülőházához fogják elhelyezni, természetesen méltó körülmények között. Véleménye szerint 
ez olyan előterjesztés, amit mindenki megszavazhat, hiszen a kerület érdekét szolgálja, és 
reménykedjenek abban, hogy a pályázaton nyernek. 
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Radványi Gábor: A pályázatot október 27-én írták ki, és november 5-én értesültek arról, hogy 
van ilyen pályázat. Meg kell köszönni azoknak a kollégáknak: Varga Noéminek, Szász 
Józsefnek és a művésznőnek, Zsemlye Ildikónak, hogy nagyon gyorsan le tudtak tenni egy 
pályázati anyagot, amelynek ma van a beadási határideje. Nem gondolja, hogy Pataky István 
szobrát egy szaborparkban kellene elhelyezni, a FIDESZ frakció nevében is mondhatja, hogy 
megfelelő környezetbe, parkba kerül, méltó módon Pataky István szobrát a szülőházához 
szeretnék áthelyezni. A pályázati felhívásban szerepel, hogy az alkotás politikailag 
támadhatatlan legyen. Véleménye szerint Lechner Ödön személye minden kritériumnak 
megfelel. Reméli, hogy a pályázaton nyerni tudnak, és ezzel akár 50-100 évre is 
meghatározhatják a Szent László tér arculatát. 

Zsemlye Ildikó: Öt nap alatt próbálták meg a Polgármesteri Hivatal kollégáival összeállítani a 
pályázatot Megköszöni a sok segítséget, amit kapott. A terv öt nap alatt készült el. Ha 
nyernek a pályázaton, akkor még egy vázlatot, teljesen korrekt makertet is be fog mutatni. A 
templom szimbólumot úgy gondolta, hogy az átlag kőbányai polgár teljesen össze tudja a 
Lechner figurát kapcsoini a Szent László templommal és a Szent László GimnáziummaL 

Elnök: Kérdezi Tokody képviselő urat, hogy fenntartja-e a módosító javaslatát? 

Tokod y Marcell Gergely: Elveti azt a javaslatát, hogy az MSZP vagy DK képviselői irodaház 
környezetébe kerüljön a Pataky István szobor. 

Elnök: Dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr javasolta a határozati javaslat 3. pontját 
kiegészíteni a "méltó módon" kifejezéssel, melyet az előterjesztő támogat, ezért erről a 
javaslatról nem kell szavazniuk Kéri, szavazzanak az előterjesztés l. mellékletében szereplő 
határozati javaslatra, a módosító javaslat figyelembevételével. 

452/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák 
(szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton történő indulásról 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részt vegyen a Nemzeti Kulturális 
Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, 
térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton. A Képviselő-testület egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat 
tegye meg. 
2. A Képviselő-testület a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt 
köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat 6 500 OOO 
Ft önrész összegét a 2013. évi költségvetésben biztosítja. 
3. A Képviselő-testület támogatja, hogy a X. kerület Szent László téren (hrsz.: 39126) jelenleg 
lévő Pataky István szobor kerüljön áthelyezésre szülőházához (Budapest X. kerület Bihari út 
8/ c) méltó módon. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
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a Jegyzői Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Megköszöni mindenki munkáját, amelyet a pályázat előkészítésében végzett. A 
napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, Jegyző urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztését? Nem kívánja. 
Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Dr. Pap Sándor: A rendeletmódosításban tulajdonképpen egy mentességet tartanak fennt 
további egy évre. Ezen mentességben leginkább a Felsőrákosi-réteken található területek 
érintettek. Amíg az ott lévő tulajdonosoknak nem tudnak megnyugtató választ adni, addig azt 
gondolja, hogy indokolt amentesség fenntartása. Kéri a Képviselő-testület tagjait, támogassák 
a rendeletmódosítást. 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy muszáj határidőt megjelölni a rendeletben? 

Elnök: Azért tartja fontosnak, hogy évente foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, mert az 
Önkormányzat számára is és a tulajdonosok számára is jelenthet motivációt arra, hogy a 
holtpontról kimozdítsák a területet. Jó lenne, ha eredményt is el tudnának érni. Folyik a terület 
szabályozási tervének az elfogadása, belátható időtávorr belül megtörténhet, ami talán ad egy 
lökést a Felsőrákosi-réteken megvalósítandó tervezett programnak. 

Somlyódy Csaba: Vannak olyan kérdések, amelyeket helyeselni tudnak, ez IS ezek közé 
tartozik. 

Dr. Pap Sándor: A határozott idejű hatály megerősíti azt a tudatot a képviselőkben, hogy ez 
megoldandó probléma, és nem hagyja, hogy elfelejtsék. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, 
szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 
24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

Zrt. között létrejött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Élő Norbert: Azért nem szavazza meg a határozati javaslatot, mert szamara teljesen 
átláthatatlanná kezd válni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenysége. Kéri, hogy az 
ellenzéki felügyelő bizottsági tagok figyeljenek oda, és véleménye szerint éljenek azzal a 
jogukkal, hogy sokkal több vizsgálatot kezdeményeznek, és nem biztos, hogy minden 
előterjesztést meg kell szavazniuk Azt látja, hogy káosz van és egyre nagyobb káosz kezd 
kialakulni a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. kérdéskörben. 

Dr. Pap Sándor: Megnyugtatja Képviselő urat, nincs káosz a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
körül. A jelen előterjesztés egyrészről akikerülő sorok tekintetében arról tanúskodik, hogy a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a munkáját elvégezte, az újonnan bekerülő sor arról tanúskodik, 
hogy még azokat a munkákat is elvégezte, amelyek nem szerepeitek a közszolgáltatási 
szerződésben. A feladat- és hatáskör változás kapcsán számos olyan új és hirtelen elvégzendő 
feladat hárult az Önkormányzatra, a leendő kormányhivatali szervezeti egységeknek gyorsan 
kellett helyet biztosítani, ezeket a munkákat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végezte el sokszor 
rendkívül rövid határidő alatt. Semmi mást nem csinálnak, mint a valósághoz, a teljesítéshez 
igazítják a szerződést. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Elmondja, hogy minden felügyelő bizottsági ülésen ott van, 
felkészülten megy el, ezt az előterjesztést is megszavazta, és most is meg fogja szavazni. 

Elnök: Nagyon gyors feladatátadás történt, és helyes, amit végiggondoltak, hogy 
szétválasztják az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal működését, és a Kerületi Hivatalnak 
egy külön ingatlant biztosítanak. A barátság alapja a pontos elszámolás, ezt könnyebb ilyen 
keretek között megtenniük Ennek érdekében végezték el nagyon gyorsan ezeket a munkákat. 
Véleménye szerint az együttműködő felek korrekt, gyors együttműködéséről beszélhetnek. 
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Révész Máriusz: Töröltek olyan feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél, amelyeket 
nem végeztek el, és a Képviselő-testület már visszarendezte a költségeket Ezenkívül új 
sorként megjelenítettek olyan tételeket, mint például az Újhegyi Közösségi Házat, amelyről a 
Képviselő-testület szintén döntött, vagy a Bihari u. 8., Feltámadott a Krisztus Templom 
vízelvezetésérőL Ezeket a döntéseket emlékei szerint mind egyhangúan szavazták meg a 
képviselő-testületi üléseken. 

Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 

453/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvfselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 
2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés l. melléklete 5.1. pontját- beruházási feladatok
az alábbiak szerint módosítja: 

Új sorként megjelenítésre kerül: 
Útépítések, földút 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 
2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés l. melléklete 5.2. pontját- felújítási feladatok-az 
alábbiak szerint módosítja: 

Törlésre kerül: 
KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda 
KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde 

Új sorként megjelenítésre kerül: 
Bihari u. 8/C pincehelyiségfelújítása 
Feltámadt Krisztus Templom vízelvezetése 
Újhegyi Művelődési Ház részleges felújítása 
Endre u. l O. részleges felújítása 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi Éves Közszolgáltatási 
Szerződés módosítását írja alá. 
Határidő: 2012. november 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

l O. napirendi pont: 
Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek 

2013. évre vonatkozó bérleti díjának megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Az előterjesztő Alpolgármester úr nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: Szerepel az anyagban, hogy a válság kirobbanása óta folyamatosan 
csökkent a kereslet a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. Nem látja indokoltnak a 
jelenlegi áremelést. Adott esetben egy tervezett magasabb díjbevétel, alacsonyabb bevételt 
eredményez. 

Élő Norbert: Módosító javaslata, hogy a Képviselő-testület ne emeljen bérleti díjat, hagyjanak 
még egy évet a vállalkozóknak 

Somlyódy Csaba: Nem kirívóan magas Kőbányán a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díja. Meggyőzhető arról, hogy ezt a díjemelést fogadják el, és féléves időintervallum 
után a Gazdasági Bizottság elé kerüljön előterjesztés, hogy elemezzék a helyzetet. 

Elnök: Folyamatban van a Képviselő-testület, illetve a bizottságai munkaterveinek 
összeállítása. Kéri, hogy munkatársai rögzítsék Képviselő úr javaslatát. Véleménye szerint 
nyár végén, az I-III. negyedévet érdemes vizsgálni. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy nem 
emel idén sem építmény-, sem telekadót, igazából a nagy terhet ez jelenti a vállalkozásoknáL 
Egy kisebb üzlethelyiségnél ez a díjtételemelés nem eget rengető összeg. A megkötött 
szerződéseik tartalmazzák minden esetben a különböző mértékű indexálásokat, például a 
közétkeztetéssei kapcsolatos szerződések. Jelen pillanatban nem dönthető el, hogy ez a 
díjtételemelés kevesebb vagy több bevételt generál. 

Dr. Pap Sándor: Tudomásul kell venni, hogy inflációval, vagy ezzel az indexszel minden 
költség nő, reálértéken olcsóbban adnák a helyiségeiket, ha ezt az emelést nem tennék meg. 
Azt is tudomásul kell venni, hogy az Önkormányzat költségei is nőnek - a helyiség 
fenntartásával kapcsolatos beruházás, állagmegóvás-, és ez az emelés messze nem ró 
szignifikáns terhet a bérlőkre. Egyetért a javaslattal, azt gondolja, hogy a szeptemberi 
Gazdasági Bizottság ülésén abszolút indokolt leszmegvizsgálnia helyzetet. 

Radványi Gábor: Az önkormányzathoz beérkező kérelmek alapján nem látja olyan sötétnek a 
helyzetet, inkább fluktuáció van. A Gazdasági Bizottság ülésén többször előfordult, hogy 
méltányossági alapon kémek bérleti díjcsökkentést. Ha a kérelem megalapozott, ezzel a 
lehetőséggel a bérlő tud élni. 

Élő Norbert: Az előterjesztésben szerepel, hogy a 646 helyiségből 331 van kiadva. Miután azt 
látja, hogy a helyiségek több mint fele üres, nem ért egyet az emeléssel. 

Elnök: Kéri, Élő Norbert képviselő urat, ismételje meg a módosító javaslatát. 
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Élő Norbert: Javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek és területek vonatozásában a Képviselő-testület ne változtassa meg a 2013. évre 
vonatkozó bérleti díjakat. (832/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 832/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Azt javasolja Képviselő úr, hogy ne tárgyalják ezt a napirendi pontot. Alpolgármester 
úr az elhangzott javaslatot nem támogatja. Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő úr 
módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, l O 
ellenszavazattal, 5 tartózkodással nemfogadja el a 832/l. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

454/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek 
2013. évre vonatkozó bérleti díjának megállapításáról 
(16 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díját 2013. január l. napjától a KSH által meghatározott 2012. évi 
fogyasztói árindex méctékével megemeli. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló bérbe adott területek bérleti 
díját 2013. január l. napjától a KSH által meghatározott 2012. évi fogyasztói árindex 
méctékével megemeli. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és területek bérleti díjának emelésével kapcsolatban tegye meg a 
szükséges intézkedéseket 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2013. február 15. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 

Központ és a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Marksteinné Molnár Julianna módosító javaslata: Az előterjesztés 2. mellékletében 
található határozattervezet (a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító 
okiratának módosításáról) l. és 2. mellékletében szereplő "Kis-Pongrác Ház" szövegrész 
helyébe a "Pongrác Közösségi Ház" szöveg lép. 

(792/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 792/1. módosító javaslatot. 

Weeber Tibor: Támogatja a módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra. 

455/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. (Az alapító okiratok a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
Határidő: 2012. november 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

456/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 792/1. 
módosító javaslat figyelembevételével - a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. (Az alapító okiratok a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.) 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. november 30. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

457/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. (Az alapító okiratok a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.) 
Határidő: 2012. november 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárJa. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ötéves gépműszer-beszerzési és fejlesztési 

koncepciója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Népjóléti Bizottság módosító javaslata: Az előterjesztés döntési javaslata módosuljon, és az 
alábbi határozati javaslattal kerüljön kiegészítésre: 
... /2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési 
koncepciójáról 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési koncepcióját az l. 
és 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évre jelzett beszerzések várható 
költségei kerüljenek betervezésre. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportjának vezetője 

l. melléklet a . ..12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

Ss z Eszköz neve Szü kséges Tervezett egységár Összár 
me n n isé 

l. Fogászati 10+1 da rab 3.500.000-7.000.000 38.500.000-
kezelőegység Ptikezelő e ység 77.000.000 Ft 

2. Fogászati röntgen l darab 800.000-1.500.000 800.000-
Ptikészülék 1.500.000 Ft 

3. Informatika szoftver- 241icen c 80.000 Ptilicenc 1.920.000 Ft 
fejlesztés 

4. Betegbehívó-rendszer 12 darab 127.000-254.000 1.524.000-
Ptirendszer 3.048.000 Ft 

5. Klimatizálás ll telephel Telephelyenként 
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(kivéve a jelentősen eltérő a 
Kőbányai út 45.) kiépítés költsége. 

r---+---------------~----~-----
6. Ultrahangkészülék 1 darab 7.000.000-10.000.000 7.000.000-

10.000.000 Ft Ptikészülék 

2. m elléklet a .. .12012. (XL 15.) KÖKT határozathoz 

Ss z Eszköz neve 2013. é v 2014.év 2015.év 2016. év 2017.év 
! l l . Fogászati kezelőegység* 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 2 darab 
l 2. Fogászati röntgen l darab 

3. Informatika szoftver- 24licen c 
fejlesztés 

4. Betegbehívó-rendszer 2 darab 3 darab 3 darab 2 darab 2 darab 
5. Klímaberendezések 2 2 3 2 2 

telephel y tele hely telephely 
6. Ultrahangkészülék l darab 

(77711. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 77711. módosító javaslatot. 

Elnök: Nagyon fontos, hogy elkészült egy anyag, amelyben előretekintenek és látják, hogy 
milyen eszközökkel kellene a jövőben fejleszteni a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatot, de 
azt is hozzá kell tenni, hogy ez mindig a költségvetési év ftiggvényében tud megvalósulni. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

45812012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési 
koncepciójáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) .. 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Orrkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési koncepcióját az l. 
és 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évre jelzett beszerzések várható 
költségei kerüljenek betervezésre. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportjának vezetője 

l. melléklet a 4 5812012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

Szükséges 

r---+----------------4--~m~e=n=n~ylis~é~L_-+------------------+---------~ 
l. Fogászati 

kezelőegység 

Összár Ssz Eszköz neve Tervezett egységár 

38.500.000-
77.000.000 Ft 

3.500.000-7.000.000 
Ptikezelő egység 

10+1 darab 
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2. Fogászati röntgen l darab 800.000-1.500.000 800.000-
Ptikészülék 1.500.000 Ft 

3. Informatika szoftver- 24 licenc 80.000 Ptilicenc 1.920.000 Ft 
fejlesztés 

4. Betegbehívó-rendszer 12 darab 127.000-254.000 1.524.000-
Ft/ rendszer 3.048.000 Ft 

5. Klimatizálás ll telephely Telephelyenként 
(kivéve a jelentősen eltérő a 
Kőbányai út 45.) kiépítés költsége. 

6. Ultrahangkészülék l darab 7. OOO. OOO-l O. OOO. OOO 7.000.000-
Ptikészülék 10.000.000 Ft 

2. melléklet a 45812012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

Ssz Eszköz neve 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 
l. Fogászati kezelőegység* 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 2 darab 
2. Fogászati röntgen l darab 
3. Informatika szoftver- 24 licenc 

fejlesztés 
4. Betegbehívó-rendszer 2 darab 3 darab 3 darab 2 darab 2 darab 
5. Klímaberendezések 2 2 3 2 2 

telephely telephely telephely telephely telephely 
6. Ultrahangkészülék l darab 

13. napirendi pont: 
A 2012/2013. tanév tanulói tankönyvtámogatás összegének tényszámok alapján történő 

felosztása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Technikai kérdésről van szó. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
határozati javaslatra. 

459/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a 2012/2013. tanév tanulói tankönyvtámogatás összegének tényszámok alapján történő 
felosztásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 
l-jei tanulólétszám alapján az l. melléklet szerint további 492 OOO Ft forrást biztosít a tanulói 
tankönyvtámogatás tényszámok alapján történő felosztásához a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 13. melléklet 19. sora terhére 250 OOO Ft összegben, a 20. sora terhére 190 OOO Ft 
összegben és a 26. sora terhére 52 OOO Ft összegben. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
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l. melléklet a 45912012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

Iskola 
a támogatás 

összege 

Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) -132 OOO Ft 

Fekete István Ált. Isk. (Harmat 196.) -36 OOO Ft 

Harmat Ált. Isk. (Harmat 88.) -60 OOO Ft 

Janikovszky Éva Ált. Isk. (Kápolna tér 4.) 132 OOO Ft 

Janikovszky Eva Alt. Isk. tagintézmény (Üllői 
300 OOO Ft 

u. ll 8.) 

Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29) -144 OOO Ft 

Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 108 OOO Ft 

Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) 108 OOO Ft 

Komplex Ált. Isk. (Gém u. 5-7.) 168 OOO Ft 

Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy stny. 1-3.) 444 OOO Ft 

Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér l.) -348 OOO Ft 

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) -120 OOO Ft 

Szent László Gimnázium (Kőrösi Csoma út 28.) 72 OOO Ft 

Összesen: 492 OOO Ft 

Határidő: 2012. november 22. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt Kápolna 

téri tagintézménye hatodik évfolyamának intézkedési terve 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

460/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt Kápolna 
téri tagintézménye hatodik évfolyamának intézkedési tervéről 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 



31 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt Kápolna téri 
tagintézményének hatodik évfolyamára vonatkozó intézkedési tervet elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal a "Bizalmas" jelzéssel ellátott " Vezetői illetmények rendezése" tárgyú napirendi 
pont előtt tárgyalja "A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat számára 
kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálata alapján meghozandó döntések" tárgyú 
napirendi pontot. 

15. napirendi pont: 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A határozati javaslat viszonylag széles körű felhatalmazást biztosítana a 
Polgármesternek arra vonatkozóan, hogy most a Parlament előtt lévő törvény elfogadását 
követően a szükséges intézkedéseket megtegye. Felmerült annak a kérdése, hogy bizonyos 
intézkedéseket a Képviselő-testület fogadjon el. Tudni kell, hogy az átadás-átvétel 
meglehetősen kötött pályán fog működni. A Parlament elfogad egy jogszabályt, annak számos 
mellékletével, ahol egyszerűen feltöltenek sorokat a náluk megjelenő tények alapján, 
viszonylag kicsi ebben a mozgástér. Javasolja, hogy fogadják el az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, és kéri a Képviselő-testületet, bízzon abban az ítélőképességben, 
bölcsességben, ami esetleg nála van. Adott esetben, ha olyan döntésekhez érnek, amely 
messze túlmutat azon, hogy technikai jellegű kérdéseket kelljen rendezni, akkor ezt a 
Képviselő-testület elé tárja, illetve erről a szükséges egyeztetéseket a frakcióvezetői 
értekezleten előtte megteszi. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén elmondta a 
véleményét, a módosító javaslata írásban megjelent, amit továbbra is fenntart. Megismétli, 
hogy egy pillanatig semmilyen fenntartása nincs Polgármester úr emberi magatartása, 
korrektsége és szakmai felkészültsége tekintetében ebben a kérdésben, ennek ellenére az a 
javaslata, hogy ez olyan súlyú kérdés, amiért a felelősséget a Képviselő-testületnek kell 
vállalni. 
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Tokody Marcell Gergely: Egy központi, állami intézkedésnek önkormányzatokra erőltetéséről 
van szó, hiszen, ha nem fogadnák el, akkor is a törvény erejénél fogva megtörténik, ami az 
előterjesztésben szerepel, tehát kicsit színjáték a dolog. Nem látják a részleteket, hogy ez 
hogyan fog lezajlani. Felvetődik a kérdés, hogy nem kellene-e alaposabban megvizsgálni, 
nagyon elsietettnek gondolja. Nem biztos, hogy kellő idő áll rendelkezésre arra, hogy minden 
rendben, jó döntésekkel működjön. Azt gondolja, hogy az ellenzékiségbe nem fér bele, hogy a 
végrehajtó halatom fejének a testületi döntéseket ilyen formában átadja. 

Elnök: A napi működés pedig már csak olyan, hogy ez így megy. Mindenki tudja, hogy a 
kérdés már régen eldőlt. Régen eldőlt, hogy az állam lesz a fenntartója, az önkormányzatok 
pedig működtetői az oktatási intézményeknek, legalábbis az olyan típusú önkormányzatoknál, 
mint a Kőbányai Önkormányzat. A különböző jogszabályok már számos kérdést rendeztek 
korábban is, és az elmúlt hónapokban lázas, megfeszített munka folyt és folyik, napi 
tárgyalások zajlanak az intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal között arról, hogy 2013. 
január l-jétől az új feladat ellátási rendszerben, kinek, mi lesz a feladata, szerepe, helye, ki, 
hol, melyik munkáltatónál fog dolgozni, hiszen a technikai dolgozók munkáltatója az 
önkormányzat lesz a jövőben. Ennek az előkészítése természetesen hetek, hónapok óta zajlik, 
folyik a szerződésállomány áttekintése és az önkormányzatra való átírása, és ezer egyéb 
feladaton dolgoztak, illetve dolgoznak az elmúlt hetekben is. Nem érheti az önkormányzatot, 
illetve az intézményeit a január l-je felkészületlen állapotban. Senki ne higgye, hogy január l
jén kell váratlanul megoldani dolgokat. Jelzi, hogy ezt az átadás-átvételi megállapodást, 
amely a most tárgyalt törvény alapján kerül majd megszövegezésre, ezt december 15-éig kell 
elfogadni. A jogszabály zárószavazása két hét múlva lesz, két héten belül alá kell írniuk a 
szerződést. Természetesen meg fogja tenni, ha így dönt a Képviselő-testület, hogy a több ezer 
oldalas dokumentumot, ami nem tartalmaz majd mást, mint technikai számokat, a Képviselő
testület elé terjeszti. Három-négy olyan kérdés jelenik meg, amiről dönteniük kell a 
feladatátadással kapcsolatos, de nem feltétlenül ennek az átadás-átvételi törvénynek a része. 
Ilyen például annak a kérdésnek a feloldása, hogy a Nevelési Tanácsadónál alkalmazásban 
lévő óvodapszichológusokat a jövőben az államhoz átkerülő Nevelési Tanácsadótól vegyék a 
feladatellátáshoz, vagy az óvodapszichológusokat helyezzék az óvodák állományába. Tud 
még 3-4 fajsúlyos kérdést említeni ettől függetlenül, ezekről valóban meg kell hozni a 
megfelelő döntést. Ha erről döntenek, azt is csak rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében 
tudják megtenni. Javaslata arra irányul, nyilván a felelősséget vállalni kell számos döntésnél, 
ez elől nem szeretne elfutni, de hiszi, hogy azt is meg tudja ítélni, ha olyan súlyú döntést kell 
hozni, ami már meghalad esetleg egyszemélyes kompetenciát, felkészültséget, lehetőséget, 
biztos, hogy a Képviselő-testület elé támá. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, ha a bizottsági ülésen, valaki tesz egy módosító indítványt, amit a 
bizottság nem fogad el, akkor az automatikusan a Képviselő-testület elé kerül-e módosító 
indítvány ként? 

Elnök: Igen. 
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Somlyódy Csaba: Kéri, gyorsítsák meg azt a folyamatot, ha esetleg egy olyan döntés születik, 
hogy belátják, hogy ez egy rossz döntés volt, ami költségesebb, bonyolultabb, hátrányosabb 
és visszacsinálják az egészet, akkor arra az időre a Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete fejezze ki azt a szándékát, hogy az eredeti állapotot visszaveszi. Ez nem befolyásolja 
a jelenlegi átadást, ezzel csak jelzik, hogy nem azért adják át az intézményeiket, mert 
képtelenek ellátni a feladatot. 

Elnök: Szép gesztus, amire Képviselő úr javaslatot tesz, és sokan egyetértenének azzal, hogy 
egy más gyakorlat esetleg eredményesebb lenne, ezzel együtt félne azt mondani előre, hogy 
egy nem látott időpillanatban valamire vállalást tesznek, mivel számos feltételét nem látják 
ennek. Abban sem biztos, hogy a mostani állapotot lenne szerePesés visszaállítani. Érti a 
gesztust, azonosulni is tud vele, de támogatni nem tudja. 

Élő Norbert: Fel sem merül a gondolat, hogy a Parlamentben valami mást szavaznak meg a 
képviselők. Ilyen esetekben, amikor törvényeket kell végrehajtani, akkor nyugodtan 
ráhagyhatják a polgármesterre. Pontosító javaslata a határozati javaslat l. pontjához: "a 
törvényjavaslat elfogadása esetén a törvény szövegének megfelelőerr tegye meg a szükséges 
intézkedéseket". Kérdezi, hogy az intézmények működtetésének megszervezéséhez szükséges 
döntés a szakszolgálat felállítását jelenti, amit átadnak Polgármester úrnak, vagy ez más 
történet? Ez arról szól, hogy a működtetés teljes feladatát Polgármester úrnak átadják és 
utólag fognak értesülni, hogy mikor, mi, hány emberre fog történni, vagy ez teljesen másról 
szól? 

Elnök: Jelzi, hogy a köznevelési törvényt hónapokkal ezelőtt elfogadta a Parlament, és elég 
világosan megfogalmazta, hogy mit jelent a jövőben az állami szer'épvállalás és mit jelent az 
önkormányzati szerepvállalás. Az állam a fenntartó, az önkormányzat pedig a működtetője az 
intézményeknek, a tulajdonjog az önkormányzatoknál marad. Ha nagyon leegyszerűsítené, 
akkor azt mondaná, hogy a szakmai ellátást, a pedagógusok javadalmazása az államhoz kerül, 
az önkormányzat pedig biztosítja azokat a dologi feltételeket, amelyek lehetőséget adnak az 
intézmények működésére. A köznevelési törvény alapján hónapok óta folyik a munka az 
átállás előkészítésére. Jelen pillanatban a parlamenti törvényi javaslat nem másról szól, mint 
ennek a lebonyolításról, a részletekről. 

Élő Norbert: Jól értette, hogy az intézmény működtetés megszervezését is átadják 
Polgármester úrnak. Azt gondolja, hogy érdemes a Képviselő-testület előterjeszteni, hogy 
hogyan képzelik el a jövőben a működtetést. Hány ember lesz ott, mit fognak csinálni, mi az, 
amit az önkormányzat lát el, máshogy látnak el, alvállalkozóval látnak el, saját emberekkel 
látják el? Véleménye szerint az képviselő-testületi hatáskör, hogy eldöntsék hogyan fog ez a 
jövőben működni. Legalább frakcióvezetői értekezleten tárgyaljál< meg, ha nincs idő arra, 
hogy a Képviselő-testületet összehívják. 
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Elnök: A kerületi hivatalok kialakításáról szóló előterjesztést is' teljes nyilvánosság előtt 

tárgyalták, ez is nyilvános anyag lesz. Hozzáteszi, hogy ahhoz az előterjesztéshez senki nem 
szólt hozzá, amelyben felsorolták, hogy hány ingatlanon, hány fénymásoló gépet, asztalt, stb., 
adnak át. Ez egy hasonlótípusú szerződéshalmaz lesz, több ezer oldallal. Nyilván hatáskört 
senki nem szeretne átlépni a feladatellátása során, nem is teszik ezt. A Képviselő-testület az 
elmúlt ülésein számos döntést meghozott egyébként, amely a jövőbeni feladatellátás 
megalapozását szolgálja. Nem véletlen, hogy a nyáron foglalkoztak létszámokkal, illetve a 
költségvetés előkészítése során is foglalkoztak azzal, hogy a Képviselő-testület hová, hogyan, 
milyen módon rendez át létszámokat, költségkereteket, természetesen ezt a költségvetési 
rendeletben el is fogja fogadni a Képviselő-testület, ott fog ezzel találkozni. Azon 
gondolkodhatnának, hogy létrehoznak egy új intézményt, új GAMESZ-t, vagy bármit a 
feladat ellátására. Jelen pillanatban feleslegesnek látja, mert a meglévő szervezeti keretek 
között a feladatot el tudják végezni, költséghatékonyabban. 

Élő Norbert: Egyáltalán nem mindegy, hogy létrehoznak egy kft.-t, egy zrt.-t, vagy GAMESZ 
lesz. 

Elnök: Nem hoznak létre. 

Élő Norbert: De most Polgármester úr dönti el. 

Elnök: Nem, a Képviselő-testület fogja eldönteni a költségvetésben. 

Élő Norbert: Ezzel az a baj, hogy akkor már változtatui nagyon nem lehet. Úgy gondolja, 
hogy egy koncepciót érdemes lenne átbeszélni, ki, hogyan gondolja. Egy épület működtetése, 
üzemeltetése borzasztóan nagy feladat, szakembert kíván, szerencsére ilyen szakemberek a 
Polgármesteri Hivatalban még találhatóak, de a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. erre nem 
alkalmas önmagában. Azt is el kell dönteni, hogy üzemeltetési feladatot kiadnak-e pályázattal, 
ki csinálja és ezt a Képviselő-testületnek kellene eldöntenie. 

Révész Máriusz: A törvényt már réges-rég elfogadták Sajnos a Parlament elé kicsit késve 
sikerült beterjeszteni az átadás-átvétel részletszabályairól szóló törvényt, és valóban 
kicsúsztak az időből. Ebben a szerződésben, megállapodásban operatív részletszabályok, 
technikai kérdések vannak szabályozva, itt igazából nem dől el semmi. Az a kérdés, hogyan 
mennek tovább a szerződések stb. Ha véletlenül az a szándék fogalmazódna meg 
Polgármester úr fejében, hogy egy külön céget, szervezetet, új egységet kellene létrehozni, azt 
be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé, mert azt nem lehet másképp megtenni. Javasolja, 
hogy az eredeti határozati javaslatot fogadja el a Képviselő-testület, mert rengeteg apró 
kérdést kell a Polgármesteri Hivatalnak végigtekinteni, ami hihetetlen nagy munkát fog 
jelenteni, és erre nagyon kevés idő van. Egyébként az ellenzékkel és Élő Norbert képviselő 
úrral teljes mértékben egyetért, és ez mindig is így volt, és ezután is így lesz, hogy minden 
lényeges kérdésben a Képviselő-testületet illeti a hatáskör. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Rendszeresen elhangzik, hogy adminisztratív dolgokat kell aláírni, 
de ennek ellenére a határozati javaslat 2. pontja úgy szól, hogy "A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy folytassa le az intézmények átadásával kapcsolatos 
tárgyalásokat", ez már nem adminisztratív feladat, "kösse meg az intézmények átadásával 
kapcsolatos szerződést, továbbá hozza meg az intézmények működtetésének 

megszervezéséhez szükséges döntéseket". Amit Révész úr elmondott, azt csak akkor tudná 
elfogadni, ha a határozati javaslat 2. pontja úgy szólna, hogy minden kimarad, csak 
felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg az intézmények átadásával kapcsolatos 
szerződést. Kimaradna az, hogy folytasson tárgyalásokat, mert mindek tárgyalásokat folytatni, 
ha minden el fog dőlni, és az intézmények működtetéséhez, megszervezéséhez szükséges 
döntéseket, majd valamikor a Képviselő-testület eldönti. 

Elnök: Természetesen igaza van Képviselő úrnak, előállhat olyan helyzet, amikor bizonyos 
kérdésekről tárgyalni kell, mert az elfogadandó törvénytervezet nem tartalmaz mindenre 
szabályt. Ilyen példa, hogy a pedagógusok közül sokan felvettek illetményelőleget, szinte 
biztos abban, hogy nem fogja a törvény rendezni azt a kérdést, hogy az illetményelőleget a 
pedagógusok hogyan fizetik vissza. A jövő évtől nem az Önkormányzat alkalmazásában 
állnak, a rendszer átalakul, az Önkormányzat adta az illetményelőleget, az Önkormányzat 
szeretné visszakapni. Amennyiben a törvényjavaslat ezt a kérdést nem rendezi, tárgyalásokat 
fognak folytatni az illetékes tankerületi egyéb vezetőkkel arról, hogy az Önkormányzat 
kintlévőségeit milyen módon fogják beszedni. Adott pillanatban lesz világos, hogy mi minden 
merül még fel az átadás-átvétel kapcsán. Számos intézményük nyert az elmúlt években, 
ezeknek a pályázatoknak van egy fenntartási kötelezettsége, van szakmai része, illetve 
működtetési, dologi része. A szakmai feladatellátás átkerül az államhoz, hogyan fognak egyes 
pályázatoknál megosztani költségeket? Ezeket végig kell tárgyalni, amennyiben a jogszabály 
nem fogja egyértelműen rendezni. Ezeket a tárgyalásokat végig kell vinniük. A Képviselő
testület elé hozhatják, de a Képviselő-testület ezekkel érdemben nem tud mit kezdeni, nem 
lesz abban a helyzetben a legjobb jóakarattal, szándékkal, és minden okirat biztosításával sem. 
Tízezer oldalas dokumentumok kerülnek feldolgozásra, amelyben részt vesz a Jegyzői Iroda, 
Aljegyző úr, a Gondnokság, az intézmények, a személyügy, bérügy, hiszen meglehetősen 
összetett feladatról van szó. 

Révész Máriusz: Az iskolákban vannak büfék, és január l-jéig köthet az igazgató szerződést, 
utána meg kell gondolni, hogy mi lesz. V annak fénymásolók, a fénymásolókat karban kell 
tartani, ki fogja ezeket a döntéseket meghozni? Rengeteg ilyen kis dologra kell gondolni, ami 
nem tud másképp működni, csak úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal megfeszített munkával az 
elkövetkező egy hónapban ezt a feladatot elvégzi. 

Elnök: Természetesen majd különböző ügyekben a megfelelő hatáskörrel rendelkező 
bizottság, vagy Képviselő-testület dönteni fog. Biztos, hogy az összeszámítás szabálya szerint 
a jövőben bizonyos anyagféleségek, eszközök beszerzése közbeszerzés-kötelessé válik. 
Nyilván majd az illetékes bizottság dönt a közbeszerzés lefolytatásáról, pályáztatásróL Nincs 
több hozzászólásra jelentkező a vitát lezárja. Jelzi, hogy a határozati javaslat változatlan 
elfogadása esetén is, amennyiben olyan kérdésről kell dönteni, amiről úgy véli, hogy 
meghaladja azt a kompetenciát, vagy annak a súlya túlmutat azon, mint amiről eddig 
beszéltek, azt nyilván a Képviselő-testület elé fogja tárni, akár rendkívüli ülés keretében is. 
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Kéri, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslatára, mely írásban mindenkinek 
kiosztásra került. 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata: 
A határozattervezet 2-3. pontja kerüljön törlésre, és az l. pont az alábbiak szerint módosuljon: 
"[1.] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
[felhatalmazza] felkéri a polgármestert, hogy a T/8888. számú törvényjavaslat elfogadása 
esetén [tegye meg] terjessze elő a Képviselő-testületnek a szükséges intézkedéseket az 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba történő adásához." 

(797/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 797/1. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ll igen, 
2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással elfogadja a 797/l. módosító javaslatot. 

Elnök: Elfogadta a Képviselő-testület a javaslatot, ezzel az egész vita okafogyott. Kéri, 
szavazzanak Somlyódy Csaba képviselő úr módosító javaslatára, bár megjegyzi, hogy az 
eredeti állapot visszaállítása lehetetlen. 

Somlyódy Csaba módosító javaslata: A határozattervezet egészüljön ki egy 4. ponttal az 
alábbiak szerint: 
4. Amennyiben a törvény lehetővé teszi, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vállalja az eredeti állapot visszaállítását. 

(797/2. módosító javaslat) 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 
8 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a 797/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Lehet, hogy külön szervert fognak létesíteni arra, hogy több tízezer oldalt feltöltsenek 
Jegyző úr azt mondja, hogy csak a módosító javaslatot fogadta el a Képviselő-testület, de 
dönteniük kell az egészről. Vita támadt, kéri, Jegyző urat, értelmezze az SZMSZ-t. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy módosító javaslatot lehet benyújtani 
az előterjesztés mellékletében szereplő határozattervezethez. Két módosító javaslat került 
benyújtásra, az egyik azt mondta, hogy törlésre került a határozati javaslat 2. és 3. pontja, és 
az l. pont megfelelőerr módosul. A másik módosító javaslat pedig egy új ponttal javasolta 
kiegészíteni a határozattervezetet Az első módosító javaslatot elfogadta a Képviselőtestület, 
tehát jelenleg van egy határozattervezetük, ami úgy néz ki, ahogy azt dr. Csicsay Claudius 
Iván képviselő úr megfogalmazta. Erről a határozattervezetről kell most döntenie a Képviselő
testületnek. 
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Elnök: Ez minden esetben így történik, szavaznak először a módosító javaslatról, majd 
szavaznak még egyszer az egészről. 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) A módosító javaslat elfogadása esetén, ha okafogyottá 
válik valami, arról már nem lehet szavazni. Kéri, nézzen utána, és a következő képviselő
testületi ülésre jogászi szakvéleményt készítsen elő, hogyan lehet így szavazni. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Ha esetleg nem fogadja el véletlenül a Képviselő
testület, akkor mi történik? 

Elnök: Akkor nincs határozat, határozathozatal nélküllezárják a napirendi pontot. 

Tokody Marcell Gergely: (ügyrendi hozzászólás) Véleménye szerint, most a módosításokkal 
egybefoglalt határozati javaslatról, a módosított változatról - nem az eredeti javaslatról -
szavaznak. 

Elnök: Ez a gyakodatuk az SZMSZ alapján, lassan két éve. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: (ügyrendi hozzászólás) Speciális eset van. A módosító javaslata 
úgy szól, hogy a 2. és a 3. pont kerüljön törlésre és az l. pont, amimost már nem l-es pont, 
hanem a pont, az az alábbiak szerint módosuljon, és ezt elfogadta a Képviselő-testület. Ha 
nem javasolta volna, hogy a 2. és a 3. pont kerüljön törlésre, akkor lenne értelme szavazni az 
egészre, így nincs értelme. Tegyék fel, hogy újból szavaznak az egészről, most már csak arról 
lehet szavazni, hogy van egy pont, ami az Ő módosító javaslata és azt nem fogadja el a 
Képviselő-testület, akkor nincs döntés. Az nem lehetséges, hogy az eredeti határozati 
javasiatra szavazzon a Képviselő-testület. 

Dr. Szabó Krisztián: Teljes mértékben úgy van, ahogy dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr 
elmondta. Valóban ez az SZMSZ-nek teljesen világos rendszere, így működik a Képviselő
testület tavaly szeptember óta. Két papírlap segítségével szemlélteti a Képviselő-testületnek 
az eseményt. Van egy kép pontból álló határozattervezetük, a Képviselő-testület vagy azt 
tudja csinálni, hogy ahogy van elfogadja, vagy módosítja. Most történt egy módosítás, azt 
mondta Képviselő úr, hogy ne legyen 2. és 3. pont, majd azt mondta, hogy l. pontot cseréljék 
ki egy másik első ponttal, jelenleg ez a határozattervezet áll a Képviselő-testület előtt, és meg 
kell hozni az érdemi döntést, hiszen eddig csak a módosító javaslatokról döntött. Ezt vagy 
elfogadja, vagy nem. 
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Elnök: Ha a Képviselő-testület elfogadja dr. Csicsay Claudius Iván javaslatát, akkor lesz 
képviselő-testületi ülés, ha nem fogadja el a javaslatot, akkor is lesz, mert a szerződést jóvá 
kell hagyni. Nem született meg az a felhatalmazás, ami alapján a polgármester aláírhatná a 
szerződést. Akár elfogadják, akár nem dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr javaslatát, 
akkor is újra kell tárgyalni a kérdést. Nem a szerződést tárgyalják újra, hanem összehívnak 
egy testületi ülést ezzel a napirendi ponttal, ez még megfontolandó. 

Élő Norbert: (ügyrendi hozzászólás) Arról a határozati javaslatról fognak szavazni, amiről 
egyszer már döntöttek. Nem is érti, hogyan tudja Jegyző úr magára vállalni azt a dolgot, hogy 
kétszer szavaznak ugyanarról. Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, ha a FIDESZ most 
másképp fog szavazni, akkor kiállítják a bizonyítványt arról, hogy szamarak. 

Elnök: Kéri, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr l. pontos módosító 
javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 8 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem hozott döntést a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló előterjesztés 
tárgyában. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Abban a helyzetben vannak, hogy vagy előterjesztik az eredeti 
előterjesztést és lesz képviselő-testületi ülés, vagy lefolynak a tárgyalások, és a szerződés 
aláírás előtt kerül beterjesztésre, és akkor is lesz képviselő-testületi ülés. 

Elnök: Mindenképpen lesz képviselő-testületi ülés, az a kérdés, hogy milyen tartalommal, 
milyen napirenddel. A következő képviselő-testületi ülésük a munkaterv szerint 2012. 
december 13-án lesz, és 15-éig kell szerződniük. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Emlékezteti Polgármester urat, hogy még 2010-ben 
megállapodtak, hogy a szünetek tekintetében Polgármester úr egy kicsit lazább lesz, és nem 
diktál ilyen tempót. Javasolja, hogy a délelőtti tumusba 10 perc szünetet próbáljon beépíteni. 

Elnök: A zárt üléses napirendi pontok előtt négy napirendi pontjuk van, amivel gyorsan is 
haladhatnak. A munkaszervezés szerint egyszerűbb lenne, ha végeznének a nyilvános ülésen 
tárgyalandó napirendi pontokkal, ha igény van rá, akkor azután tartanának egy rövid szünetet. 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
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16. napirendi pont: 
Az ECE projektmanagement Budapest Kft.-vel kötendő településrendezési szerződés és 

pénzeszközátadásról szóló megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

461/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
az ECE projektmanagement Budapest Kft.-vel kötendő településrendezési szerződés és 
pénzeszközátadásról szóló megállapodás módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy 

a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az ECE 
Projektmanagement Budapest Kft. között az Árkád bevásárló- és szolgáltató-központ és a 
hozzá tartozó infrastrukturális intézkedések magvalósítása tárgyában 2008. október 29-én 
kötött településrendezési szerződést, valamint 
b) az ECE Projektmanagement Budapest Kft. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat között pénzeszközátadás tárgyában 2011. december 13-án kötött 
megállapodást 

módosítsa akként, hogy a bruttó 4 OOO eFt összegű kerékpártárolóra biztosított pénzeszköz a 
parkolórendszer bevezetéséhez kerüljön átcsoportosításra. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást követően a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetében a 12 OOO eFt összegbetervezéséről gondoskodj on. 
Határidő: 2012. december 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. 
évi teljesítményértékeléséről szóló beszámoló és a Polgármesteri Hivatal dolgozói anyagi 

érdekeltségének szabályozásáról szóló 41/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Azt írja Jegyző úr az előterjesztés végén, hogy "a fentiek alapján 
az összhang megteremtése érdekében a Polgármesteri Hivatal dolgozói anyagi 
érdekeltségének szabályozásáról szól 41/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezését javaslom". Kérdezi, hogy hol az új rendelet, lesz-e új rendelet, vagy rendelet 
nélküllesz a következőkben anyagi érdekeltség? 

Dr. Szabó Krisztián: Az érdekeltségen alapuló jutalmazás olyan speciális ösztönző forma, ami 
a helyi adóbevételekhez kapcsolódik, illetve államháztartási vonalon működik. Azt gondolja, 
ahogy az elmúlt két évben ennek az alkalmazása is már problematikus volt és idén már 
egyáltalán nem alkalmazták, tavaly pedig korlátozottan. Tudomása szerint az utóbbi években, 
ahogy megismerte ezeket az adatokat nem alkalmazta az Önkormányzat úgy, ahogy annak az 
eredeti célja állt, hiszen sosem kívánt az Önkormányzat vezetése a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói között atekintetben különbséget tenni, hogy olyan munkakört látnak-e el, amely 
kifejezetten a bevételtermelésben vesz részt és olyat, ami nem. Azt gondolja, hogy alapvetően 
nem a dolgozó érdeme, vagy a hátrányára értékelhető körülmény, hogy ő közművelődési 
területen, vagy építéshatósági területen dolgozik, vagy adóterületen, mert ellátja a feladatát, az 
egyik termel bevételt, a másik nem. Ugyanakkor amellett, hogy ez a rendszer álláspontja 
szerint nem igazságos és nem alkalmazható teljesítményösztönzés hatékony eszközeként, 
szükséges a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer megújítása is. Sokkal egzaktabb 
értékelési szempontrendszer kidolgozása, és ez fog a helyébe lépni az eddigi értékelési és 
teljesítményértékelési rendszernek. Igen, lesz új teljesítményértékelési rendszer, mégpedig 
olyan, ami összekapcsolásra kerül a jutalmazásnak, és a teljesítményalapú eltérítésnek a 
rendszerével is. (mikrofon nélküli felszólalásra válaszol) Nem lesz rendelet, mert munkáltatói 
jogköröket tartalmaz, polgármesteri, jegyzői közös utasításban szabályozzák. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: (mikrofon nélküli felszólalás) Tájékoztatást kaphatnak a 
Képviselők? 

Dr. Szabó Krisztián: Természetesen. 

Elnök: Minden közös utasítás, egyáltalán az utasítások nyilvánosak, reményei szerint fenn 
vannak a szerveren. Kérte, és Jegyző úr is kérte, hogy legyenek fenn a szerveren az utasítások, 
bízik abban, hogy ott is vannak. Nincs több hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a 
határozati javaslatra. 

462/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. 
évi teljesítményértékeléséről szóló beszámolóról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi 
teljesítményértékelésről szóló beszámolót elfogadja. 
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2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében a 
köztisztviselők felmentési idejére, végkielégítésre, jubileumi jutalmának biztosítására 
létrehozott működési célú céltartalékból 4 7 millió forintot a köztisztviselők 
teljesítményarányos jutalmazására felszabadít. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. november 20. 
Feladatkörében érintett : 

Rendeletalkotás 

a gazdasági és fejlesztési szakterültért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen 
szavazattal, l tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói anyagi érdekeltségének szabályozásáról szóló 4112007. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szól önkormányzati rendeletet. 

18. napirendi pont: 
A Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepciója végrehajtásáról szóló 196/2012. (IV. 19.) 

KÖKT határozat módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

463/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepciója végrehajtásáról szóló 196/2012. (IV. 19.) 
KÖKT határozat módosításáról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya 
Játszótér-fejlesztési Koncepciója végrehajtásáról szóló 196/2012. (IV. 19.) KÖKT határozata 
2. pontjában a "Gyakorló u. 11-13." szövegrész helyébe a "Gyakorló u. 15-17." szöveg lép. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

19. napirendi pont: 
A Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

határozatai, valamint a pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

20. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi Éves Belső 

Ellenőrzési Tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Élő Norbert: Javasolja, hogy a Belső Ellenőrzés vizsgálja meg, hogyan lehetséges az, hogy 
milyen metódus alapján és az SZMSZ-nek megfelelőerr történik, hogy bizonyos 
méltányossági kérelmek bekerülnek a Polgármesteri Hivatal részéről a Gazdasági Bizottság, 
bizottságok vagy Képviselő-testület elé, bizonyos méltányossági kérelmeket egyszerűen nem 
vesz napirendre a bizottság. Ebben rendet kellene tenni. Azt hitte, hogy minden méltányossági 
kérelem automatikusan bekerül a bizottság elé, és a bizottság a döntést megfontolja. 
Előfordult egy olyan eset, hogy egy vállalkozó már negyedik helyre adja be a méltányossági 
kérelmét és még sem került több mint három hónapja a bizottság elé, azt gondolja, hogy ez 
nem jó dolog. Ezzel véletlenül a fogadóóráján találkozott, de vajon hány ilyen eset lehet még? 

Elnök: Ez nem belső ellenőrzési kérdés, megítélése szerint nem kapcsolódik a napirendi 
ponthoz. 

Dr. Szabó Krisztián: Valóban nem kapcsolódik a belső ellenőrzés tevékenységéhez, de 
Képviselő úr jelezte az adott ügyet. Elmondta, hogy az előterjesztések benyújtására 
vonatkozóan milyen szabályokat tartalmaz az SZMSZ. Előterjesztés benyújtására vonatkozó 
kötelezettsége nem áll fenn egyik előterjesztőnek sem, ugyanakkor egyrészt az adott ügyet, az 
adott kérdést többször tárgyalta a bizottság, másrészről akár Képviselő úrnak is jogában áll 
előterjesztést benyújtani, amihez felajánlotta a segítségét. Az előterjesztés szakmai 
előkészítésében állnak Képviselő úr rendelkezésére. 

Élő Norbert: Előterjeszthette volna már a kérelmet, de nem ez a problémája. Van egy 
eljárásrend a Polgármesteri Hivatalban, amihez ezek szerint nem ragaszkodnak, hogyan 
kezelik a méltányossági kérelmeket Ez úgy legyen, hogy ne legyeE olyan polgár, akinek van 
méltányossági kérelme, ami azonnal, akár másnap bekerül a bizottság elé. Azt gondolta, ez 
úgy működik, hogy minden ember egyenlő Kőbányán, bárki beadhat méltányossági kérelmet, 
amit a Polgármesteri Hivatal befogad, előterjesztik a bizottság elé, és a bizottság a belátása 
szerint dönt. 
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Sokkal fontosabb problémára hívta fel a figyelmet, nem tudja, hány ilyen eset lehet? Erről 
tájékoztatást szeretne kémi, és véleménye szerint ez belső ellenőrzési témakör, mert, ha a 
Polgármesteri Hivatal nem tart be egy metódust. Kéri megnéztli, hogy a méltányossági 
kérelmek kezelésére van-e szabályzata a Polgármesteri Hivatalnak? Senki ne érezze azt 
Kőbányán, hogy első vagy másodrendű állampolgár. Nem kell kedvezően dönteni, csak azt 
várják el, hogy tárgyalják meg az ügyüket, és adjanak választ rá. 

Elnök: Jelzi Képviselő úrnak, hogy minden olyan kérelem az adott hatáskörrel rendelkező 
bizottság elé kerül, amely a Polgármesteri Hivatalba beérkezik. Nem egy esetben - bár új 
körülmény nem merült fel - a bizottságok többször tárgyalnak egy-egy ügyet. Ha négyszer
ötször megjár egy ügy egy bizottságot, vagy egyéb fóruroot és nincs jelentős változás, nyilván 
eldönti a bizottság elnöke adott napirendek között, hogy hányszor tudja, vagy akarja 
napirendre venni a kérdést. Egyébként olyan kérelem nem létezhet, amely nem kerül az adott 
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező döntéshozó elé. 

Dr. Szabó Krisztián: Az adott kérdést tárgyalta a bizottság, a következő, új körülmény nélküli 
ismételt kérelemre válaszolt a kérelmezőnek Ezt követően Alpolgármester úrhoz fordult, ő is 
válaszolt. A legújabb kérelmét talán három napja kapta meg, amelyre ugyanolyan választ tud 
adni, amely szerint új körülmény hiányában nem gondolja, hogy kötelessége volna a bizottság 
elé terjeszteni, ennek ellenére, ha előterjesztői szándék van, azt természetesen tudják 
támogatni. 

Élő Norbert: Továbbra is javasolja, hogy vizsgálja ki a Belső Ellenőrzés, hogy hogyan 
működik ez Kőbányán. Már az maga új körülmény, hogy valaki méltányossági kérelmet 
terjeszt be, és nem kerül a bizottság elé, az nem védhető álláspont. Jegyző úr ne döntse el a 
Képviselő-testület, vagy a bizottság helyett, hogy méltányos-e a kérelem vagy sem. A 
méltányossági kérelem nem járt a bizottság előtt soha. Ez az ügy, soha nem járt a bizottság 
előtt, amiről beszél. Az a probléma, hogy nem tudja van-e még ilyen ügy, lehet, hogy 
nyolcvan is van, csak nem látják. 

Elnök: Képviselő úrnak nem volt módosító javaslata, kéri, szavazzanak az eredeti határozati 
j avaslatra. 

464/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervéről 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. 
mellékletében foglalt 2013. évi Belső Ellenőrzési tervet elfogadja. 
Határidő: 2012. november 15. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője 
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Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testületi ülés elején felvett két napirendi 
pontot a zárt ülés előtt tárgyalja meg a Képviselő-testület. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal 21. és 22. napirendi pontként tárgyalja a "Pályázati kiírás gyermekfogorvosi és 
házi gyermekorvosi körzetek vállalkozási formában történő ellátására", valamint "A 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagságában történő változás" tárgyú napirendi 
pontokat. 

21. napirendi pont: 
Pályázati kiírás gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek vállalkozási 

formában történő ellátására 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szabóné Gerzson Sarolta: A Kőbányai út 47. szám alatti gyermek fogorvosi rendelőben két 
fogorvos további működése fog megszűnni. Úgy ítéli meg a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat, hogy egy fogorvos, egy vállalkozói praxissal meg fogja tudni oldani az ellátandó 
körzetet. Erre a vállalkozó praxisra írnak ki pályázatot Az előterjesztés másik része pedig a 
Zsivaj utcai rendelőben két gyermekorvos fejezi be a működését, viszont az Önkormányzat 
kötelező feladata az alapellátás biztosítása, tehát pótolni kell két gyermekorvossal a hiányzó 
álláshelyet, és erre is pályázatot kell kiírni. 

Elnök: Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

465/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
pályázati kiírásról gyermek fogorvosi és házi gyermekorvosi körzetek vállalkozási 
formában történő ellátására 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete területi ellátási 
kötelezettséggel működő gyermek fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak vállalkozási 
formában történő ellátására - az l. melléklet szerinti tartalommal - pályázatot ír ki. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete területi ellátási 
kötelezettséggel működő 300096294 és 300096295 sz. házi gyermekorvosi körzetek 
gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására - a 2. és 3. melléklet 
szerinti tartalommal - pályázatot ír ki. (A pályázati kiírások a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.) 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagságában történő változás 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Tokody képviselő úr levélben kereste meg, amelyben jelezte, hogy szeretne lemondani 
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságban betöltött tagságáróL Indoklásul írja, hogy 
egybeesik a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésével a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság ülése, amelynek szintén tagja. Valóban múlt héten volt egy alkalom, 
amikor a Richter Gyógyszergyárban látogatást tett a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, ahol határozatot nem hozott, csak gyárlátogatásen vettek részt. Néha egybeért a 
vége, eleje a két bizottsági ülésnek. Arról a Képviselő-testületnek nem kell szavazni, hogy 
Képviselő úr lemond, viszont, hogy az arányok megfelelőek legyenek a bizottságban, a 
bizottsági tagságról dönteni kell. Ez ellenzéki hely volt, ha az ellenzék tud jelölni képviselő 
tagot, akkor az ellenzékjelöljön. 

Előterjesztő módosító javaslata: A határozattervezet l. és 2. pontja helyébe az alábbi szöveg 
lép: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Tokody Marcell 
Gergely megüresedő képviselői helyére 2012. szeptember 20-ai hatállyal Somlyódy Csabát 
megválasztja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagj ává." 

Élő Norbert: A demokratikus ellenzék bölcs döntést hozott, közösen Somlyódy Csabát 
javasolják a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjává megválasztani. 

Elnök: Kéri, szavazzanak Somlyódy Csaba képviselő megválasztására. 

466/2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának tagságában történő 
változásról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Tokody Marcell 
Gergely megüresedő képviselői helyére 2012. szeptember 20-ai hatállyal Somlyódy Csabát 
megválasztja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjává. 

(833/1. módosító javaslat) 

Elnök: Jó munkát kíván Somlyódy úrnak a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságban is. Kéri, 
szavazzanak arra, hogy a hátralévő napirendi pontokat zárt ülés keretében fogják tárgyalni. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a 24., a 30., valamint a 32-38. 
napirendi pontok, továbbá a (4) bekezdés b ) pontja alapján a 23., a 25-29. és a 31. 
napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el. 

Elnök: 12 óra 15 percig szünetet rendel el. 

- szünet-

23. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget 

jelentő szerződések felülvizsgálata alapján meghozandó döntések 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 23. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

24. napirendi pont: 
Vezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 24. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

25. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanrészek (népligeti 

teniszpálya, kutyaiskola) önkormányzati tulajdonba történő átvétele és a 
Gyakorló utcai KISE sporttelep további hasznosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 25. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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26. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Önkormányzata és a Kőbányai Önkormányzat közötti 

ingatlancserék 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 26. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

27. napirendi pont: 
A Budapest X. kerületben lévő Törekvés Művelődési Központ és Törekvés Sporttelep 

ingatlanok tulajdonjogának rendezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 27. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út 103/a alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 28. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Korponai u. 2. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 29. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hatház u. 39210/39 hrsz.-ú ingatlan használatba adása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 30. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

31. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szőlővirág u. 2. I. emelet 7. szám alatti üres lakás pályázati úton 

történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 31. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

32. napirendi pont: 
Az Epamédia Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 32. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

33. napirendi pont: 
Fodor Gabriella közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 33. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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34. napirendi pont: 
A Freneh Power Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 34. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

35. napirendi pont: 
Az Irénke Virág Bt. "v.a" közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 35. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

36. napirendi pont: 
A Lager-Sped Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 36. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

37. napirendi pont: 
A Baxi Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 37. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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38. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

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

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület következő, munkaterv szerinti ülése 2012. 
december 13-án (csütörtökön) 9 órakor lesz, a közmeghallgatásra pedig 2012. november 22-
én l 7 órai kezdettel kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ l. számú 
tanácstermében. A képviselő-testület ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 14.15 óra. 

K.m.f. 

J_~\L 
' 

Kovács Róbert 
polgármester 

elnök 
l:i. J 

., •,, ---~_:;;:~;·i/ 



A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

../ Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 

38 



JELENLÉTI ÍV 

2012. november 15-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3./ dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5.1 dr. Fejér Tibor 

6.1 Gál Judit 

7.1 Marksteinné Molnár Julianna 

8 .l Mácsik András 

9 .l Mihalik András 

l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll./ Radványi Gábor alpolgármester 

12./ Révész Máriusz 

13./ Szabóné Gerzson Sarolta 

14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 

l 7 .l Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Sebestyénné dr. Garas Médea 

Rappi Gabriella 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Némethné Lehoczki Klára 

Pándiné Csemák Margit 

Sövegjártó Ferenc 

Szabó Antal 

Tóth Béla 

Vámos Imre 
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Deézsi Tibor 

Garamszegi László 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt 

Karvalics József 

Kovács Györgyi 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

PetheJudit 

Sárkány Péter 

Szabó László 

dr. Szebechlebszky Erika 

Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

dr. Lukács János 
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A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fe hér István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 



A képviselő-testület bizottsáKai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Beliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Szlovicsák István 

Tamás László 

Tubák J stván 

Vizi Tibor 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 

Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Büki Péter 

Csanak Géza 
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ll. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerzési 

és -fejlesztési koncepciója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Dr. Egervári Éva: Tájékoztatja a Bizottságat a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 
5055/2012/8. számú határozatáról, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2012. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés c) pontját semmisítette meg. Ennek 
értelmében az előterjesztés döntési formája csak rendelet vagy határozat lehet, így a jövőben 
a tájékoztató tudomásulvétele esetén is határozat kell, hogy legyen. 

Szabóné Gerzson Sarolta javasolja, hogy az előterjesztés V. Megvalósítás és ütemterv-keret 
2. pontjában szereplő táblázatban a l darab ultrahangkészülék beszerzése 2013. évnél 
szerepeljen, továbbá a 2013. évi költségvetés tervezésekor a beszerzések várható költsége 
kerüljön betervezésre. 

Elnök összegzi a vitában elhangzott módosító javaslatokat: Az előterjesztés döntési 
javaslata módosuljon, és az alábbi határozati javaslattal kerüljön kiegészítésre: 
... /2012. (XI. 15.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési 
koncepciójáról 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési koncepcióját az l. 
és 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évre jelzett beszerzések várható 
költségei kerüljenek betervezésre. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportjának vezetője 

J. melléklet a . ..12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

Ss z Eszköz neve Szükséges Tervezett egységár Összár 
me n nyiség 

l. Fogászati 10+1 darab 3.500.000-7.000.000 38.500.000-
kezelőegység Ft/kezelő egység 77.000.000 Ft 

2. Fogászati röntgen l darab 800.000-1.500.000 800.000-
Ptikészülék 1.500.000 Ft 

3. Informatika szoftver- 24 licenc 80.000 Ft/licenc 1.920.000 Ft 
fejlesztés 

4. Betegbehív ó-rendszer 12 darab 12 7. OOO-254. OOO 1.524.000-
Ft/ rendszer 3.048.000 Ft 

5. Klimatizálás ll telephely Telephelyenként 



(kivéve a jelentősen eltérő a 
Kőbányai út 45.) kiépítés költsége. 

6. Ultrahangkészülék l darab 7.000.000-10.000.000 7.000.000-
Ptikészülék l 0.000.000 Ft 

2. melléklet a . ..12012. (XI 15.) KOKT határozathoz 

Ssz Eszköz neve 2013. év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 
l. Fogászati kezelőegység* 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 2 darab 
2. Fogászati röntgen l darab 
3. Informatika szoftver- 24 licenc 

fejlesztés 
4. Betegbehívó-rendszer 2 darab 3 darab 3 darab 2 darab 2 darab 
5. Klímaberendezések 2 2 3 2 2 

telephely telephely telephely telephely telephely 
6. Ultrahangkészülék l darab 

(777/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 777/1. módosító javaslatot. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési koncepciójáról szóló előterjesztést 
a 777 ll. módosító javaslat figyelembevételével. 



16. napirendi pont: 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata: 

A határozattervezet 2-3. pontja kerüljön törlésre, és az l. pont az alábbiak szerint módosuljon: 
"[1.] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
[felhatalmazza] felkéri a polgármestert, hogy a T/8888. számú törvényjavaslat elfogadása 
esetén [tegye meg] terjessze elő a Képviselő-testületnek a szükséges intézkedéseket az 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba történő adásához." 

(797 /l. módosító javaslat) 

Tokady Marcell Gergely a 797/2. módosító javaslatát -, me/y közel azonos tartalommal bírt, 
mint a 797/1. módosító javaslat- visszavonta. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen, l ellenszavazattal és 6 tartózkodással 797 /l. 
módosító javaslatot nem támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen, 4 ellenszavazattal támogatja "A köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vétele" 
tárgyú 797. számú előterjesztést. 



22. napirendi pont: 
Intézményvezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata: 

A határozattervezet l. mellékletének 29. pontja az alábbiak szerint egészüljön ki: 

"29. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34.) vezetője, 
Sárkány Péter illetményét 2012. december 1-jétől2013. december 31-éig terjedő határozott 
időre az alábbiakban határozza meg: az alapilletménye 233 945 Ft, a további 
szakképzettségért járó illetménynövekedése 23 395 Ft, idegen nyelvi pótlék 10 OOO Ft, 
magasabb vezetői pótléka 51 300 Ft, valamint munkáltatói döntésen alapuló illetményrésze 
80 OOO Ft, az illetménye összesen 398 640 Ft. 

(798/1. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodással 798/1. 
módosító javaslatot nem támogatja. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ll igen, egyhangú szavazattal támogatja az 
"Intézményvezetői illetmények rendezéséről szóló 798. számú előterjesztés 
határozattervezetének 1-28. és 30-38. pontjait. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem 
támogatja az "Intézményvezetői illetmények rendezéséről szóló 798. számú előterjesztés 
határozattervezetének 29. pontját. 



l. melléklet a ... .12012. (. .. .) KÖKT határozathoz 
ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

2 OOO OOO Ft értékhatár alatt 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

(székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29., adószám a: 1573 5739-2-42, 
képviseletében eljár: Kovács Róbert polgármester 

mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó), 

másrészről a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51; 
képviseletében eljár: Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos 

Budapest Rendőrfőkapitánya 
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

-a továbbiakban együttesen Felek- között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal: 

l. Az Adományozó kijelenti, hogy az adományozás tárgyát képező ingó vagyontárgyak kizárólagos 
tulajdonosa, így azokat saját vagyonának terhére térítésmentesen a Kedvezményezett használatába 
adja akként, hogy a Kedvezményezett köteles a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (a 
továbbiakban: Rendőrkapitányság) kizárólagos használatába adni. 

Az adományozott íngó vagyontárgyak: 
5 db íróasztal l 500 Ft/db = 7 500 Ft 
5 db számítógépasztal l OOO Ft/db = 5 OOO Ft 
4 db favázas szék 200 Ft/db = 800 Ft 
15 db favázas karfás szék 300 Ft/db = 4 500 Ft 
78 db favázas szék 200Ft/db= 15 600 Ft 
2 db hűtőszekrény 5 OOO Ft/ db= l O OOO Ft 
amelyek forgalmi értéke összesen bruttó 43 400 Ft, azaz negyvenháromezerrnégyesszáz forint. 

2. Az Adományozó szavatolj a, hogy az adományon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, 
amely a Kedvezményezett jelen szerzödés alapján keletkezett jogainak gyakorlását korlátozná, 
megakadályozná, vagy meghiúsítaná. Az Adományozó kijelenti, hogy az ingó vagyontárggyal 
kapcsolatban harmadik személynek semminemű követelése, illetve a használatot biztosító joga 
nincs, és ezért szavatossággal tartozik. 

3. Az Adományozó kijelenti, hogy a szerzödés aláírásának időpontjában az adóhatóságnál, 
vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs, 
amelyre vonatkozó nyilatkozat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

4. A térítésmentes használatba adást követően az adományozott ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos 
fenntartási, üzemeltetési és javítási mindennemű költséget a Kedvezményezett visel. 

5. A Felek tudomásul veszik, hogy az adomány a rendőrségi használatbavétel után reklámhordozó 
nem lehet. 

6. Az adomány átadás-átvételének időpontját és módját a Felek külön egyeztetik, annak megtörténtét 
jegyzőkönyvben rögzítik. Tudomásul veszik, hogy az átadás időpontja nem előzheti meg a 
szerzödés hatályba lépését. 

7. Az Adományozó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének a 
Rendőrség honlapján történő közzétételéhez a jelen szerzödés tárgyával összefüggésben. 



l 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezési az irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből 
eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani. 

9. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a szerződést a Felek nem 
ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatály ba. 

l O. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában - a Felek 
előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével- történhet. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkai mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláíiják. 

Budapest, 2012. 

Kovács Róbert 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
po lgármestere 
adományozó 

Budapest, 2012. 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly dr. Boldog Krisztina 
aljegyző jogtanácsos 

Budapest, 2012. 

dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 
rendőrségi tanácsos 

Budapest Rendőrfőkapitánya 
kedvezményezett 

Budapest, 2012. 

pénzügyi szempontból ellenjegyzem 

jogi szempontból ellenjegyzem 
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l. melléklet a . ..12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. 
§(4) bekezdése alapján a következők szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"5. Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, 
b) egyéb jogviszony esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
c) megbízásijogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. 

Az alapító okirat "Záradék" című szövegrésze helyébe az alábbi Záradék lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2012. (XI.l5.) határozatával2012. december l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék: 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratot módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2012. (XI. 
15.) határozatával201 2. december l-jei hatállyal adta ki. 

Budapest, 2012. november" ..... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

3 
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2. melléklet a . ..12012. (IX 20.) KÖKT határozathoz 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17711993. (II. 9.) 
határozattal kiadott Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdés alapján a módosításokkal 
egységes szerkezetben a következők szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Székhelye: 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

Ágazati azonosító jele: 80231041 
Törzskönyvi száma: 679868 
Adószáma: 16909984-2-42 
Bankszámlaszáma: 11784009-16909984 

Telephelyei: 

a) Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 

ll 06 Budapest, Gépmadár u. 15. 

Ágazati azonosító: S0 231 041 80231116 

OM azonosító: 200061 

b) Kőbányai Napsugár Bölcsőde 

1104 Budapest, Mádi u. 127. 

Ágazati azonosító: 80231 041 802311 3 O 

c) Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Ágazati azonosító: 80231041 S0231 072 

d) Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

Ágazati azonosító: S0231 04180231109 

e) Kőbányai Cseperedők Bölcsőde 

4 



ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 065 

f) Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 

1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47. 

Ágazati azonosító: S0231041S0231123 

g) Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde 

1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0 2310 89 

h) Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 

1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 0 58 

i) Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 

ll 06 Budapest, Ma glódi u. 29. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 0 96 

2. Közvetlen jogelőd: 

n mcs 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

5 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 177/1993. (II. 9.) határozata 

4. Az intézmény irányító szerve: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

5. Az intézmény működési köre: 

Budapest Fő város X. kerület közigazgatási területe 

6. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önálló jogi személy 
Önállóan müködő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

7. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (l) bekezdés b)
c), e) pontjai, a (2) bekezdés a), b) pontjai által meghatározott; illetve a gyermekek védelméről és a 

5 
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gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontjai alapján 
meghatározott szolgáltatások biztosítása. 

Szakágazat száma és megnevezése: 

Szakágazat 
TEÁOR 

Alaptevékenységek szakfeladatai 

889110 
8 891 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 

Bölcsődei ellátás 
Gyermekek napközbeni ellátása 

Korai fejlesztés ambuláns formában 
856013 Fejlesztő felkészítés 
889101 Bölcsődei ellátás 
8 89109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

Sóbadang 
Fejlesztő eszköz kölcsönzés 
Játszócsoport 

855935 Szakmai továbbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
812000 Takarítás 
811 OOO Építményüzemeltetés 

8. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
d) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, 
e) egyéb jogviszony esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény, 
f) megbízásijogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2012. (XL 15.) határozatával201 2. december l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. november" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

6 
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l. melléklet a . ..12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §(4) bekezdése alapján a következők szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (l) bekezdés b)
c), e) pontjai, a (2) bekezdés a), b) pontjai által meghatározott; illetve a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontjai alapján 
meghatározott szolgáltatások biztosítása. 
Szakágazat száma és megnevezése: 
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül- 889900 

Alaptevékenysége: 

Gyermekjól éti szaigáitatás 
Kórházi szociális munka 
Utcai, lakótelepi szociális munka 
Kapcsolattartási ügyelet 
Iskolai szociális munka 

Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Családsegítés 

Idősek nappali ellátása 

Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Szakmai továbbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Takarítás 
Építményüzemeltetés 

Támogatási célú szakfeladat: 
Hajléktalanok bentlakásos szociális 
ellátásának komplex támogatása" 

889201 
889202 
889203 
889204 
889205 

889921 
889922 
889923 
889924 

881011 

879018 

562912 
562913 
562917 

855935 
855936 

812000 
8110001 

8790-1-2 

8 



9 

2. Az alapító okirat ll. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"ll. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 év határozott időtartamra bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
g) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, 
h) egyéb jogviszony esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
i) megbízásijogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény." 

Az alapító okirat "Záradék" című szövegrésze helyébe az alábbi Záradék lép: 

"Záradék: 

l. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) alapító 
okiratot módosító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 
a ... ./2012. (XI. 15.) határozatával2012. december l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék: 

A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) alapító 
okiratot módosító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 
a ... ./2012. (XI. 15.) határozatával2012. december l-jei hatállyal adta ki. 

Budapest, 2012. november" ..... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

9 
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2. melléklet a . ..12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a módosításokkal egységes szerkezetben a 
következők szerint adja ki: 

l. Az intézmény neve: 

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Az intézmény rövidített neve: 

Bárka 

Székhelye: 

ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 

PIR száma: 791616 

Adószáma: 15791612-2-42 

Bankszámlaszáma: 11784009-15791612 

Telephelyei: 

Megnevezése címe 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ ll 04 Budapest, 
Mádi u. 86. 

Kőbányai Családsegítő Szolgálat ll 08 Budapest, 
Sibrik Miklós u. 76-78. 

Gyermekek Átmeneti Otthona 1101 Budapest, 
Salgótarjáni út 47. 

Kis-Pongrác Ház ll O l Budapest, 
Gyöngyike u. 4. 

LÉLEKpont ll 08 Budapest, 
Maglódi út 

Pongrác Idősek Klubja ll O l Budapest, 
Salgótarjáni u. 47. 

HRSZ 

4120317 

41089/6 

38911/2 

3891112 

42559 hrsz. 
16 720 m 2 

38911/8 

10 



Őszirózsa Idősek Klubja 

Borostyán Idősek Klubja 

Együtt-egymásért Idősek Klubja 

Szociális alapszolgáltatások: 
étkezés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

2. Az alapítás éve: 

2011 

3. Közvetlen jogelőd: 

ll 

ll 05 Budapest, 
Román u. 4. 

ll 06 Budapest, 
Keresztúri u. 6/a 

ll 06 Budapest, 
Hárslevelű u. 17 /a 

ll 04 Budapest, 
Mádi u. 86. 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ- ll04 Budapest, Mádi u. 86. 

41787 

40565/3 

42526/215 

41203/7 

Kőbányai Családsegítő Szolgálat- ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozatok: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2383/2010. (XI. 18.) 
határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2011. (I. 20.) 
határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 362/2011. (V. 19.) 
határozata 

5. Az intézmény alapítója (közvetlen jogelődjének neve, székhelye): 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

6. Az intézmény fenntartója: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

7. Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

8. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

ll 
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Önálló jogi személy 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (l) bekezdés b)
c), e) pontjai, a (2) bekezdés a), b) pontjai által meghatározott; illetve a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontjai alapján 
meghatározott szolgáltatások biztosítása. 
Szakágazat száma és megnevezése: 
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül - 889900 

Alaptevékenysége: 

Gyermekjól éti szaigáitatás 
Kórházi szociális munka 
Utcai, lakótelepi szociális munka 
Kapcsolattartási ügyelet 
Iskolai szociális munka 

Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Családsegítés 

Idősek nappali ellátása 

Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Szakmai továbbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Takarítás 
Építményüzemeltetés 

Támogatási célú szakfeladat: 
Hajléktalanok bentlakásos szociális 
ellátásának komplex támogatása 

889201 
889202 
889203 
889204 
889205 

889921 
889922 
889923 
889924 

881011 

879018 

562912 
562913 
562917 

855935 
855936 

812000 
8110001 

879042 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

12 
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Megnevezése címe HRSZ 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ ll 04 Budapest, 41203/7 
Mádi u. 86. 

Kőbányai Családsegítő Szolgálat ll 08 Budapest, 41089/6 
Sibrik Miklós u. 76-78. 

Gyermekek Átmeneti Otthona llOl Budapest, 3891112 
Salgótarjáni út 47. 

Kis-Pongrác Ház ll O l Budapest, 389ll/2 
Gyöngyike u. 4. 

LÉLEKpont ll 08 Budapest, 42559 hrsz. 
Maglódi út 16 720 rn2 

Pongrác Idősek Klubja ll O l Budapest, 389ll/8 
Salgótarjáni u. 47. 

Őszirózsa Idősek Klubja ll05 Budapest, 41787 
Román u. 4. 

Borostyán Idősek Klubja ll 06 Budapest, 40565/3 
Keresztúri u. 6/a 

Együtt-egymásért Idősek Klubja ll 06 Budapest, 42526/215 
Hárslevelű u. 17 /a 

Szociális alapszolgáltatások: ll 04 Budapest, 41203/7 
étkezés, házi segítségnyújtás, Mádi u. 86. 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

ll. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 év határozott időtartarnra bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
j) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, 
k) egyéb jogviszony esetében a rnunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
l) rnegbízásijogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. 

Záradék: 

l. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.) egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2012. (XI. 15.) határozatával201 2. decernber l-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az intézmény őrzi a 2011. március 31-én megszűnt Kőbányai Gyermekjóléti Központ (1104 
Budapest, Mádi u. 86.) és Kőbányai Családsegítő Szolgálat (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-
78.) teljes irattári anyagát. 

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. őrzi a szociális alapszolgáltatások - étkezés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - 2011. június 30. napjáig keletkezett irattári 
anyagát. 

4. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. november" ..... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

14 
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l. melléklet a . ../2012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 374/2012. (IX. 20.) 
határozatával jóváhagyott, a Kőbányai Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratát 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése és az államháztartásról 
szóló 20 ll. évi C XCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint rnódosítja: 

l. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) rnunkaviszony a rnunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) rnegbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint.'' 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) rnódosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2012. (X. 15.) határozataszerint 2012. novernber 16-ai hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratának rnódosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete .. ./2012. (XI. 15.) 
határozataszerint 2012. novernber 16-ai hatállyal adta ki. 

2. A rnódosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. novernber " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a . ..12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 
3. 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (l) bekezdés b) pontja alapján 
a következők szerint adja ki: 

l. Az intézmény neve: 
Kőbányai Sportközpont 

Székhelye: 
ll 05 Budapest, Ihász u. 24. 

Telephelyei: 
1106 Budapest, Gyakorló utca 25. 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

PIR száma: 
792635 

Adószáma: 
15792637-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15792637 

2. Az alapítás éve: 
2011 

3. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 385/2011. (V. 19.) 
határozata. 

4. Az intézmény alapítója (közvetlen jogelődjének neve, székhelye): 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

5. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

5.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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6. Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya és vonzáskörzete 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások 
biztosítása. Az intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 
önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására. 

9. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése : 

Sportlétesítmény működtetése 

Alaptevékenysége: 

Sportlétesítmény működtetése 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

Sporttevékenység és támogatása 
Versenysport-tevékenység és támogatása 
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

Szabadidős sport támogatása 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 
és támogatása 

Egyéb sporttevékenység 
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 
Doppingellenes tevékenység 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenység 
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás 
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás ( óvodai úszás) 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

931100 

9 311 
931102 

9 312 
931201 
931202 
931203 
931204 
931205 

9 313 
931301 

931302 

9 319 
931901 
931902 
931903 

9 329 
932911 
932918 
932919 

8510 
851011 
851012 

8 520 
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oktatása 1-4. évfolyamon (iskolai úszás) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
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tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyamon (iskolai úszás) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Egyéb oktatás 
Szakmai továbbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Rendezvény étkeztetés és egyéb vendéglátás 
Rendezvényi étkeztetés 

Kölcsönzés, operatív lízing 
Kölcsönzése, operatív lízing 
Személygépjármű kölesönzése 
Szabadidős, sporteszköz kölesönzése 

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

N em lakóingatlan bérbeadás a, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

852011 
852012 

852021 
852022 

855 
855935 
855936 

562 
562100 
77 
770000 
7711 
7721 

823 
823000 

680002 

81 
811000 

A Kőbányai Sportközpont a helyi sporttevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának 
tekinti: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését, 
b) a szabadidő sportcélú eitöltéséhez szükséges feltételek biztosítását (korhatár nélkül), 
c) a közreműködést a sport népszerűsítésében, 
d) a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők számára 1s sportintézmények, 

sportlétesítmények használatának biztosítását, 
e) a fogyatékkal élők sportjának támogatását, lehetőségeinek fejlesztését, 
f) a sportvállalkozások ösztönzését, támogatását, 
g) a célkitűzésekkel összhangban a kerületben tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetek támogatását, 
h) jelentős nemzetközi sportesemények megrendezésében való közreműködést, nemzetközi 

sportkapcsolatok működtetését, 
i) szakmai továbbképzések tartását, szervezését, 
j) egyéb, sportot segítő lehetőségek biztosítását, 
k) a doppingellenes tevékenységet, 
l) az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését, 
m) az amatőr versenysport támogatását, 
n) az uszodai sport- és strandfürdő szolgáltatást, valamint úszásoktatást, 
o) a kapcsolattartást és együttműködést más sportszervekkel, sportirányítással, továbbá 

nevelési-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek támogatását, 
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p) az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezését, 
q) az óvodás és általános iskolás korú gyermekek, tanulók úszásoktatását, 
r) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport szernélyi és tárgyi 

feltételei fejlesztésének segítését, 
s) a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezését, valarnint a tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolításának segítését, 
t) a lakosság rninden rétegének ösztönzését a sportolásra, a prevenció és a rekreáció 

céljából, az egészséges, rnozgásgazdag életrnód iránti igény felkeltését, az ezzel 
kapcsolatos felvilágosító tevékenységet, az egészségmegőrzés fontosságának 
elismerésére irányuló szernléletforrnálást, 

u) lakossági tömegsport rendezvények szervezését, 
v) a tulajdonát képező sportlétesítrnények, sportintézmények rnűködtetését, 
w) gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
x) az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett egységek) 

rnűködtetését, bérbeadását, hasznosítását, az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
kiadását. 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése 

Kőbányai Sportközpont 

Gyakorló utcai Sporttelep 

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 

Címe 

ll 05 Budapest, 
Ihász u. 24. 

ll 06 Budapest, 
Gyakorló utca 25. 

ll 08 Budapest, 
Újhegyi út 13. 

Hrsz. 

41447 

39210/178 

42444/22 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az alapító okiratban szereplő ingatlanok éves leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközei, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

11. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 
b) rnunkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) rnegbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 
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13. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az intézmény igazgatója képviseli. Az igazgató képviseleti jogát az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

Záradék 

l. A Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2012. (XI. 15.) határozataszerint 2012. november 16-ai hatállyal adta ki. 

2. J elen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. november" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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l. melléklet a .. .12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő gyermek fogorvosi körzet fogorvosi 

feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi Il. törvényben, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi Il. törvény végrehajtásáról szóló 313/20 ll. (XII. 
23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása, 

büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

orvosi diplomát és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

a személyesen közreműködő fogorvos 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, 

egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 

praxisengedély feltételei fennállásának igazolását, 

nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás 
résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék, 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, 

vagy zárt ülésén kéri -e 



Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időtartamú feladat-ellátási szerződést 
köt. 

A praxis betöltésének kezdeti időpontja: 2013. március l. 

A feladat-ellátás helye: 

1101 Budapest, Kőbányai út 47. sz. alatti, a szerződés időtartamára térítésmentes használatra 
átadandó helyiségben, melynek rezsiköltségét az Önkormányzat viseli. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. január 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
egészségügyi referens nyújt a 01-4338-332-es telefonszámon, illetve Horváthné dr. Tóth 
Enikő jogtanácsos a 01-4338-255-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, 
Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni: "Házi gyermekorvosi pályázat". 

Személyesen 2013. január 18-ig: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Csoportvezetőjénél (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29. földszint 33.) 

Elektronikus úton a tileczkynedrlapuilona@kobanya.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő hónap testületi ülésének időpontja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 



2. melléklet a .. .12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő 300096294 sz. házi gyermekorvosi 

körzet gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/20 ll. (XII. 
23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása, 

büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

orvosi diplomát és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

a személyesen közreműködő fogorvos 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, 

egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 

praxisengedély feltételei fennállásának igazolását, 

nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás 
résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék, 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, 

vagy zárt ülésén kéri -e 



Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időtartamú feladat-ellátási szerződést 
köt. 

A praxis betöltésének kezdeti időpontja: 2013. március l. 

A házi gyermekorvosi körzetre jutó lakosságszám: 

620 fő 

A feladat-ellátás helye: 

ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. sz. alatti, a szerződés időtartamára térítésmentes használatra 
átadandó helyiségben, melynek rezsiköltségét az Önkormányzat viseli. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. januárl8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
egészségügyi referens nyújt a 01-4338-332-es telefonszámon, illetve Horváthné dr. Tóth 
Enikő jogtanácsos a 01-4338-255-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni: "Házi gyermekorvosi pályázat". 

Személyesen 2013. január 18-ig: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Csoportvezetőjénél (ll 02 Budapest, Szent 

László tér 29. földszint 33.) 

Elektronikus úton a tileczkynedrlapuilona@kobanya.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő hónap testületi ülésének időpontja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 



3. melléklet a . ..12012. (XI 15.) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő 300096295 sz. házi gyermekorvosi 

körzet gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

Pályázati feltételek: 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/20 ll. (XII. 
23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása, 

büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

orvosi diplomát és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 

részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, 

vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

a személyesen közreműködő fogorvos 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, 

egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 

praxisengedély feltételei fennállásának igazolását, 

nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás 
résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék, 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, 

vagy zárt ülésén kéri-e 

Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időtartamú feladat-ellátási szerződést 
köt. 



A praxis betöltésének kezdeti időpontja: 2013. március l. 

A házi gyermekorvosi körzetre jutó lakosságszám: 

658 fő 

A feladat-ellátás helye: 

ll 05 Budapest, Zsivaj u.2. sz. alatti, a szerződés időtartamára térítésmentes használatra 
átadandó helyiségben, melynek rezsiköltségét az Önkormányzat viseli. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. januárl8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona 
egészségügyi referens nyújt a 01-4338-332-es telefonszámon, illetve Horváthné dr. Tóth 
Enikő jogtanácsos a 01-4338-255-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni: "Házi gyermekorvosi pályázat". 

Személyesen 2013. január 18-ig: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Csoportvezetőjénél (1102 Budapest, Szent 
László tér 29. földszint 33.) 

Elektronikus úton a tileczkynedrlapuilona@kobanya.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő hónap testületi ülésének időpontja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 


