
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. május 16-án (csütörtökön) megtartott üléséről 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 9.20 óra 
 
 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester,  
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, Farkas Gábor, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, 
Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, Mácsik András, Mihalik András, Révész 
Máriusz, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth Balázs, Varga István.  
 
Távolmaradását előre jelezte    Távolmaradás oka 
Weeber Tibor alpolgármester     külföldön tartózkodás 
 
Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet     Horváthné dr. Tóth Enikő 
Jogi Csoport       dr. Egervári Éva  
Jegyzői Iroda       Korányiné Csősz Anna 
Hatósági Iroda      dr. Mózer Éva 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda     Pándiné Csernák Margit 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport Kárpáti Beatrix 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport Kálmánné Szabó Judit 
Főépítészi Csoport Mozsár Ágnes 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. ker. Hivatala dr. Horváth Tivadar 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság dr. Gyetvai Tibor  
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat dr. Szebechlebszky Erika 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Hancz Sándor 
BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ  Büki Péter 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.    Lajtai Ferencné 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda Antalics Hajnalka 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda Baloghné Stadler Irén 
Kőbányai Rece-fice Óvoda Gönczölné Ölbey Eleonóra 
Kőbányai Gesztenye Óvoda Zsemlye Istvánné 
 
Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet Dobrai Zsuzsanna 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda Rappi Gabriella 
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Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport Jógáné Szabados Henrietta 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Deézsi Tibor 
Budapesti Rendőrfőkapitányság Dr. Ormossy Attila 
Kőbányai Sportközpont Nagy István 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szabó Tibor 
  Szatmári Gáborné 
 
Elnök: Kovács Róbert polgármester 
 
Elnök:      Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy a képviselő-testületi tagok közül 17 fő megjelent.  
 Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti.  Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
Elnök:     A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 
Elnök: Megkér mindenkit, hogy jelentkezzen be a szavazógépbe. Beszámol az elmúlt időszak 
fontosabb eseményeiről: 

 Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Urbanisztikai Társaság 
közreműködésével közterület megújítási nívódíjat kapott a kerület a Fővárosi 
Önkormányzattal közösen az Újköztemető előtti körforgalom megépítéséért. (A 
Képviselő-testület megtapsolta a bejelentést.) Megköszöni minden közreműködőnek, 
hogy sikerült ezt a nagyberuházást ilyen színvonalasan lebonyolítani. 

 Megköszöni, hogy a föld napja alkalmából megszervezett takarítási és 
hulladékgyűjtési akción többen részt vettek. 

 Az Óhegy-parban megrendezték a Halmajálist. Ilyen sokan még nem látogattak el a 
rendezvényre. Megköszöni az együttműködést, szervezést, bonyolítást minden 
résztvevőnek. 

 Május 1-jével megnyílt az Ihász utcában a Budapesten egyedülálló felületen 
működtetett görkorcsolyapálya, amely a nyári időszakban is felületet biztosít azok 
számára, akik szeretnének a korcsolyasportnak, illetve a hokizáshoz valamilyen 
módon kapcsolódó sportnak hódolni. Ez az első speciális inline burkolattal ellátott 
pálya Budapesten. 

 A napokban elindult a Kada utcában az építkezés az Önkormányzat 150 millió forintos 
támogatásával indult a sportcsarnok kivitelezése. Hihetetlen tempóban folyik egyelőre 
a bontás. 

 A Bem József Általános Iskola szervezésében megrendezett XIX. Bem kupa 
táncverseny, ma már olyan országos rendezvénnyé nőtte ki magát, ahol Szeged, Győr, 
stb. táncosai is részt vesznek. Szomorúságra ad okot, hogy Kőbányán nincs olyan 
csarnok, ahol meg tudnák színvonalasan rendezni ezt a versenyt. 

 Példaértékű a Janikovszky Éva Általános Iskola törekvése, hogy a korábban ellopott 
Janikovszky szobrot gyűjtésből pótolják. Az új épületben a szobor felállításra került. 

 A Pongrác projekt keretében az elmúlt hétvégén sor került egy nagyon színes 
rendezvényre. „Mini rendvédelmi napot” szerveztek, civil nap lebonyolítására került 
sor, nagyon sok résztvevővel. Köszöni a szervezést és lebonyolítást. 

 Köszöni, hogy Pest-Buda 150 táblás sakkversenynek is helyt tudott adni a Rottenbiller 
park ebben a pár hétben. Az eseményt Szentes Tamás főpolgármester-helyettes úr is 
megtisztelte. 
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 Tárgyalást folytattak a Légügyi Hivatal munkatársaival a zajgátló védőövezet 
kijelölésére vonatkozó eljárás keretében. Rövidesen sor kerül az elkészített anyag 
vitájára. Kérni fogja a hetekben létrehozott Kőbányai Zajfórum véleményét. 

 Fontos dolog, hogy a Városközpontban végre elindult egy nyilvános illemhely építése. 
Kőbánya évek óta vár erre. Hosszú procedúra után végre megindulhatott az építkezés a 
Liget téren. 

 Az elmúlt hétvégén sor került az Első kőbányai kutyafesztiválra és kutya 
szépségversenyre. Nem titkolt célja volt ennek a rendezvénynek, hogy az elmúlt évben 
megépített két nagy kutyafuttatót tegyék népszerűbbé, látogatottabbá.  

 A Hungexpo területén a napokban zajlik a Kutya világkiállítás, amely példaértékű.  
Programok: 

 Május 22-én (szerdán) 13 órai kezdettel a Márga utcai bejáratnál ismét lehetőség van 
az Óhegy pince megtekintésére. Többen jelezték már, hogy megnéznék a pincét, amint 
lehetséges. Sajnos szellőztetniük kell, munkavégzés folyik, a tavalyi tömedékelés 
nyomán feltárásra került egy új nagyterem, ezt érdemes megnézni. 

 Jövő héten szombaton 21. alkalommal streetball fesztivált szerveznek a Népligetben. 
Várja képviselőtársai jelentkezését is az önkormányzati csapatba. Módjukban áll egy 
mérkőzést vívni a profikkal. Általában jól szoktak szerepelni, még ha nem is 
eredményesen. 

 Június 4-én (kedden) 17 órakor megemlékezést tartanak a Nemzeti összetartozás napja 
alkalmából a Feltámadott Krisztus Templomban a Kistorony parkban. Ünnepi 
beszédet dr. György István, Kőbánya országgyűlési képviselője mond. Szeretettel vár 
mindenkit a rendezvényre.  

 
Bejelenti, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban 20. sorszámmal jelzett 
előterjesztését (A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 310. számú 
előterjesztés) 
 
A módosító javaslatok folyamatosan kerültek fel a szerverre. A meghívóban 24-es sorszámon 
szereplő napirendi pont kiegészült egy alapítványi befogadó nyilatkozattal. Jelzi, hogy a 
rendkívüli képviselő-testületi ülésre május 28-án (kedden) 10 órakor kerül sor, amely fő 
napirendje az egyházi, a civil szervezetek és a sportszervezetek részére kiírt pályázatok 
elbírálása, természetesen egyéb napirendi pontokat is meg fognak tárgyalni, amelyek 
aktuálissá váltak. Jelzi, hogy a Képviselő-testület következő júniusi ülését, amelyet a 
munkatervben 20-ára terveztek, június 27-én csütörtökön 9 órára hívja össze annak 
érdekében, hogy elkészülhessenek olyan anyagok, amelyek nagyon nagy munkát kívánnak, 
viszont kötelezőek. Ilyen például az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Terve.  
 
Napirendre nem javasol új anyagot felvenni, levételre sem tesz javaslatot. Kérdezi, hogy a 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek javaslata? Nincs. Javasolja, hogy 2. napirendi 
pontként a meghívóban 28-as sorszámon jelzett rendőrségi albérleti díjat tárgyalják meg, 3. 
napirendi pontként pedig a meghívóban 31-es sorszámmal jelzett napirendi pontot, az 
óvodavezetők beszámolóját kéri megtárgyalni. Kéri, szavazzanak a sorrendmódosításra. 
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 28. sorszámmal jelzett 
előterjesztést, majd harmadik napirendi pontként a 31. sorszámmal jelzett előterjesztést. 
[245/2013. (V. 16.)] 
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Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadására a már elfogadott sorrendmódosításokkal 
együtt.  
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: [246/2013. (V. 16.)] 
 

1. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
(337. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
2. „A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2013. évben 

bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására” című pályázat elbírálása (343. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
3. Az óvodavezetők (Aprók Háza, Gesztenye, Hárslevelű, Rece-fice) négyéves 

tevékenységének értékelése  (328. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
4. A kerületi tisztifőorvos szakmai tájékoztatója (312. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 
5. A Sportkoncepció időarányos megvalósulása (329. számú előterjesztés)  

Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
6. A White Sharks Hokey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról 

szóló 6/2013. (I. 24) KÖKT határozat módosítása (358. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

7. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása és a 2012. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató 
(318. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
8. A „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 

24.) önkormányzati rendelet módosítása (332. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
9. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (334. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
10. Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (333. számú előterjesztés)  
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
11. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolója (mérleg, 

kiegészítő melléklet), üzleti és közhasznúsági jelentése (360. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
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12. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi 
beszámolója (325. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

13. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 
2013. évi prémiumfeladatának meghatározása (324. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

14. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti terve és az 
ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározása (359. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti terve és a vezérigazgató 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározása (361. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

16. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása (352. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

17. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének 
módosítása (362. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

18. A KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 azonosító számú, „Budapest Főváros X. kerület 
Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata” című projekt Támogatási 
szerződése módosítása (353. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

19. A X. Kerület - Kőbányai „WOLF” Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló (354. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Radványi Gábor alpolgármester 

 
20. Az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadítása (357. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
21. A Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása (331. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

22. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 
(311. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (366. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Szabó Krisztián jegyző 
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24. Az „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére kiírt pályázat benyújtása (313. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

25. Sportversenyen való részvételhez egyéni támogatási igény (330. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
26. A Théma Lapkiadó Kft.-vel médiaszolgáltatási szerződés megkötése (319. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

27. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 
valamint a pályázatok aktuális állása (335. számú előterjesztés) 

 Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-VI. havi várható 

likviditási helyzete (351. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
29. Gyógyászati segédeszköz pályázatok elbírálása (314. számú előterjesztés) 

Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

30. Vállalkozó orvosokkal feladatellátási szerződés megkötése (320. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 
 

31. A Budapest X. kerület, Bánya u. 3. fszt. szám lakás elidegenítésre történő kijelölése  
(364. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

32. A Budapest X. kerület, Fokos u. 1. szám alatti elidegenítésre kijelölt helyiség 
vételárára vonatkozó részletfizetési kérelem (346. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

33. A Budapest X. kerület, Bolgár u. 12. fszt. 5. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő értékesítése (344. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

34. A Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b szám alatti üres lakás pályázati úton történő 
értékesítése (365. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
  

35. A Budapest X. kerület, Endre u. 7/b szám alatti lakás elidegenítése (345. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

36. A Budapest X. kerület, Szárnyas u. 6/c szám alatti lakás elidegenítése (350. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     dr. Pap Sándor alpolgármester 
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37. A 2013. évi kitüntetések fedezetének biztosítása (340. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 
 

38. A Budapest X. kerület, Csilla utca 10. társasház közterület-használati hozzájárulás 
iránti kérelme (342. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

  
39. Fehér Zsigmond közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem 

Bizalmas: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés  a) pontja alapján (355. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

40. A Wallis Kerepesi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme Bizalmas: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés  a) pontja alapján (339. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

41. Az Aszfaltbeton Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése és 
méltányossági kérelme  Bizalmas: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés  a) pontja alapján (356. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

42. A Lager-Sped Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése  Bizalmas: A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés  a) pontja alapján (338. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 
 

43. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása Bizalmas: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján (317. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
 

1. napirendi pont: 
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
Elnök: Köszönti dr. Ormosi Attila rendőrezredes urat, a BRFK Szakirányító Főosztály 
vezetőjét és dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető urat. Az előterjesztő nem kíván szóbeli 
kiegészítést tenni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Révész Máriusz: A rendőrség vezetőivel kiváló kapcsolatban vannak, ugyanakkor a 
beszámolót elolvasva van egy kis hiányérzete. Véleménye szerint a kerület különböző 
pontjain nagyon különböző folyamatok zajlanak le. Vannak Kőbányának olyan részei, ahol 
drámai a helyzet, sőt azt állítja, hogy még soha nem volt ilyen rossz. Az egyik ilyen terület az 
Óhegy, ahol rengeteg autólopás van, a kertekből elviszik, ami mozdítható, nyakláncot tépnek 
ki az emberek nyakából, táskákat vesznek el az emberektől.  
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A Kőér utca mellett a park felől folyamatos a betörés a sorházakba. A Petrőczy utca 4. számú 
ház kapuját is ellopták. Kiskocsival, fényes nappal délelőtt ott állnak a Petrőczy utcában az 
asszonyok, a férfiak hordanak ki mindent. Miközben a kerületben a statisztikai számok némi 
javulásról árulkodnak, az Óhegyen drámai a romlás. Kéri, Kapitány urat, hogy az óhegyi 
területre az eddiginél nagyobb figyelmet fordítsanak. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: A maga részéről meg van elégedve a rendőrség munkájával. 
Kapitány úr feltüntette a 2013. év kiemelt feladatai között, hogy az eredményes nyomozások 
számának növelése. Sehol nem találta az anyagban, ezért kérdezi, hogy a 2012. évi 
nyomozási, felderítési eredményesség milyen volt, és ez Budapest viszonylatában körülbelül 
milyen sávban helyezkedik el. 
 
 
Varga István: Körülbelül három hónapja részese volt egy rendőri igazoltatásnak, meg kell 
mondja, nagyon korrekt, szakszerű, precíz és humánus eljárásnak volt a részese, amit ezúton 
is megköszön Kapitány úrnak. Óhegyen nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan megállítják a 
romló közbiztonság miatt. Az Óhegyen lakók kérik a nagyobb rendőri jelenlétet.  
 
 
Dr. Fejér Tibor: Tegnap este hangversenyről hazajövet a felesége kocsiját próbálták feltörni, 
a szomszédasszony éberségének és a rendőrségnek köszönhetően egy órán belül megvolt a 
tettes. 
 
 
Élő Norbert: Tavaly az látszott, hogy a közterületi bűncselekmények nőnek, úgy látja, hogy 
javul az eredmény. Kérdezi, hogy a polgárőrségekkel hogyan zajlik az együttműködés, lehet-e 
ezen javítani. Kérdezi Kapitány úr véleményét az albérleti hozzájárulással kapcsolatban, mik 
a tapasztalatok, érdemes lenne-e növelni ennek a számát? Érdemes-e jövőre abban 
gondolkodni, hogy esetleg 30 főre emeljék a keretet.  
 
 
Mihalik András: Az Újhegyi sétányon – lehet, hogy a jó idő következménye – ismét 
megjelentek a motorosok. Kéri, figyeljenek oda, és próbálják megszüntetni, mert a pici 
gyerekek között motoroznak.  
 
 
Dr. Gyetvai Tibor: A beszámolóban leírtak tükrözik a rendőrség 2012. évi tevékenységét. 
Valóban Kőbányán jelenleg az Óhegy a legfertőzöttebb terület bűnügyileg. Azokon a 
területeken, ahol a térfigyelő kamerát beépítették a bűnözés beszorul az épületekbe, 
pincerekeszeket törnek fel, idősek táskáit kizsebelik. Kőbánya tele van zöldövezettel, amit 
igazán nem lehet kamerás rendszerrel védeni, ide egyértelműen élő erő biztosítása szükséges, 
amelyben nagy segítséget nyújt számukra a készenléti rendőrség. A nyaklánc és táskakitépés 
lopás bűncselekmények, azonban, ha erőt alkalmaznak, az átminősül rablássá. Nagyon 
sokszor előfordul, hogy maga a sértett sem tesz bejelentést, vagy olyan vallomást tesz, hogy 
nem ismerné fel az elkövetőt. Hiába fogják meg az elkövetőt, aki elismerte a bűncselekmény 
elkövetését, majd amikor elolvasta az iratismertetésnél, hogy nem ismerné fel a sértett, akkor 
visszavonta a vallomását, az Ügyészség sok esetben megszüntette e miatt az eljárást. A 
vagyonvédelem mindenkinek a saját érdeke. A rendőrség feladata, hogy a bekövetkezett 
cselekmények esetében még hatékonyabban tudjanak eljárni.  
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Minimális emelkedés van a 2012-es évben az eredményes nyomozások számánál, ha a 
bírósági előállításokat is hozzászámolja, akkor 779, illetve 2011-ben ez a 767 volt. Fő céljuk, 
hogy az eredményes nyomozásokat preferálják. Óhegyre visszatérő járőrszolgálatot fognak 
vezényelni. Belügyminiszter úr döntése alapján az idén szakközépiskolát végzettek teljes 
állománya a BRFK területekhez, illetve a BRFK állományába fog kerülni, a megerősítő 
gépkocsi szolgálathoz, illetve a kerületekhez. Bíznak abban, hogy jelentősen enyhíteni fogja 
azokat a személyi problémákat, és ezzel fogják tudni biztosítani a kollégáknak a jogszabály 
adta lehetőségeket, túlmunka megváltása, szabadság kiadás. A lakosság összefogása és a 
lakosság segítsége nélkül önmagában a rendőrség félkarú óriásnak tekinthető. Véleménye 
szerint ez az összefogás szükségeltetik Kőbányán is. A rablások száma az elmúlt évben 
jelentősen csökkent. A gépkocsi feltörésekkel nagyon nehéz mit kezdeni, hiszen az egy 
helyszínhez köthető gépkocsi feltörések számát eredményesen tudják kézben tartani, ilyen 
helyszín az Árkád, a P+R parkoló, illetve a Planetárium környéke, ahol szűk területen mozgó 
elkövetőknél sokkal könnyebb az elkövetés, mint az, hogy a kerület bármely pontját hirtelen 
előforduló gépkocsi feltörések szétszortsága miatt alkalmatlan olyan rendőri eszközöket 
alkalmazni, mint a figyelés, vagy élőerős megfigyelés. Ezeken a helyszíneken két-három 
héten belül sikerül elkövetőt produkálniuk. Ebben az esetben köszönetet mond az 
Ügyészségnek, hiszen ezek az elkövetők minden esetben előzetes letartóztatásban várják az 
ítéletüket. A gépkocsi feltörések száma igen magas, de azért sikerült már eredményeket 
produkálniuk. Két polgárőrséggel van együttműködési megállapodása jelenleg a BRFK-nak 
az egyik az Alfa, a másik a Wolf polgárőrség. Bármelyikhez fordulnak, azonnal segítséget 
nyújtanak. Nemcsak a közterület-felügyelettel látnak el közös szolgálatot a sétányokon, 
hanem például az Örs vezér téren állandó posztos szolgálatot kell adni reggel 6 órától este 10 
óráig. Ez jelenleg a rendőrség, illetve a két polgárőrség segítségével hajtják végre. Aki 
megkapta az albérleti támogatást nagyon örül, aki kimaradt az nagyon bánkódik, de szűkös a 
keret. Próbálták a leginkább rászorultakat támogatni. Amennyiben a darabszám növekszik, 
örömmel veszik, ki tudják tölteni. Idén a meglévő körülbelül 30 üres helyükre várhatóan fiatal 
kollégák fognak érkezni, akik zöme vidéki lesz, elképzelhető, hogy számukra is segítséget fog 
nyújtani ez a létező támogatási forma, ha emelkedik a szám. Az Újhegyi sétánnyal 
kapcsolatban pár napja egyeztetett közös képviselőkkel. A körzeti megbízott, amennyiben 
nincs extrém feladat, akkor a saját területén mozog. Az elmúlt évben volt egy csoportos 
fegyveres rablás, aminek az elkövetőit a rendőri üldözés kapcsán sikerült elfogni. Ezek a 
sikeres elfogások reméli, hogy a kollégákba is hitet öntenek, és megerősíti bennük azt a hitet 
és lehetőséget, hogy fontos feladatuk van, és bízik a lakosság bennük. 
 
 
Farkas Gábor: A kerület több pontján vannak 20-30 fős csoportok, amelyek rettegésben 
tartják a környéken élőket. Nem mernek bejelentést sem tenni, mert fenyegetik őket. Kérdezi, 
hogy ezekkel az esetekkel mit lehet tenni? Nagyon szívesen tájékoztatja a rendőrséget ezekről 
az esetekről.  
 
 
Dr. Gyetvai Tibor: Mindig is azt mondta, hogy valaki nem hozza a hatóság tudomására 
ezeket az eseményeket, akkor a hatóság nem tud mit tenni ellene. Van olyan eset is, amikor 
rajtuk kívül álló ok miatt nem tudnak mit tenni az ügyben. A jogszabályokban lévő adott 
esetben ügyvédek által kijátszott kiskapukkal nem tudnak mit kezdeni. Bizalommal kell 
fordulni a rendőrség felé, ezt fel kell vállalni a lakosságnak. 
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Dr. Ormosi Attila: Átadja Főkapitány úr üdvözletét, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tud 
jelen lenni. El kell mondja, hogy Kőbánya soha nem volt az a terület rendőri szempontból, 
amit pihenő övezetnek lehetne tekinteni. Itt mindig komoly erőfeszítésekkel lehetett 
eredményeket elérni. Arra törekednek, hogy olyan komplex mérőrendszert tudjanak 
kialakítani, amivel lehet mérni azt a teljesítményt, amit elég nehéz mérni, a rendőrség 
hozzájárulását a közbiztonsághoz. Kőbánya ezen adatok alapján az első harmadba tartozik, 
ugyanakkor a terhelésében az egyik legleterheltebb rendőri egység. Vannak természetesen 
problémák. Komoly erőfeszítéseket tesz az ország és Budapest rendőrsége, hogy a 
közterületen minél több rendőr legyen. Erre van a legnagyobb igénye is a lakosságnak. Úgy 
érzi, hogy ezen a területen rövid időn belül lépéseket tudnak tenni, lesz rá mód, hogy növeljék 
a közterületi jelenlét létszámát.  
 
 
Elnök: Megköszöni Kapitány úrnak, illetve a rendőrség állományának, hogy minden nap 
komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy Kőbánya lakossága biztonságban éljen. Tudják, 
nem könnyű ennek az igénynek, elvárásnak megfelelni. Bíznak abban, hogy Kőbányán 
szolgálatot teljesítő rendőrök létszáma valóban látható módon növekedni fog, óriási az igény 
az itt élők részéről. Ha ebben sikerül előrelépni, az nagyon nagy fejlődést fog jelenteni. 
Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
247/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 

2. napirendi pont: 
„A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2013. évben 

bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására” című pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 
Elnök: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. A módosító javaslatokat írásban mindenki 
megkapta. 
 
 
A Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság módosító javaslata: 
A határozattervezet egészüljön ki egy új 2. ponttal az alábbiak szerint: 
„2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 
nyújtandó támogatás 2014. évre vonatkozó összegét a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
[2.] 3. (…)” 
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(343/1. módosító javaslat) 
 

Az előterjesztő támogatja a 343/1. módosító javaslatot. 
 
 
 
Radványi Gábor: A rendőrségi dolgozók lakhatási problémái megoldásának csak az egyik 
lába az albérleti hozzájárulás. Kerületben vannak olyan rendőrök, akik korábban kaptak 
önkormányzati lakást, amit a mai napig is használnak. A kerületben dolgozó rendőröknek 
ugyanúgy lehetőségük van lakásra pályázni. Élő Norbert képviselő úr javasolta, hogy nagyobb 
létszámban támogassák a rendőrséget, azt gondolja, hogy a költségvetésük most ennyit bír el.  
 
 
Élő Norbert: Sajnálja, hogy Alpolgármester úr azt mondta, hogy a költségvetés ennyit bír el. 
Felhívja a figyelmet, hogy egy későbbi előterjesztésben a Helyi Témának javasolnak 4,8 
millió forint + áfa összeget reklámra, úgy, hogy az Önkormányzatnak van saját újságja, 
véleménye szerint semmi szükség sincs arra, hogy ezt a lapot támogassák.  
 
Szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet egészüljön ki az új 3. ponttal az alábbiak szerint: 
„3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére az 1. pontban felsoroltakon túl 9 fő 
részére 3 800 000 Ft összegben nyújt bérletidíj-, illetve albérletidíj hozzájárulást a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére. 
[2.] 4. (…)” 
Indokolás: A forrás a Théma Lapkiadó Kft. részére a költségvetésből biztosítandó  
4 800 000 Ft + áfa összeg terhére kerülne kifizetésre. 

(343/2. módosító javaslat) 
 

Az előterjesztő nem támogatja a 343/2. módosító javaslatot. 
 
 
Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy nem támogatásról beszélnek a Helyi Téma kapcsán, hanem 
szolgáltatás vásárlásáról. A Kőbányai Hírek havonta megjelenő lap, Kőbánya életében pedig 
elég sok esemény zajlik. Egy heti gyakoriságú megjelenés ma indokolt, megfontolásra 
javasolja a jövőben, hogy a Kőbányai Híreket is kéthetente jelentessék-e meg. Hozzászólásra 
nincs jelentkezés. Két módosító javaslat érkezett, melyhez Jegyző úr szeretne észrevételt 
tenni.  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: A módosító javaslat szövege úgy szól, hogy „a Képviselő-testület 
kötelezettséget vállal …”, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a költségvetését 
rendeletben fogadja el, a rendelet megalkotására pedig kötelezettséget vállalni nem lehet, 
értelemszerűen ez csak szándéknyilatkozat lehet.  
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Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő módosító javaslatára, vagyis emeljék meg az 
albérletidíj hozzájárulásra szánt keretet a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka 
terhére 3,8 millió forinttal.  
 
 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 8 
ellenszavazattal, 5 tartózkodással a 343/2. módosító javaslatot nem fogadja el. [248/2013. 
(V. 16.)] 
 
 
Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra, a támogatott módosító javaslattal 
együtt.  
 
 
249/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2013. évben 
bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálásáról 
(17 igen,  egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2013. évben bérletidíj-, illetve 
albérletidíj-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat alapján az alábbi sorrendben 
(…) 
részére bérletidíj-hozzájárulást biztosít az 1. melléklet szerinti tartalommal megkötött 
szerződés alapján. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 
nyújtandó támogatás 2014. évre vonatkozó összegét a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására. 
Határidő:    azonnal 
Feladatkörében érintett:  az aljegyző 
     a Jogi Csoport 
(A támogatási szerződés (minta) szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 
 
 
Elnök: Bízzanak abban, hogy ez a támogatás is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy 
Kőbányán örömmel teljesítsenek szolgálatot a rendőrök és tartósan a kerületben maradjanak.  
 
 
 

3. napirendi pont: 
Az óvodavezetők (Aprók Háza, Gesztenye, Hárslevelű, Rece-fice) négyéves 

tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 
Elnök: Köszönti Óvodavezető hölgyeket. Kérdezi, kívánják-e, hogy zárt ülés keretében 
tárgyalja a Képviselő-testület a beszámolóikat. Nem kívánják. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.  
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Révész Máriusz: A kőbányai óvodák országos és budapesti viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalúak, nincs ez másképp a most előttük lévő négy óvoda esetében sem. A Hárslevelű 
Óvoda a kerület legújabb óvodája az Önkormányzattal egyidős. Az óvoda teljes 
elégedettséggel működik, a XVII. kerületből nagyon sokan jelentkeznek, és szívesen járnának 
ide. Az, hogy az óvoda így működik abban Antalics Hajnalka óvodavezetőnek kiemelkedő 
szerepe van. Óvodavezető munkáját ezúton is megköszöni. A kerület legnagyobb óvodája az 
Aprók Háza Óvoda, Baloghné Stadler Irén az elmúlt négy évben hihetetlen munkát végzett. 
Kiemeli, hogy a kerületben továbbra is minden gyereknek tudnak óvodai férőhelyet 
biztosítani. Az óvodában egészen fantasztikus a hangulat, hiszen, aki bemegy a folyósóra, 
láthatja azt a rengeteg apróságot, amelyet az óvónők a gyerekekkel együtt csináltak. Nagyon 
komoly dolog 300 feletti gyermeklétszámot úgy irányítani, hogy ráadásul ez az óvoda két 
helyszínen működik. Itt is kiemelkedő munkáról beszélhetnek. Nincs ez másképp a Rece-fice 
Óvoda esetében sem, ahol Gönczölné Ölbey Eleonóra az óvodavezető. Az óvoda nagyon 
nehéz helyzetben van, mert egyrészt az épület sem a legideálisabb, ráférne egy kis felújítás, 
ráadásul a szülők sokat panaszkodnak, hogy a közlekedési helyzet messze nem ideális, hiszen 
a Vaspálya utca forgalma gyakorlatilag minden reggel beáll az óvoda udvara mellett. 
Hihetetlen mennyiségű patchwork-kel díszítették fel az óvodát, amitől egészen különleges és 
egyedi hangulat uralkodik. A Gesztenye Óvoda az egyik legnehezebb helyzetű óvoda a 
kerületben, nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek van az óvodában, de az Óvoda vezetője 
és a tantestülete úrrá tud lenni ezeken a kihívásokon is. Ebből az óvodából is jól felkészített 
gyerekek mennek iskolába. Külön kiemeli, hogy az óvodák nagyon sok pályázaton vettek 
részt és nagyon sok forrást tudtak megmozgatni a kerületi forrásokon kívül is. A Képviselő-
testület és az óvodáskorú gyermekeket nevelő kőbányai családok nevében megköszöni az 
óvodavezetők munkáját.  
 
 
Somlyódy Csaba: Azt látja, hogy nagyon színvonalas munka folyik ezekben az óvodákban. 
Megnyugtató, hogy Kőbányán a gyerekek ilyen óvodákba járhatnak. Gratulál mind a négy 
Óvodavezetőnek a munkájához. 
 
Elnök: A Vaspálya utcánál valóban nagy a baj, nagyon rossz állapotban van az épület, de 
még nagyobb baj, hogy nagyon rossz helyen van az óvoda. Ezen nem tudnak változtatni 
ebben a pillanatban, de azt látják, hogy a Vaspálya utca forgalma, különösen a Főváros 
forgalomszabályozása miatt reggelente nagyon kritikus. Mindenképpen meg kell vizsgálniuk 
annak a lehetőségét, hogy például valamilyen gátló fallal, vagy gyorsan növő 
sövénytelepítéssel, ami valamilyen szűrést jelentene javítani tudnának-e a helyzeten. Az 
Aprók Háza Óvoda épülete talán, ami legjobban rendben van, ott a tornaszobának óriási a 
hiánya, ennek a lehetőségét is vizsgálniuk kell. Az Újhegyi lakótelepen a Rózsaliget lakópark 
megépítése jelentős gyermeklétszám növekedéshez vezetett, a klasszikus régi Újhegyi 
lakótelepen az látszik, hogy a lakosság folyamatosan öregszik és nem jellemző a fiatalodása a 
telepnek. Látják, hogy a Bosch-ban dolgozó mérnökök is keresik a kerületi óvodákat. A 
Kertvárosnál is kihívás a létszám pótlása, itt bizony tisztán látszik, hogy a kerülethatárok 
elmosódnak az ellátórendszerben, hiszen sokan kérik a szomszédos kerületben is az ellátást. A 
Gesztenye Óvoda az egyik legnehezebb feltételrendszerben dolgozó óvoda, az ellátott 
gyerekek több mint fele hátrányos helyzetű, vagy sajátos nevelési igénnyel rendelkezik, ez 
nagy kihívást jelent a mindennapokban az óvónők, dajkák számára. Nagyon magas színvonalú 
munkát végeztek az óvodavezetők, illetve kollégáik az elmúlt években, amelyet ezúton is 
megköszön. Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
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250/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetőinek 
négyéves beszámolójáról 
(17 igen,  egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Antalics 
Hajnalka óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Baloghné 
Stadler Irén óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Gönczölné 
Ölbey Eleonóra óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Zsemlye 
Istvánné óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 
intézményvezetőket. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

 
 
 

4. napirendi pont: 
A kerületi tisztifőorvos szakmai tájékoztatója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

 
 
Elnök: Dr. Hancz Andrea kerületi tisztifőorvos asszony jelezte, hogy nem tud jelen lenni a 
képviselő-testületi ülésen, mivel fontos értekezletre kellett mennie. Jelezte, ha olyan kérdés 
merül fel, amelyre választ várnak, írásban szívesen áll a Képviselő-testület rendelkezésére. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Megköszöni Hancz Andrea beszámolóját, illetve a 
mögötte lévő komoly munkát. A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi 
tisztifőorvos tájékoztatóját megtárgyalta. 
 
 
Elnök:     A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
 
 
 

5. napirendi pont: 
A Sportkoncepció időarányos megvalósulása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.  
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Tóth Balázs: Szerepel az anyagban, hogy a Rákos-patak menti kerékpárút kőbányai 
szakaszának kiépítését meg kell valósítani, amit nagyon jónak tart. Szerepel továbbá az 
anyagban, hogy javaslatot kell tenni a kőbányai metrómegállók kerékpárral történő 
megközelítésére. Van egy olyan ötlet, hogy ezen a területen metróvonalat kell végigvezetni 
majd a XVII. kerületbe. Szeretné, ha megnyugtatnák, hogy ez a mondat nem arra vonatkozik, 
hogy az újonnan épülő metró megközelíthetősége lesz majd ezen a területen. A Kőbányai 
Önkormányzat legutóbb javasolta a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a Rákos-patak 
környékét nyilvánítsa védetté.  
 
 
Elnök: A kettőnek az égvilágon semmi összefüggése nincs. Régóta szerepel a terveik között, 
és lassan meg is valósul, hogy a kőbányai metróállomások mindegyike elérhető legyen 
kerékpárral. A kerékpártárolók is telepítésre kerültek. Amiről Képviselő úr beszél a Rákosi-
réteken keresztül vezető metrószárnyvonal, vagy kötöttpályás közlekedési átkötés, ez szerepel 
egy KÖZOP-os pályázat által támogatott rendszerben, ahol egy megvalósíthatósági 
tanulmányt kell elkészíteni minderről. Egyeztettek erről az elmúlt hetekben dr. György István 
országgyűlési képviselővel, a BKK vezetőivel, hogy ez hol tart, hogyan halad, ehhez olyan 
típusú tervek nem fognak kötődni, amely a réteken keresztül törne. Az elmúlt hónapokban 
nem kevés tárgyalást folytattak arról, illetve az elmúlt évben tanulmányok is készültek arról, 
hogy a Rákos-patak menti kerékpárút hogyan fejleszthető. Kőbánya az a terület, ahol a 
kerékpárút-rendszerben hiány van, hiszen a zuglói oldalon is és a XVII. kerületben is létezik a 
kerékpárút. A Fővárosi Önkormányzat tud a leghatékonyabban tenni, hogy valóban a Rákos-
patak völgye ne csak kerékpáros útvonal legyen, hanem olyan rekreációs patakvölgy legyen, 
amire nagy az igénye a fővárosnak. Az egyeztetések folyamatosan zajlanak. Nagyon 
szeretnék elérni, hogy a következő európai uniós fejlesztési időszakban ez akár kiemelt 
projektté is váljon és a megvalósulás szakaszába léphessen.  
 
 
Agócs Zsolt: Tavaly egyeztettek a BKK-val a Rákos mezején tervezett metróvonal 
kiépítésével kapcsolatban, mivel ez a legdrágább megoldás a három alternatíva közül, ezért ez 
elvetésre került. 
 
 
Radványi Gábor: Felhívja a figyelmet, hogy a sportkoncepció 2010-2015. évre vonatkozik. 
Ez egy pillanatkép, hogyan állnak jelenleg. A kerékpárút megvalósítása nagyobb falat, reméli, 
hogy közös erővel sikerül előbb-utóbb megvalósítani. 
 
 
Révész Máriusz: Nyilván nem az történik, hogy felépítenek egy kerékpárutat és 
hozzáépítenek egy metróvonalat, nem is úgy fogalmaztak az előterjesztésben. Ha megnézik 
alaposabban a sportkoncepció megvalósulását, akkor ez egy olyan terület, amelyre a 
Kőbányai Önkormányzat rendkívül büszke lehet. Ha lenne olyan összehasonlítás, hogy 
Kőbányán a gyerekek hány százaléka sportol és megnéznék, hogy a Főváros többi 
kerületeiben mi a helyzet, akkor véleménye szerint biztosan az élmezőnyben lennének. Arra is 
büszkék lehetnek, hogy tornacsarnokot építenek TAO-s pénzből, büszkék lehetnek a 
jégpályára, remélik, hogy a jégcsarnok is hamarosan megépül, remélik, hogy a Törekvés 
sportpályáját is át tudják venni. Azt gondolja, hogy a sportolók megköszönhetik a Kőbányai 
Önkormányzat hozzáállását, a Kőbányai Önkormányzat költségvetési támogatását, ők pedig 
megköszönik azoknak a testnevelőknek, óvónőknek, egyesületi embereknek, akik azt a 
munkát segítik, hogy a sport egyik fellegvára legyen a kerületük. 
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Elnök: Múlt héten zajlott a kerületek futballtornája, önkormányzati cégek dolgozói 
futballoztak, és Kőbányát nem sikerült senkinek sem legyőzni. Ugyan három döntetlenük és 
egy győzelmük volt, de nem volt elég, ahhoz hogy továbbjussanak. Lezárja a napirendi pont 
tárgyalását. Kőbányán fejlett, jó feltételrendszerű, színes sportélet folyik, amely elvezet majd 
oda, hogy a kőbányai egészségmutatók a jövőben jelentős mértékben javuljanak. Kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
251/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a sportkoncepció időarányos megvalósulásáról 
(13 igen szavazattal,  3 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sportkoncepció időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
2. A Képviselő-testület módosítja a Sportkoncepciót, és elfogadja annak egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő:   2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
    a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil csoport vezetője 
    a Kőbányai Sportközpont igazgatója 
 
(A Sportkoncepció szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
 
 
Elnök:     A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 

6. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról 

szóló 6/2013. (I. 24.) KÖKT határozat módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Elnök: Alpolgármester úr nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést, hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
252/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a White Sharks Hockey Club létesítése iránti pályázatának támogatásáról szóló 6/2013. 
(I. 24.) KÖKT határozat módosításáról 
(14 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A White Sharks Hokey Club érvényes jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról 
szóló 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
"2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikeres pályázat megvalósításának 
folyamatossága  érdekében  a  White  Sharks  Hockey  Club  Egyesület részére a 2013. évre  
20 000 eFt + l 568 eFt összegű támogatás, a 2014. évre 18 432 eFt összegű támogatás 
költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjék azzal, hogy az l 568 eFt összegű 
támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 18. sora 
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(Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai) terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, a támogatási szerződés 
megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére." 
2. A Képviselő-testület a White Sharks Hokey Club érvényes jégpálya létesítése iránti 
pályázatának támogatásáról szóló 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról szóló 
6/2013. (1. 24.) KÖKT határozatot visszavonja. 
Határidő:  2013. május 30. 
Feladatkörében érintett:  a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

 
 
 

7. napirendi pont: 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása és a 2012. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
253/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Bolgár Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Görög Önkormányzat 2012. költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Horvát Önkormányzat 2012. költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Lengyel Önkormányzat 2012. költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Német Önkormányzat 2012. költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Örmény Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Roma Önkormányzat 2012. költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Román Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Ruszin Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2012. évi munkatervi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 
 
 

8. napirendi pont: 
A „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
Elnök: Jegyző úr nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. A Kulturális és Oktatási 
Bizottság módosító javaslatát az előterjesztő támogatja. 
 
 
A Kulturális Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata: 
A rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó ad) alpont az alábbiak szerint módosuljon: 
„ad) az alapfokú közoktatási intézményben vagy a középfokú oktatási intézményben a 
pályázat benyújtását megelőző félévben az osztályzatai átlaga [4,8] legalább 4,5, [vagy 
afölötti] és a pályázat benyújtását megelőző második félévet lezáró osztályzatainak átlagához 
képest a tanulmányi eredménye legfeljebb 0,2-del romlott, és”  

(332/1. módosító javaslat) 
 

Az előterjesztő támogatja a 332/1. módosító javaslatot. 
Révész Máriusz: Véleménye szerint ezt az egész ügyet egy kicsit magasabbra kellene emelni. 
Akik megkapják az ösztöndíjat, azok ne egy értesítést kapjanak, hanem egy ünnepség 
keretében érezzék magukat kitüntetve. Arról van szó, hogy a Kőbányai Önkormányzat 
rászoruló, hátrányos helyzetű családoknak próbál lehetőséget biztosítani, és ennek az 
ünnepélyességét érdemes lenne fokozni.  
 
 
Elnök: További hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatra.  
 
 
Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (16 igen, 1 
ellenszavazattal) – a 332/1. módosító javaslat figyelembevételével az előterjesztés 1. 
melléklete szerint – megalkotja a „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi 
ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
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9. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 

(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
Elnök: Kérdezi Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
 
Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztést az SZMSZ rendelkezése alapján Somlyódy Csaba 
képviselő úr javaslatának megfelelően tette meg. 
 
 
Somlyódy Csaba: Köszönetet mond Polgármester úrnak és Jegyző úrnak is, hogy segítséget 
kapott ahhoz, hogy megfelelő formában a Képviselő-testület elé tudja tárni a 
rendelettervezetet. Két független javaslatot tett, egyiknek sincs anyagi vonzata. Kiszélesíti az 
Önkormányzat lehetőségét, hogy bizonyos speciális helyzetekben önmaga dönthessen arról, 
hogy ki kívánja-e szélesíteni ezeket a jogköreit vagy nem. Az első esetben nem kerül 
hátrányos helyzetbe a határidő leadásakor a kitüntetett, hiszen ezt csak akkor mérlegelhetné a 
Képviselő-testület, amennyiben nem érkezett javaslat az adott kitüntetésre. A jelöltet 
alkalmasnak tartja a Képviselő-testület, akkor a képviselő esetleges büntetése mellett, 
mégiscsak érvényesülhetne, hogy egy arra érdemes hozzájusson egy kitüntetéshez. A másik 
javaslata arra irányul, ha az előző évben az adott kitüntetést nem osztotta ki a Képviselő-
testület, abban az esetben egy évig lehetősége legyen, hogy a következő évben – de csak egy 
alkalommal – megnöveli a ki nem osztott résszel a létszámot. Ha lehetséges külön szavazást 
kér a rendelettervezet 1. § (1) és (2) bekezdéséről. Úgy gondolja, hogy a merevséget oldja ez a 
javaslat, ésszerű, kompromisszumos lehetőséget kínál fel.  
 
Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem javasolja a rendelettervezet 
elfogadását. Mérlegelték a lehetőségeket és átláthatatlan káoszhoz vezetne a javaslat 
elfogadása. Vannak olyan kitüntetések, amelyekre nemcsak a képviselők tehetnek javaslatot. 
Vannak olyan helyzetek, amikor nem érkezik annyi javaslat, mint amennyi kitüntetést 
adhatnak. Ha logikusan gondolkodnak, ebben az esetben itt is meg kellene nyitni a 
lehetőséget. Olyan bonyolult rendszert teremtenének, aminek több lenne a kára, mint a 
haszna. Van egy határidő, az idei évből tanulva mindenki meg fogja tanulni, hogy a határidőre 
be kell adni a javaslatot, ez az élet ezer területén így van. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván módosító javaslata: 
A rendelettervezet 1. §-ában szereplő (5) bekezdés az alábbiak szerint módosuljon: 
„(5) Amennyiben adott kitüntetés adományozására a (3) bekezdés szerinti határidőn belül nem 
érkezett kellő számú érvényes javaslat, a kitüntetések adományozását tárgyaló képviselő-
testületi ülésig a javaslattételre jogosult által benyújtott kitüntetési javaslat alapján a 
Képviselő-testület dönthet a kitüntetés adományozásáról, feltéve, hogy a kitüntetés 
adományozásának feltételei egyébként fennállnak.” 

(334/1. módosító javaslat) 
 
Az előterjesztő nem támogatja a 334/1. módosító javaslatot. 
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Elnök: Nincs több hozzászólásra jelentkező, a napirendi pont vitáját lezárja. Dr. Csicsay 
Claudius Iván módosító javaslatát az előterjesztő nem támogatja, tehát a javaslatról 
szavazniuk kell. Kéri, szavazzanak dr. Csicsay Claudius Iván képviselő módosító javaslatára. 
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 7 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el a 334/1. módosító javaslatot. [254/2013. 
(V. 16.)] 
 
 
Elnök: Rendeletet nem szokta bekezdésenként megszavazni, nem lehet. Kéri, szavazzanak a 
rendeletalkotási javaslatra.  
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (3 igen, 8 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással) nem fogadja el az önkormányzati kitüntetések alapításáról 
és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelettervezetet. [255/2013. (V. 16.)] 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 
 
 
 

10. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
Elnök: Azt lehet mondani, hogy az egyik legfontosabb rendelet, amivel foglalkozik a 
Képviselő-testület, bár a ciklus legfontosabb rendeleteként is megjelölhetik. Hiánypótló, 
jogszabálysértő helyzet megszüntetését előidéző rendelet. Bejelenti, hogy a napirendi ponthoz 
felszólalási jegyet adott le dr. Kustra Pál. (A 2/2013. számú felszólalási jegy a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: Különösen jelentős ennek a rendeletnek a megalkotása. Az 
Önkormányzat évtizedes adósságát, mulasztását pótolja, amikor megalkotja a Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzatot. Az Építési törvény 1997-ben hozta létre azt az 
egységes intézményt és kötelezte a településeket, hogy ilyen formában alkossák meg a 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatukat. Nem a feladatellátók mulasztása ez, 
hanem olyan örökség következménye, amely a kerületi szabályozási tervek kialakulásából 
hozta őket abba a helyzetbe, hogy most jutottak ebbe a helyzetbe. Hozzá kell tenni, hogy 
hosszú előkészítéssel, megfeszített és igen körültekintő szakmai munkával készül el a 
rendelettervezet, amiért köszönetet mond Mozsár Ágnes főépítész asszonynak és 
munkatársainak, valamint a tervezőknek, akik a rendelettervezet kidolgozásában 
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közreműködtek, illetve ennek a jelentős hátterét képező, alátámasztó kötelező és nem kötelező 
tervi elemeket kidolgozták. Az új városrendezési szabályzattal kapcsolatban fontos 
elmondani, hogy két alapvető vezérlő elv alapján készült, amellett, hogy számos magasabb 
rendű jogszabálynak kell megfelelnie a rendelet megalkotása során. Az egyik, hogy 
figyelembe kell vegye-e azokat a kialakult kerületi állapotokat, amelyeket egy rendezett 
településképpel és jogszabályoknak megfelelő településrendezéssel összeegyeztethetők, és ne 
eredményezzen olyan kötelezettségeket a kerület lakosai számára, ingatlantulajdonosok 
számára, amelyek nem ésszerűek, nem állnak összhangban a magasabb szintű jogszabállyal és 
szükségszerűen nem létrehozandó terhek. Az is fontos célkitűzése a rendelettervezetnek, hogy 
egy olyan városrendezési és építési szabályzat jöjjön létre, amely hatékonyan szolgálja a 
településkép esztétikus, szabályszerű és hatékony eszközként alkalmazható kialakítását. A 
rendelettervezet az egész kerület területét lefedi, és a jövőben újonnan megalkotásra kerülő 
szabályozási tervi egységek ennek a rendeletnek a részévé válnak. Természetesen egyéni 
érdekeket a rendelet érint, hiszen minden egyes ingatlannal kapcsolatban tartalmaz valamilyen 
szabályozást. 
 
 
Dr. Kustra Pál: Egy ikerházban lakik, amely még az 1960-as években épült. Szerették volna, 
hogy a telek legyen megosztva. A probléma az volt, hogy 11 méteres utcafront szélesség 
helyett, csak 9,5 méter széles a telek mérete. Elutasító határozatot kaptak, a másodfokú 
hatósághoz fordultak és 2002 elején a Fővárosi Önkormányzattól olyan jelzést kaptak, 
várjanak nyugodtan meg fog születni a kerületi szabályozás erre a területre is, és utána 
lehetővé válik az ingatlan megosztása. A napokban derült ki, hogy a szélességet az új 
szabályozás el fogja törölni, viszont az 500 m2-t, amely korábban fővárosi előírás volt, 800 
m2-re növeli, tehát ennyinek kell lenni a megmaradó területnek. Jegyző úrnak eljuttatott egy 
határozati javaslatot, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a problémát.  
 
Be lehetne iktatni egy átmeneti rendelkezést, hogy az L4-XSZ02 és gondolja a 03-as övezetet 
is érinti ez, ahol évtizedekkel ezelőtt jött létre a jelenlegi állapot és már korábban 
kezdeményezték az ingatlantulajdonosok a megosztást, hogy jelen határozat életbelépést 
követően 90 napig lehessen ismételt telekmegosztási kérelmet benyújtani, amit a Képviselő-
testület pozitívan elbírálhatna. Ismeretei szerint általánosan elfogadott gyakorlat, hogy a 
jogalkotó így zárja le a múltat. A Képviselő-testületnek most lehetősége van pozitív döntéssel 
arra, hogy a múltat tisztességesen lezárja.  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: A területre hatályos szabályozási terv hiányában a Budapest 
Városrendezési és Építési Keretszabályzatról (a továbbiakban BVKSZ) szóló rendelet 
előírásait kell alkalmazni. Ennek a rendeletnek megfelelően kell megalkotni az 
önkormányzatnak a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatát is. Kustra Pál úr által 
említett korábbi elutasító döntés oka a telek szélesség mérete volt, 18,92 telekszélességről van 
szó, ami a korábbi szabálynak nem felelt meg. A képviselő-testületi ülést megelőzően beszélt 
Kustra Pál úrral és próbálták megvilágítani a probléma környezetét. Az átmeneti rendelkezés 
beiktatását nem tudja támogatni, mert ez egy álátmeneti rendelkezés, ami nem egy fennálló 
helyzet eltérő kezelését teszi lehetővé, hanem olyan igény eltérő kezelését, amely a fennálló 
helyzetben sem volt akceptálható. Az átmeneti rendelkezés fogalmának nem felelne meg. 
Ugyanakkor olyan kivételt tenne, amely magasabb szintű jogszabálynak sem felel meg. A 
BVKSZ a KVSZ megalkotására két szabályt szab. Egyrészt azt mondja, hogy 800 m2 
minimális telekméretet enged meghatározni. A KVSZ kialakító fő szempontjai között 
említette, ez a kialakult állapot elismerése. Ha ránéznek az érintett és a környezetében lévő 
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telkekre, azt látják, hogy egyáltalán nem jellemző a kisebb telekméret a környező utcákban, a 
hasonló elhelyezkedésű telkek kialakulása a jellemző, tehát hosszanti, az utcafrontra 
merőleges kiterjedésű telkeket láthatnak. A BVKSZ-nek ez a rendelkezése, amely a kialakult 
állapot elismerését tenné lehetővé, nem alkalmazható ebben az esetben, ugyanakkor a 800 m2-
es minimális telekméretre vonatkozó rendelkezést kell alkalmazniuk a BVKSZ 31. §-ában 
meghatározott 5. táblázat szerint. Nemcsak jogszabályalkotási szempontból nem tudja 
támogatni az átmeneti rendelkezés megalkotását, de arra a magasabb jogszabályba ütközés 
miatt sem lenne lehetőség. A kérelem indító oka, hogy az ikerház felek tulajdonosai önállóan 
rendelkezhessenek az ikerház felükkel, illetve akár hitellel, akár egyéb rendelkezési módon 
megterhelhessék, vagy rendelkezhessenek az ikerházrésszel. A telekmegosztást külön 
tulajdonok létrehozásával tenné meg, de a joghatás tekintetében ugyanerre az eredményre 
vezet az is, ha társasházzá alakítják az ingatlant, ebben az esetben külön tulajdoni hányadokba 
kerülő, külön helyrajzi szám alá kerülő ingatlanrészek önállóan elidegeníthetők, önállóan 
megterhelhetők és még a másik társasházi albetétek tulajdonostársainak a hozzájárulása sem 
kell ehhez. Azt gondolja, hogy tudnak olyan megoldással szolgálni, amely a kívánt eredményt 
eléri, ugyanakkor e cél elérése érdekében a rendelettervezet módosítását nem támogatja. 
 
 
Mihalik András: Nagyon időszerű, hogy nagyon sok vattázó fa van Kőbányán, szennyezik a 
területet és sokan allergiások rá. Javasolja, hogy ezeket a fákat próbálják meg lecserélni. 
 
 
Elnök: A rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza azokat a fafajokat, amelyek telepítése a 
jövőben támogatást nyer a rendelet által. A Képviselő úr által jelzett egyedek vizsgálata 
folyamatosan zajlik, illetve ezek cseréje.  
 
 
Köszönetet mond Főépítész asszonynak és munkatársainak, hiszen nagyon komoly munka 
húzódik a rendelettervezet mögött, de Jegyző úrnak és a kollégáinak is megköszönni a 
munkát, hiszen tudja, hogy nemegyszer estébe fordulóan folyt az egyeztetés arról, hogy mi is 
legyen a pontos szövege a rendelettervezetnek. Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, 
szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra.  
 
 
Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (17 igen,  
egyhangú szavazattal) – az előterjesztés 1. melléklete szerint – megalkotja a Budapest X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
 
Elnök:     A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 

11. napirendi pont: 
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A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolója (mérleg, 
kiegészítő melléklet), üzleti és közhasznúsági jelentése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
Elnök: Kérdezi az előterjesztő Alpolgármester urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Nem 
kíván. Köszönti Ügyvezető asszonyt. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kíván. 
 
 
Élő Norbert: Felhívja a figyelmet a számok alapján, hogy üzemi szinten és a vállalkozói 
eredmény szinten is veszteséges a cég, csak a számviteli eredménye lett pozitív. A számokból 
az látszik, hogy amennyivel csökkentek a bevételei, nem csökkentek annyival a kiadásai. 
Véleménye szerint 2013-ban ezt fokozatosan figyelni kellene a tulajdonosnak és a Felügyelő 
Bizottságnak, mert ahogy nő az eladósodottsága a cégnek, az az évek során gondokat okozhat, 
amely most még megállítható.  
 
 
Dr. Pap Sándor: El kell mondja, hogy mind Cégvezető asszony, mind a Felügyelő Bizottság 
rendkívül alaposan és lelkiismeretesen igyekszik odafigyelni a takarékosságra, másrészt a 
külső bevételszerzést lehetőségét folyamatosan vizsgálja és napirenden tartja. Tudomásul kell 
venni, hogy alapvetően ez egy olyan nonprofit kft. amely közszolgáltatást végez, tehát a 
nyereségorientáltság háttérbe kell szoruljon. Ennek a gazdasági társaságnak nagyon nagy az 
OEP normatíva kitettsége, a bevételeinek nagy részét központi költségvetésből hívja le, és 
miután ezek a normatíva összegek akár évente is változhatnak, így egy kicsit összehasonlítani. 
Valamennyi intézményük, illetve gazdasági társaságuk közül ez a kft. igényli a legkevesebb 
pluszforrást. A nem önkormányzati alapfeladatból, hanem az ezentúl ellátott feladatokból a 
tevékenysége nagy részét finanszírozza a Kft. Javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló 
elfogadását.  
Élő Norbert: Arra akarta felhívni a figyelmet, hogy amennyivel kevesebb támogatást adnak, 
az azonnal megjelenik a kft.-nél veszteségként és érdemes lenne 2013-ban legalább nullára 
kihozni a cég működését. Az Önkormányzatnak felelőssége van, hogy ne legyen veszteséges 
ez a cég és ezt nyilván körülbelül 5 millió forint támogatással meg lehet oldani idén is.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Megértette Képviselő úr felvetését. Az előző képviselő-testületi ülésen a 
szabad pénzmaradványból 23 millió forintot biztosítottak a gazdasági társaságnak. 
 
 
Élő Norbert: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
256/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolójáról (mérleg, 
kiegészítő melléklet), üzleti –és közhasznúsági jelentéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolóját, valamint az üzleti- és 
közhasznúsági jelentését.  
Határidő:                                   azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
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a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
 
 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
257/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolójáról 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
Határidő:                                   azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
 

 
 

Elnök:     A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. 

évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, kérdése van, jelezze. 
 
 
Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet egészüljön ki az 
ügyvezető prémiumfeladatának, valamint a prémium mértékének meghatározásával az 
alábbiak szerint: 
 
„…/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározásáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évi üzleti tervét az 1. melléklet szerint [és az ügyvezető 2013. évi 
prémiumfeladatát az előterjesztés 2. melléklete szerint] jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője számára 
teljesítménykövetelményként – az ügyvezető munkaszerződésének 5. pontja, valamint a 
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Javadalmazási szabályzat 5-8. pontja alapján – az alábbi 2013. évi prémiumfeladatot 
határozza meg: 
2. 1.  Szakápolás bevezetése/működési engedély megszerzése az Idősek Otthonában és 

Időskorúak Gondozóházában. 
2. 2.  Szakápolási protokollok kidolgozása: 

2.2.1. Vér- és testváladékok vétele laboratóriumi vizsgálat céljából. 
2.2.2. Perifériás vénakanül (branül) behelyezése és ellátása. 
2.2.3. Előkészítés (beteg és eszközök) különböző eszközös vizsgálatokhoz és invazív 

beavatkozások. 
2.2.4. Asszisztálás a különböző eszközös vizsgálatok és invazív beavatkozások 

végrehajtása közben. 
2.2.5. Szondán (nasogastricus és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és 

folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek. 
2.2.6. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje. 
2.2.7. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres 

hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. 
2.2.8. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer 

beadásához kapcsolódó szakápolói feladatok. 
2.2.9. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt 

szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus 
szájápolási tevékenységek műtét után.  

2.2.10. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 
2.2.11. Betegség következményekén átmenetileg vagy véglegesen kiesett, vagy 

csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez, vagy pótlásához 
kapcsolódó szakápolási feladatok (gyógyászati segédeszközök, protézisek 
használatának tanítása, mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása). 

2.2.12. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazásának protokolljai 
(inhalálás, váladékszívó alkalmazása, oxigénterápia). 

2.2.13. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 
2.2.14. Haldokló beteg szakápolása. 
2.2.15. EKG készítés. 
2.2.16. Sürgősségi esetek, szövődmények felismerése, elhárításának megkezdése, és 

közreműködés az elhárításában. 
2. 3.  Demens nappali ellátás biztosítása az Örökifjak Idősek Klubjában a kerületben élő 

enyhe és középsúlyos demens betegek részére (szakmai program elkészítése, személyi 
tárgyi feltétel biztosítása, működési engedély módosítása). 

2. 4.  Idősek Otthonában az enyhe-, középsúlyos és súlyos demens lakók terápiás 
foglalkoztatása (állapotfelmérés mini – mentál teszt és Dr. Hardy féle rajzelemzés alapján 
komplex művészetterápia alkalmazása). 

3. A prémium mértéke a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pontja és az ügyvezető 
munkaszerződésének 5. pontjával összhangban legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó  
1 680 000 Ft. 
Határidő:   2013. december 31. 
Feladatkörében érintett:       a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
        a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

(359/1. módosító javaslat) 
 
Az előterjesztő támogatja a 359/1. módosító javaslatot. 
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Szabóné Gerzson Sarolta: A Népjóléti Bizottság az előterjesztést alaposan átbeszélte. A Kft. 
nagyon fontos feladatot lát el a kerületi idősellátásban. A Kőbányai Önkormányzat sok más 
terület mellett az idősellátást is nagyon fontos területnek gondolja, és eszerint folytatja az 
együttműködést az intézményvezetővel. A 2013. évi üzleti tervet nagyon gondos és takarékos 
szemlélet vezeti. Megköszöni Intézményvezető asszonynak azt az együttműködést, amelyet 
vele és a Felügyelő Bizottsággal kapcsolatban is tapasztal. A prémiumfeladat kapcsán nagyon 
fontosnak tartják, hogy a szakellátás bevezetésre kerülhessen, hiszen a demens ellátással és a 
nagyon sok idős beteggel együtt járó problémák ezt nagyon igényelnék, hogy azok a kollégák, 
akik rendelkeznek ezzel a jogosítvánnyal házon belül végezhessék ezeket a feladatokat.  
 
 
Tóth Balázs: Köszöni Ügyvezető asszonynak és a Felügyelő Bizottságnak a munkáját. 
Kérdezi Jegyző úrtól, hogy a bizottsági ülésen észrevételezte, hogy általában a három 
intézményvezetőnek, illetve ügyvezetőnek döntenek a prémiumfeladatáról és a bérezéséről. A 
KŐKERT-nél és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél forintra pontosan szerepel az 
előterjesztésben, hogy mekkora javadalmazásban részesülnek, a Szivárvány Nonprofit Kft.-
nél ez nem szerepel. Kéri, hogy ugyanúgy kerüljön be a határozati javaslatba, hogy maximum 
három hónap munkabérnek megfelelő prémiumot biztosít a Képviselő-testület. 
 
 
Dr. Szabó Krisztián: Mindhárom gazdasági társaságuk vezetője munkaszerződése eltérő 
módon tartalmazza a prémium megállapításának a lehetőségét. Ügyvezető asszony 
munkaszerződése megemlíti, nem tartalmaz rá igazából érdemi rendelkezést. A KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. esetében szintén említés szintjén szerepel, és a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának a munkaszerződése idézi gyakorlatilag a 
javadalmazási szabályzatot. A javadalmazási szabályzat mindhárom vezető esetében 
ugyanúgy rendelkezik hogy: „a Képviselő-testület döntése alapján legfeljebb háromhavi 
munkabérnek megfelelő prémium állapítható meg.” Ez azt jelenti, ha nincs is a 
prémiumkitűző határozatban a javadalmazási szabályzat szerint ez akkor is így van. A másik 
két határozattervezet utolsó pontjában szerepel, hogy legfeljebb három hónap, ha kívánja a 
Képviselő-testület, akkor beépíthető ebbe a határozati javaslatba is a legfeljebb három hónap.  
 
 
Dr. Pap Sándor: A takarékos hozzáállás mindennél jobban mutatja, hogy ez a társaság 
korábban sem kapott nagy önkormányzati támogatást, de ez is a tavalyi évhez képest 7 millió 
forinttal csökkent, tehát ennyivel takarékosabban működik a társaság.  
 
 
Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés a napirend vitáját lezárja. A Kft. folyamatosan 
fejleszt, keresi azokat a megoldásokat, amellyel növelni tudja az ellátás színvonalát. Ehhez a 
kreatív, előremutató gondolkodáshoz külön gratulál az ügyvezetésnek és az őt támogató 
felügyelő bizottságnak. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra Jegyző úr pontosító 
javaslataival együtt.  
 
 
258/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évi üzleti tervét az 1. melléklet szerint  jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője számára 
teljesítménykövetelményként – az ügyvezető munkaszerződésének 5. pontja, valamint a 
Javadalmazási szabályzat 5-8. pontja alapján – az alábbi 2013. évi prémiumfeladatot 
határozza meg: 
2. 1.  Szakápolás bevezetése/működési engedély megszerzése az Idősek Otthonában és 

Időskorúak Gondozóházában. 
2. 2.  Szakápolási protokollok kidolgozása: 

2.2.17. Vér- és testváladékok vétele laboratóriumi vizsgálat céljából. 
2.2.18. Perifériás vénakanül (branül) behelyezése és ellátása. 
2.2.19. Előkészítés (beteg és eszközök) különböző eszközös vizsgálatokhoz és invazív 

beavatkozások. 
2.2.20. Asszisztálás a különböző eszközös vizsgálatok és invazív beavatkozások 

végrehajtása közben. 
2.2.21. Szondán (nasogastricus és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és 

folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek. 
2.2.22. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje. 
2.2.23. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres 

hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. 
2.2.24. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer 

beadásához kapcsolódó szakápolói feladatok. 
2.2.25. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt 

szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus 
szájápolási tevékenységek műtét után.  

2.2.26. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 
2.2.27. Betegség következményekén átmenetileg vagy véglegesen kiesett, vagy 

csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez, vagy pótlásához 
kapcsolódó szakápolási feladatok (gyógyászati segédeszközök, protézisek 
használatának tanítása, mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása). 

2.2.28. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazásának protokolljai 
(inhalálás, váladékszívó alkalmazása, oxigénterápia). 

2.2.29. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 
2.2.30. Haldokló beteg szakápolása. 
2.2.31. EKG készítés. 
2.2.32. Sürgősségi esetek, szövődmények felismerése, elhárításának megkezdése, és 

közreműködés az elhárításában. 
2. 3.  Demens nappali ellátás biztosítása az Örökifjak Idősek Klubjában a kerületben élő 

enyhe és középsúlyos demens betegek részére (szakmai program elkészítése, személyi 
tárgyi feltétel biztosítása, működési engedély módosítása). 

2. 4.  Idősek Otthonában az enyhe-, középsúlyos és súlyos demens lakók terápiás 
foglalkoztatása (állapotfelmérés mini – mentál teszt és Dr. Hardy féle rajzelemzés alapján 
komplex művészetterápia alkalmazása). 

3. A prémium mértéke a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pontja és az ügyvezető 
munkaszerződésének 5. pontjával összhangban legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó  
1 680 000 Ft. 
Határidő:   2013. december 31. 
Feladatkörében érintett:       a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
        a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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(Az üzleti terv szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Kérdezi a Képviselő-testületet, ha most tartanak 
20 perc szünetet, utána nagy lendülettel végig tudják tárgyalni a hátralévő napirendi pontokat. 
Az SZMSZ 22. § (1) bekezdés 16. pontja alapján 20 perc szünetet rendel el. 
 
 
Szünet 
 
 
Elnök:     A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
 
 
 

14. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervének és az 

ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Ügyvezető úrral tegnap telefonon beszélt, aki elmondta, hogy fiatalok 
foglalkoztatására adnak be pályázatot a napokban, és jó eséllyel indulnak a pályázaton. 
Várhatóan ezek a foglalkoztatási számok még bővülni fognak. 
Elnök: Minden olyan számnak örülnek, amely a foglalkoztatás növelését jelenti. 
Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
259/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervéről és az 
ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározásáról  
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2013. évi üzleti tervét annak mellékleteivel az abban foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
számára teljesítménykövetelményként – az ügyvezető munkaszerződésének 3.2 pontja, 
valamint a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pontja alapján – az alábbi 2013. évi 
prémiumfeladatot határozza meg: 

a) a 2013. évre a Társaság mottójául választott "Legyen rend és tisztaság!" jelszó 
szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gondozottság további növelése, 
az illegálisan lerakott illetve elszórt hulladékok összegyűjtési és elszállítási 
idejének rövidítése; 
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b)  a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének - díjra esélyes - 
felkészítése a "Virágos Magyarországért" mozgalom 2013. évi versenyszemléjére; 

c)  a kivágott fák tuskóinak visszamarása: 
ca)  a 2013-ban kivágott fáknál kivétel nélkül, minden esetben és 
cb)  legalább ezzel megegyező számban a régi ki vágások megmaradt tuskói esetében; 

d)  a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási arányának növelése. 
3. A prémium mértéke a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pontja és az ügyvezető 
munkaszerződésének 3.2 pontjával összhangban legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó  
2 543 459 Ft. 
Határidő:  2013. december 31. 
Feladatkörében érintett:  a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 
Elnök:     A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Ugyanaz elmondható a KŐKERT 
tevékenységével kapcsolatban, mint amit elmondtak a Szivárvány Nonprofit Kft.-nél. Jó 
munkát kíván Ügyvezető úrnak.  
 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Révész Máriusz: Örömmel veszi, hogy a legfeljebb szó itt is bekerült a határozati javaslatba. 
Elég nagy összeget biztosítottak a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a Gergely utca – 
Sibrik Miklós úti parkra, ennek egy része nem megnyitható a feltárt metángáz miatt, a másik 
része viszont talán a közönség számára is használható lenne.  
 
Szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontja egészüljön ki az alábbi c) 
ponttal: 
„c) a Sibrik – Gergely rekultivált bánya azon területei, amelyek a vizsgálatok alapján 
biztonságosak, nem jelenthetnek veszélyt a látogatóknak, kerüljenek megnyitásra a közönség 
számára.” 

(361/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 361/1. módosító javaslatot. 
 
 
Tóth Balázs: A legutóbbi felügyelő bizottsági ülésen Vezérigazgató úr jelezte, hogy 
kutyafuttató megnyitása tervben van a Sibrik Miklós út – Harmat utca sarkán.  
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Elnök: Véleménye szerint már a munka is folyik.  
 
 
Dr. Pap Sándor: Kéri Révész Máriusz képviselő urat pontosítsa a javaslatát. Ha a 
kutyafuttatóra gondolt, akkor azt támogatja és Képviselő úr javaslatát előterjesztőként 
támogatja. Ha a kutyafuttatón felüli műszaki tartalomra gondol Képviselő úr, azt kéri 
konkretizálni. Támogatja, hogy a kutyafuttató létesítése kerüljön be Vezérigazgató úr 
prémiumfeladatai közé. 
 
 
Révész Máriusz: A kutyafuttatónál kicsit többre gondolt, bár nem tudja, hogy mekkora a 
kutyafuttató. Felmérés készült, amely azt mondja, hogy bizonyos területen túl sok metán 
képződik, viszont vannak olyan területei a Gergely utca – Sibrik Miklós úti félig rekultivált 
bányaterületnek, ahol nincs az a metánkoncentrátum, amely veszélyt jelent, azt szeretné, ha 
ezt a területet meg lehetne nyitni a közönség számára. Sok százmillió forintot elköltöttek erre 
a területre, ebben az esetben, amit lehet sürgősen meg kell nyitni a környék lakói előtt.  
 
 
Marksteinné Molnár Julianna: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
jelen formájában javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A Gergely bánya területén 
bejárást tartottak, megnézték, hogy a zöld telepítés hogyan alakul, illetve a leendő 
kutyafuttató helyét vizsgálták meg.  
Jelzi, hogy a kutyafuttató ügyében a Képviselő-testület már hozott döntést, hiszen a 
Környezetvédelmi Program ez évi akciótervét elfogadták, és ebben tételesen szerepel, hogy a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. itt egy kutyafuttatót fog kialakítani. Nem látja akadályát, hogy 
ezzel kibővítsék Vezérigazgató úr prémiumfeladatát, de óvakodna ilyen bizonytalan 
megfogalmazású szövegezéstől, hogy ismeretlen mennyiségű és ismeretlen területet jelöljenek 
ki a közönség részére megnyitásra. Nyilván ez nagymennyiségű kerítés áthelyezést is igényel, 
a maga részéről megfontolás tárgyává tenné.  
 
 
Dr. Pap Sándor: A köz számára megnyitható területek telekkönyvi leválasztása folyamatban 
van. Képviselő úr igényeinek megfelelően gondolkodik a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és 
ezek a folyamatok zajlanak. Felhívja a figyelmet, hogy nem egzakt prémiumkövetelmény 
meghatározásától óva intené a Képviselő-testületet, mert ez bizonytalanságot és jogvitát 
hozhat maga után. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben igény van a 
kutyafuttatót vegyék be a prémiumfeltételek közé, ha ezt valaki javasolja, támogatni fogja 
előterjesztőként. Ennél többet most nem látna ebbe belefoglalni.  
 
 
Révész Máriusz: Egy kicsit másképp látja a javaslatát. Van egy felmérés, amely kimutatja, 
hogy mely részére nem lehet bemenni a területnek, és melyik az a része, ahová be lehet 
menni. Erre a területre évente 90-100 millió forintot költenek, ebben az esetben azt gondolja, 
hogy az a rész, amely megnyitható a lakosság előtt, az kerüljön megnyitásra. Meg lehet 
mondani, hogy mely terület nem nyitható meg.  
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Dr. Pap Sándor: Való igaz, hogy évente körülbelül 90 millió forintjukba kerül ez a terület, a 
pénz elköltésének a célja eddig sem volt titok, és ezután sem lesz. A Környezetvédelmi 
Hatóság által előírt kötelezettségüknek tesznek eleget.  
 
 
Elnök: Kéri, Révész Máriusz képviselő urat, ismertesse a javaslatát. 
 
 
Révész Máriusz: Prémiumfeladatként javasolja, hogy a Gergely utca – Sibrik Miklós úti 
bánya azon területeit, amelyek a felmérések alapján nem jelentenek veszélyt a látogatókra, 
ezeket a területeket nyissák meg a közönség számára. 
 
 
Elnök: Az előterjesztő nem támogatja a javaslatot. Kéri, szavazzanak Révész Máriusz 
képviselő javaslatára.  
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 4 
ellenszavazattal, 9 tartózkodással nem fogadja el a 361/1. módosító javaslatot. [260/2013. 
(V. 16.)] 
 
 
Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra.  
 
 
261/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti terve és a vezérigazgató 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározásáról 
(15 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti tervét az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára 
teljesítménykövetelményként – a vezérigazgató munkaszerződésének 4.2.1 pontja alapján – az 
alábbi, 2013. évi prémiumfeladatot határozza meg: 

a)  a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciójának 
elkészítése, 

b)  a Gyakorló utca – Hatház utca – Kerepesi út - Fehér út által határolt fizető 
parkolási övezet üzemeltetését végző szervezeti egység felállítása, a Társaság 
szabályzatainak ennek megfelelően történő módosítása, a fizető parkolási övezet 
üzemeltetésének megkezdése. 

3. A prémium mértéke a vezérigazgató munkaszerződésének 4.2.2 pontjával összhangban 
legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó 3 000 eFt. 
Határidő:  2013. december 31. 
Feladatkörében érintett:  a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
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16. napirendi pont: 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
Elnök: Megadja a szót dr. Pap Sándor előterjesztőnek, hogy szóban kiegészíthesse az írásos 
előterjesztést.  
 
 
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslata: 
A határozattervezetben szereplő „2016. május 31.” szövegrész helyébe „2015. május 31.” 
szöveg lép. 

(352/1. módosító javaslat) 
 

Az előterjesztő támogatja a 352/1. módosító javaslatot. 
 
 
Dr. Pap Sándor: Gépelési hiba miatt 2016. helyett 2015-ig javasolják megkötni a szerződést. 
A módosító javaslatot előterjesztőként támogatja.  
 
 
Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra a támogatott 
módosító javaslattal együtt.  
 
 
262/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (4) bekezdése alapján a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójává az AUDIT LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (1107 Budapest Balkán u. 12. fszt. 1.) kijelölt könyvvizsgáló 
Eszenyiné Fekete Ágnes, választja meg, és hozzájárul a 2010. december 17-én létrejött 
szerződés változatlan feltételek mellett történő meghosszabbításához 2015. május 31. napjáig. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
Elnök: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
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263/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének 
módosításáról 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2.1. pontjának első bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A 2013. január hó 1. napja és 2013. december hó 31. napja közötti időszakra az Előirányzott 
Kompenzáció összege nettó 1 964 737 969 Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázhatvannégymillió-
hétszázharminchétezer-kilencszázhatvankilenc forint + 415 677 882 Ft, azaz 
Négyszáztizenötmillió-hatszázhetvenhétezer-nyolcszáznyolcvankettő forint áfa, mindösszesen 
2 380 415 851 Ft, azaz Kettőmilliárd-háromszáznyolcvanmillió-négyszáztizenötezer-
nyolcszázötvenegy forint.” 
 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2.1. (b) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„a Költségtérítés nettó 1 396 060 016 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-
hatvanezer-tizenhat forint + 262 134 835 Ft, azaz Kettőszázhatvankettőmillió-
egyszázharmincnégyezer-nyolcszázharmincötforint áfa, mindösszesen 1 658 194 851 Ft, azaz 
Egymilliárd-hatszázötvennyolcmillió-egyszázkilencvennégyezer-nyolcszázötvenegy  forint.” 
 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete 5.2. pontja – 
felújítási feladatok – az alábbi új sorokkal egészül ki: 
”Keresztury Ált. Isk. vizesblokk felújítása 
Gépmadár u. óvoda, bölcsőde összesen 9 vizesblokk felújítása 
Parkolási zóna kiegészítő munkák 
Kis-Pongrác projekthez területén aszfaltozás 
Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó fapótlás (600 db fa pótlása a kivágandó fák helyett)” 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés  
módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 

18. napirendi pont: 
A KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 azonosító számú, „Budapest Főváros X. kerület, Mázsa 
tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata” című projekt Támogatási szerződése 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.  
 
 
Somlyódy Csaba: Nagyon fontos, hogy végre idáig elértek ebben az ügyben, most már 
látszik, hogy mikor lesz meg ez az intermodális csomópont felmérés. A bizottsági ülésen 
javasolta – bár szorosan nem tartozik ide –, hogy komplexitásában kell kezelni az S1, a Mázsa 
tér, Liget tér ügyét, vagyis egy új Városközpont kialakítását, ennek a közlekedési és 
energetikai megoldását. Neuralgikus pont a Kőér utca átkötése, amely szorosan összefügg 
ezzel a kérdéssel, ha már a vasúti felüljáró kérdésével foglalkoznak. Ez fővárosi és országos 
probléma lesz, ehhez kapcsolódóan meg kell vizsgálni, hogyan lehet ezt egy lépésben 
megtenni.  
 
 
Elnök: Jó lenne tudni, hogy valóban mikor lesz meg a tanulmány, úgy tudja, hogy a 
közbeszerzés hiánypótlási szakaszban van. Egyetért azzal, hogy az egész rendszert 
összefüggésében kell vizsgálniuk a különböző területeket. Mennyire lehet, majd a Mázsa tér 
tervezésénél, azontúl, hogy rámutatnak azokra a pontokra, amelyeket a rendszer részévé tenni, 
mennyire lehet részévé tenni, az nagy kérdés. Mindenki tudja, hogy Főváros egyik 
legkritikusabb közlekedési csomópontja a Kőér utcai vasúti átjárója, ezzel együtt az előre 
becsülhető költségek nem azt mutatják, hogy gyors megoldáshoz fognak eljutni. 
 
 
Dr. Pap Sándor: Egy ilyen nagyságrendű közbeszerzésnél, amely európai uniós pénzből 
történik, úgynevezett folyamatba épített ellenőrzés van, ami azt jelenti, hogy valamennyi 
közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek meg kell 
küldeni, amíg rá nem bólintanak, nem léphetnek előre, ez egyértelműen nem gyorsítja meg a 
folyamatot. Egyetért abban Képviselő úrral, hogy a Kőér utca – Gyömrői úti csomópont, de 
ha már a kapcsolható közlekedési problémáknál tartanak, akkor a Korponai utca áttörés és az 
Élessarok problémájának a megoldása is felmerül, számos olyan kérdés van, amit hozzá 
lehetne ehhez kapcsolni. Tudni kell, hogy valamennyi ilyen probléma megoldása ugyanilyen 
megvalósíthatósági tanulmánnyal tud kezdődni, ezt követi a tervezési folyamat és csak azután 
lehet kivitelezni. Az a becsült összeg, amit megjelöltek az eredeti pályázatban tervezésre és 
kivitelezésre 15 milliárd forint. Hasonló nagyságrendben fog mozogni az Élessarok és ezt 
megközelítő nagyságrend a Kőér utca – Gyömrői úti csomópont is. A Korponai áttörés 
valamivel kevesebb összeg. Amikor pályáztak az utolsó forintokat hozták el erről a KÖZOP-
os csatornáról, folyamatosan figyelik, hogy ezen a támogatási csatornán van-e még pénz, ha 
lesz természetesen azonnal pályáznak, de az uniós források ezt engedték. A problémákkal 
tisztában vannak, amint lesz rá forrás, abban a pillanatban pályázni fognak.  
 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
264/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa 
tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata" című projekt Támogatási szerződése 
módosításáról  
(17 igen,  egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség között 2012. június 15-én létrejött KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 
azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont 
vizsgálata" című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés – határidőre vonatkozó – 
módosítását írja alá. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 

19. napirendi pont: 
A X. kerület – Kőbányai „WOLF” Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 

Mentők – Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Egyik előző képviselő-testületi ülésen azt javasolta, és a 
javaslatát a Képviselő-testület elfogadta, hogy a menetlevelekben az igénybevétel célja is 
legyen feltüntetve. Kérdezi, hogy ez a feltétel megvalósult, vagy sem? 
 
 
Élő Norbert: Javasolja Polgármester úrnak, hogy az állandó járőrözés, amit Kapitány úr 
mondott az Örs vezér terén, több területen is valósuljon meg, akár az Újhegyi sétányon, az 
Újhegyi lakótelepen. Polgármester úr vizsgálja meg annak a lehetőségét van-e mód arra, hogy 
a polgárőrökkel közösen állandó járőrkihelyezésére van-e lehetőség az Örs vezér terén kívül 
is.  
 
Szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés egészüljön ki egy második 
határozattervezettel az alábbiak szerint: 
„.../2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az ALFA Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló féléves beszámolót 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő:     2013. augusztus 29. 
Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért  

felelős alpolgármester” 
(354/1. módosító javaslat) 

 
Az előterjesztő támogatja a 354/1. módosító javaslatot. 
 
Szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés egészüljön ki egy harmadik 
határozattervezettel az alábbiak szerint: 
„.../2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a X. Kerület – Kőbányai „WOLF” Polgárőrség OPSZ 
Gépjármű Felderítő – Speciális Mentők – Polgári Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
kötött szerződés módosítását, annak érdekében, hogy állandó jelenlétet biztosítsanak a Kőrösi 
Csoma sétányon, valamint az Újhegyi sétányon. 
 Határidő:     azonnal 
Feladatkörében érintett:  az aljegyző 

a Jogi Csoport” 
(354/2. módosító javaslat) 

 
Az előterjesztő nem támogatja a 354/2. módosító javaslatot. 
 
 
Elnök: Véleménye szerint a Rendőrséggel kötött szerződésük, amely plusztámogatásról szól 
az azt fogalmazza meg, hogy akkor adnak támogatást, ha a sétányokon folyamatos közterületi 
jelenlétet biztosítanak, ehhez különítettek el 2,5 millió forintot.  
 
 
Radványi Gábor: Az Alfa Polgárőr Egyesülettel el tudja mondani, hogy pénzeszközátadás az 
Önkormányzat részéről nem történik. Nekik egy irodahelyiséget biztosítanak. Támogatja Élő 
képviselő úr javaslatát, hogy számoljanak be júniusban. Élő úr úgy érti a javaslatát, hogy a 
Wolf Polgárőrség a Rendőrséggel közösen járőrözzön.  
A Wolf Polgárőrséget tavaly 6 millió forinttal támogatta az Önkormányzat, ebben az évben 
ezt az összeget 3,5 millió forintra csökkentettek. A Wolf a kerület életében fontos szerepet 
játszanak, biztosan beleegyeznének a közös járőrözésbe, de akkor a 3,5 millió forintos 
összegből nem fognak tudni kijönni, ehhez egy költségvetési sort is hozzá kell rendelni.  
 
 
Élő Norbert: Véleménye szerint az segítene, ha lenne egy állandó pont, ahol mindig van 
polgárőr és rendőr, véleménye szerint ez segítene, ha pedig benne van a szerződésben, akkor 
nyitott kapukat dönget. Ha költségvetési forrás kell hozzá, és nincs, akkor nem tudnak 
továbblépni, ezért javasolta, hogy Polgármester úr vizsgálja meg.  
 
 
Elnök: Sorolhatná azokat a pontokat, ahol a Polgárőrség önkéntes munkával jelen van, hogy a 
közrend fenntartása biztosított legyen. A Rendőrökkel kötött szerződésük tartalmazza, hogy 
akkor adnak támogatást, amennyiben a sétányokon folyamatos rendőri jelenlétet biztosítanak. 
Mivel ezt a rendőröknek előírták, nem tartja feltétlenül fontosnak megszavazni. Az Alfa 
Polgárőrséget meg fogják kérni, hogy számoljanak be a Képviselő-testületnek.  
 
 
Farkas Gábor: Kérdezi, hogy miért kell a templomokat biztosítani misék alatt?  
 
 
Elnök: Azért, mert a misék alatt számos autót törnek fel úgy az Ihász utcai Református 
Templom környékéről érkezik kérés, mint a Szent László Templom környékéről. Aljegyző úr 
behozta azt a köteget, amely az I. negyedéves elszámolását tartja a Wolf-nak.  
 
 



 37

Dr. Szabó Krisztián: Aljegyző úrnál mindig rendelkezésre állnak a menetlevelek, bármikor 
megtekinthetők. Az látszik, hogy a menetlevél minden rovata megfelelően ki van töltve, 
rögzítik az indulási időt, helyet, kilométereket, mindegyik út, szakasz kilométerrel, pontos 
időponttal szerepel.  
 
 
Elnök: Ha valaki itt él, és nyomon követi, hogy a Wolf merre jár, akkor rendszeresen 
találkozhat velük. Találkozhat a Mádi utcában, amikor kigyullad egy trafóház, mert ők 
biztosítanak, találkozhatnak velük akkor, amikor beszakadás történik a Sportligetben, ők 
biztosítanak először, mindenhol ott vannak, ahol olyan esemény történik, ami gyors 
beavatkozást kíván, illetve a közös járőrözést a rendőrség igazolja.  
 
 
Dr. Szabó Krisztián: A cél mindig a járőrözés, a járőrözés nem konkrét céllal, hanem a 
közterület megfigyelése céljából az útvonalon való haladást jelenti. A menetlevélen nem lehet 
feltüntetni egyebet.  
 
 
Radványi Gábor: Élő képviselő úr első javaslatát befogadja. A másik javaslatát Polgármester 
úr által elmondottak alapján nem tartja indokoltnak. A legközelebbi beszámolóra meg fogja 
hívni a Wolf Polgárőrség vezetőjét, hogy a felvetett kérdésekre válaszoljon. 
 
 
Elnök: Élő képviselő úr javaslatát külön határozati javaslatban tudják kezelni. Felkéri a 
Képviselő-testület a polgármestert, hogy terjessze a Képviselő-testület elé az Alfa Polgárőrség 
tevékenységéről szóló beszámolót félévente. Másik javaslat: A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a Wolf Polgárőrség szerződésének a módosítását, hogy 
állandó jelenlétet biztosítsanak a Kőrösi Csoma sétányon, illetve az Újhegyi sétányon. Kéri, 
szavazzanak először az Alfa Polgárőrség beszámolójára tett javaslatra. 
 
 
265/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
az Alfa Polgárőr Egyesület első félévi beszámolási kötelezettségéről 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az ALFA Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló féléves beszámolót 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő:     2013. augusztus 29. 
Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért  

felelős alpolgármester 
 
 
Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a Wolf Polgárőrség szerződésének a módosítását, hogy állandó jelenlétet 
biztosítsanak a Kőrösi Csoma sétányon, illetve az Újhegyi sétányon. 
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 
ellenszavazattal, 9 tartózkodással nem fogadja el a 354/2. módosító javaslatot. [266/2013. 
(V. 16.)] 
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Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra.  
 
 
267/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a X. Kerület – Kőbányai „WOLF” Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő – Speciális 
Mentők – Polgári Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(13 igen  szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. Kerület – 
Kőbányai „WOLF” Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő – Speciális Mentők – Polgári 
Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 

20. napirendi pont: 
Az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Kérdezi, hogy ez kikre vonatkozik? Ez az iskolaigazgatókra 
vonatkozik-e? 
 
 
Elnök: Nem tud jutalomként vonatkozni, hiszen az előző pénzügyi év végén, decemberben 
egy félévet zártak, akkor a vezetők munkájának elismerésére jutalom formájában is sor került. 
Jelzi, hogy a költségvetés tervezésénél a szám meghatározására úgy került sor, hogy az 
iskolaigazgatókat 50%-kal beszámították a tervezésbe. Kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatra. 
 
 
268/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 13. mellékletének 3. soráról (Intézményvezetők jutalmazása)  
13 493 000 Ft összeget felszabadít. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
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 a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
 a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
 a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
 a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 

21. napirendi pont: 
A Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
269/2013. (V. 16.) KÖKT határozata 
a Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatásáról 
(17 igen, egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda részére 320 000 forint összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a 
pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és 
civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester  
 a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 

22. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
270/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról 
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(17 igen, egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, és a 2. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
Határidő:   2013. május 31. 
Feladatkörében érintett:   a humán szakterületért felelős alpolgármester 

 a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
 

(Az alapító okiratok szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 

23. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Az előterjesztésben szerepel, hogy „A Polgármesteri Hivatal 
nevének megváltoztatásával szükségessé válik a hivatal nevét tartalmazó dokumentumok 
(szabályzat, utasítás, rendelet stb.) felülvizsgálata és módosítása, valamint a bélyegzők – 
szükség szerinti – cseréje. Ugyancsak javítani kell a hivatal megnevezését tartalmazó táblákat, 
céges és levélpapírokat, borítékot, nyomtatványokat, amelyek a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésének terhére valósulnak meg.” Kérdezi, hogy mennyibe kerül mindez? 
 
 
Dr. Szabó Krisztián: Nem fog tudni pontos számot mondani. Azt gondolja, hogy néhány 
százezer forintos költségről lesz szó. Egyrészt követi majd egy SZMSZ módosítás ezt az 
alapító okirat módosítást, megtervezik és felmérik az összes további technikai szükségletet is. 
Az előterjesztésből kitűnik, hogy az önkormányzati törvénynek egy furcsa a Polgármesteri 
Hivatalok nevét meghatározó rendelkezéséből fakad ez a kötelező névmódosítás. Személyes 
véleménye, hogy teljesen indokolatlan és kidolgozatlan szabályozás ró terhet a Hivatalra, de 
sajnálatos módon nem tudják másként értelmezni, minthogy ezt meg kell hozni. Olyan módon 
fogják az SZMSZ módosítást és a további adminisztratív módosításokat megtenni, hogy 
azokat megfelelő ütemezéssel a lehető legköltséghatékonyabban tudják végrehajtani.  
 
 
Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
271/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
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(13  igen  szavazattal, 4 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet 
szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratot módosító okiratát elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:      azonnal 
Feladatkörében érintett:   az aljegyző 

a Jogi Csoport 
 
(Az alapító okiratok szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 

24. napirendi pont: 
Az „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére kiírt pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
 
Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
272/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
az „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére kiírt pályázat benyújtásáról 
(17 igen,  egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be az Idősbarát Önkormányzat Díj 2013 elnyerésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
 
 
 

25. napirendi pont: 
Sportversenyen való részvételhez egyéni támogatási igény 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
Radványi Gábor: Alapítványon keresztül támogatnák a kislány Európa bajnokságon való 
részvételét. 150 000 Ft támogatást javasol elfogadni. 
 
Szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 1. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 
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 „1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete [részére 
nemzetközi kvalifikációjának megszerzéséhez és az Európa Bajnokságra való 
kijutásához] a nemzetközi kvalifikációjának megszerzéséhez és az Európa-bajnokságra való 
kijutásához (..) lovastorna versenyző részére a Habsburg Eilika Közhasznú Alapítványon 
(székhely: 2038 Sóskút, IV. Károly Király útja 1.) keresztül bruttó 150 000 Ft összeget 
biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési 
sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg.” 
Indokolás: a Habsburg Eilika Alapítványon keresztül történne a versenyző támogatása, mert a 
részére megítélendő összeg számára így teljes egészében biztosítható. 

(330/1. módosító javaslat) 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Kérdezi, hogy mennyi az egy főre jutó jövedelem? Egyetért 
vele, ha ez kevés és tartózkodni fog, ha ez az összeg meghalad egy mértéket.  
 
 
Elnök: Kérdezi, tud-e valaki válaszolni Képviselő úr kérdésére? 
 
 
Révész Máriusz: A bizottsági ülésen valószínűsítették, ha lovassportra adta a kislány a fejét, 
akkor valószínűleg nem a hátrányos helyzetű rétegekből került ki. Ugyanakkor el kell 
mondani, hogy aki eredményes, hihetetlen költségei vannak a versenyzésnek, hogy elég kevés 
család bírja anyagilag. Mindenképpen úgy adják oda a pénzt, hogy ne vesszen el a pénz 30-
40%-a az adózás útvesztőiben. Örül, hogy Alpolgármester úr erre a felvetésre is talált 
megoldást.  
 
 
Radványi Gábor: Ismerteti a módosító javaslatát. A kislány ennél az alapítványnál lovagol, 
ahol vannak saját lovak. Rendszeresen edzésre jár és nincs olyan helyzetben, hogy lovat 
tudjon venni, illetve ezt a kvalifikációt a család meg tudja oldani, ezért fordult segítségért az 
Önkormányzathoz.  
 
 
Elnök: Ma már nehéz olyan sportágat találni, ahol, ha valaki az élbolyba tartozik, ne kelljen a 
családnak mélyen a zsebébe nyúlni. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
módosító javaslatra. 
 
 
273/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
(..) lovastorna versenyző támogatási kérelmének elbírálásáról 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással – 1 fő nem szavazott) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetközi 
kvalifikációjának megszerzéséhez és az Európa-bajnokságra való kijutásához (..) lovastorna 
versenyző részére a Habsburg Eilika Közhasznú Alapítványon (székhely: 2038 Sóskút, IV. 
Károly Király útja 1.) keresztül bruttó 150 000 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és 
a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport 
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és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
támogatási szerződés megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő további 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: Azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester  
 a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 
 
 

26. napirendi pont: 
A Théma Lapkiadó Kft.-vel médiaszolgáltatási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 
Elnök: Élő Norbert képviselő úrnak szóbeli módosító javaslata van. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.  
 
 
Élő Norbert szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 1. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 
„1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete [elfogadja) 
nem fogadja el a Théma Lapkiadó Kft. Médiaszolgáltatási ajánlatát, és a szerződés fedezetére 
szolgáló 4 800 000 Ft + áfa összeget [biztosít] átcsoportosítja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet [12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testült működési célú általános tartaléka) 
terhére] 5. melléklet 1. pont 1. sorára (a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére 
biztosított albérleti díjhozzájárulásra), továbbá a járulék összegét az 5. melléklet 2. pont 1. 
sorára.” 

(319/1. módosító javaslat) 
 

Az előterjesztő nem támogatja a 319/1. módosító javaslatot. 
 
 
Élő Norbert: Azt gondolja, hogy az önkormányzatnak nem az a dolga, hogy baloldali vagy 
jobboldali újságokat támogasson, hanem az a dolga, hogy a Kőbányai Hírek újságot 
támogassa. Azt gondolja, hogy az ilyen orgánumokban kicsit sűrűbben kellene megjelentetni 
az ellenzék véleményét is. Azt érzi, hogy mind a Kőbányai Hírekben, mind az összes 
kőbányai kiadványban kicsit túlterjeszkedik Polgármester úrról szóló munka. Nem javasolja a 
Helyi Témát támogatni. Javasolja, hogy ezt az összeget csoportosítsák át a rendőrség albérleti 
támogatására, ha ez nem támogatható, akkor a Kőbányai Hírek megjelenésére fordítsák. 
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Révész Máriusz: Volt egy testületi döntés, amely arról szólt, hogy az ellenzéknek is 
megfelelő helyet biztosítanak. A bizottsági ülésen mindenki elismerte, hogy Kőbányán, ha 
bármely ellenzéki képviselő, bármit akar nyilatkozni, azt megteheti és ez így lesz majd a 
Helyi Témában is. Fontos, hogy a lakosságot tájékoztassák, és az ATV-n, Helyi Témán, és a 
Kőbányai Híreken keresztül mindenkihez eljuthatnak. Az újság nagy előnye, hogy hetente 
jelenik meg. 
 
 
Somlyódy Csaba: Az előterjesztésben szerepel, hogy „különösen fontosnak tartjuk - mondja 
a Helyi Téma a kérelmében -, hogy a kerület pozitív eredményeiről a lakosságot 
tájékoztassuk, különösen a választást megelőző évben”. Ennyi a véleménye a témáról. 
 
 
Élő Norbert újabb szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 1. pontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 
„1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Théma Lapkiadó Kft. Médiaszolgáltatási ajánlatát, és a szerződés fedezetére utólagos 
elszámolással, amennyiben biztosított volt a kisebbségi vélemény arányos megjelenítése,  
4 800 000 Ft + áfa összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet [12. melléklet 2. 
sorának (a Képviselő-testült működési célú általános tartaléka) terhére.” 

(319/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 319/2. módosító javaslatot. 
 
 
Tóth Balázs: A Gazdasági Bizottság nem szavazta meg a napirendi pontot. Véleménye 
szerint Élő Norbert módosító javaslata elfogadható, ezzel a javaslattal meg tudja szavazni a 
határozati javaslatot. Ha a Képviselő-testület nem fogadja el a módosító javaslatot, akkor 
nemmel fog szavazni. Tudná támogatni, hogy akár a helyi újságot támogassák, heti 
megjelenéssel.  
 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a vitát lezárja. Mindenkinek kiosztásra került 
Élő Norbert módosító javaslata. Kéri, ismertesse a most szóban elmondott javaslatát.  
 
 
Élő Norbert: A 4 800 000 Ft + áfát utólag úgy folyósítsák, amennyiben megvalósult az 
ellenzék számarányának megfelelő részvétele ezekben a hírekben. Ha ez nem valósul meg, és 
kisebb lesz, arányosan csökkentsék az összeget.  
 
 
Elnök: Kéri, először Élő Norbert képviselő úr második szóban ismertetett javaslatára 
szavazzanak. 
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 4 
ellenszavazattal, 8 tartózkodással nem fogadja el a 319/2. módosító javaslatot. [274/2013. 
(V. 16.)] 
 
 



 45

Elnök: Kéri, szavazzanak Élő Norbert képviselő első módosító javaslatára, melyet mindenki 
írásban megkapott.  
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 2 
ellenszavazattal, 12 tartózkodással nem fogadja el a 319/1. módosító javaslatot. [275/2013. 
(V. 16.)] 
 
 
Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra.  
 
 
276/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Théma Lapkiadó Kft-vel médiaszolgáltatási szerződés megkötéséről 
(12 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Théma Lapkiadó Kft. Médiaszolgáltatási ajánlatát, és a szerződés fedezetére 4 800 000 Ft + 
ÁFA összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a 
Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére.  
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat-
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: Azonnal 

Feladatkörében érintett: 
 
 

a humán szakterületért felelős polgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
 
 
 

27. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 

valamint a pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Tájékoztatóról nem kell döntenie a Képviselő-
testületnek. 
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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28. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-VI. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Jelzi, hogy a héten 2,65 milliárd forint került 
lekötésre. A napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
 
 
 

29. napirendi pont: 
Gyógyászati segédeszköz pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
Szabóné Gerzson Sarolta: Az idén is 6 millió forint kerül céltartalékba a gyógyászati 
segédeszközök pályázatának elbírálásához. Öt pályázat érkezett.  
Javasolja, hogy a határozattervezet 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete .. részére 
gyermeke szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse 
ajánlati árának [50%-a, legfeljebb 4 910 Ft] 90%-a, legfeljebb 8 838 Ft. 
         (314/1. módosító javaslat) 
  
Az előterjesztő támogatja a 314/1. módosító javaslatot. 
 
Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontja kerüljön 
törlésre. 
         (314/2. módosító javaslat) 

 
 
Elnök: Kéri, szavazzanak arra, hogy a határozattervezet 2. pontja törlésre kerül. 
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal a 314/2. módosító javaslatot elfogadja. [277/2013. (V. 16.)] 
 
 
Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra, az előbb elfogadott határozat 
figyelembevételével.  
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vonatkozó, dr. Tóth Katalin egyéni vállalkozóval megkötendő feladatellátási szerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
300092767-es számú területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi praxis működtetésére 
vonatkozó, dr. Tabányi István egyéni vállalkozóval megkötendő feladatellátási szerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – dr. Bereczky 
Éva személyes közreműködését kikötve – hozzájárul a 300092769-es számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási szerződés 
aláírására.  
 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – dr. Kővári 
Ilona személyes közreműködését kikötve – hozzájárul a 300092772-es számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási szerződés 
aláírására. 
 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – dr. Dely Attila 
személyes közreműködését kikötve – hozzájárul a 300092770-es számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási szerződés 
aláírására. 
 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – dr. Kaszás 
Csaba személyes közreműködését kikötve – hozzájárul a 300092771-es számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási szerződés 
aláírására. 
 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – dr. Bereczki 
Zsuzsanna személyes közreműködését kikötve – hozzájárul a 300096308-as számú területi 
ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi praxis vállalkozói formában történő 
működtetéséhez, és felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási 
szerződés aláírására. 
Határidő:                                       azonnal 
Feladatkörében érintett:                a humán szakterületért felelős alpolgármester 
                                                      a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője     
 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott asszisztens álláshelyei számát négy, közalkalmazott 
orvos álláshelyei számát egy fővel csökkenti. 
Határidő:                                       2013. május 31. 
Feladatkörében érintett:                a humán szakterületért felelős alpolgármester 
                                                      a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
                                                      a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője     

 
 
Elnök:     A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
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31. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya u. 3. fszt. szám lakás elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
280/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 3. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 
(16 igen,  egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bánya utca 3. szám alatti, 
39100/0/A/13 helyrajzi számú lakást elidegenítésre jelöli ki. 
2.  A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. augusztus 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. 
 
 
 

32. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Fokos u. 1. szám alatti elidegenítésre kijelölt helyiség vételárára 

vonatkozó részletfizetési kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
281/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca 1. szám alatti elidegenítésre kijelölt helyiség 
vételárára vonatkozó részletfizetési kérelemről 
(16 igen,  egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete .. bérlő részére 
engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 1. szám 
alatti, 38431/12/A/4 helyrajzi számú helyiség elidegenítése során az 1 235 000 Ft összegű 
vételár 70%-ának, azaz 864 500 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
2. A vevő a vételár 30%-ának megfizetését a szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék 
jegybanki alapkamattal növelt összegét tizenkét havi részletben köteles megfizetni. Az induló 
vételártörlesztés 73 909 Ft/hó. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2013. június 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. 
 
 
 

33. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bolgár u. 12. fszt. 5. szám alatti üres lakás pályázati úton történő 

értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
282/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 5. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő értékesítéséről 
(16 igen,  egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár u. 12. fszt. 5. szám alatti, 
41774/0/A/5 helyrajzi számú lakás pályázati úton történő értékesítéséhez. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 810 000 Ft összegben határozza meg. 
A Vevő a liciten elért legmagasabb vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. augusztus 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. 
 
 

34. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b szám alatti üres lakás pályázati úton történő 

értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
283/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 16/b szám alatti üres lakás pályázati úton történő 
értékesítéséről 
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(16 igen,  egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b szám alatti, 
38375/0/A/20 helyrajzi számú lakás pályázati úton történő értékesítéséhez. 
2.  A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 1 539 000 Ft összegben határozza 
meg. A vevő a licitáláson megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
 a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója  
 
 
Elnök:     A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 
 
 

35. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Endre u. 7/b szám alatti lakás elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
 
 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
284/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Endre utca 7/b szám alatti lakás elidegenítéséről 
(17 igen,  egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Endre utca 7/b szám alatti, 
38988/0/A/32 helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 5 200 000 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 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. 
 
 
 

36. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szárnyas u. 6/c szám alatti lakás elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.  
 
 
285/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 6/c  szám alatti lakás elidegenítéséről 
(16 igen,  egyhangú  szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 6/c szám alatti, 
38315/64/A/34 helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 225 000 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 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. 
 
 
Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülés keretében tárgyalja a 37-44. napirendi pontokat.  
 
 

37. napirendi pont: 
A 2013. évi kitüntetések fedezetének biztosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 37. napirendi pontot. 

 
ZÁRT  ÜLÉS  

 
 
 
 

38. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Csilla utca 10. társasház közterület-használati hozzájárulás 

iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 38. napirendi pontot. 

 
ZÁRT  ÜLÉS  

 
 

39. napirendi pont: 
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Fehér Zsigmond közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 39. napirendi pontot. 

 
ZÁRT  ÜLÉS  

 
 

40. napirendi pont: 
A Wallis Kerepesi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 40. napirendi pontot. 

 
ZÁRT  ÜLÉS  

 
 

41. napirendi pont: 
Az Aszfaltbeton Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése és 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 41. napirendi pontot. 

 
ZÁRT  ÜLÉS  

 
 

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

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 42. napirendi pontot. 

 
ZÁRT  ÜLÉS  
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43. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 43. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. Bejelenti, hogy a Képviselő
testület rendkívüli ülését 2013. május 28-án (kedden) 10 órára hívja össze. A képviselő
testület munkaterv szerinti ülése- l héttel később- 2013. június 27-én (csütörtökön) 9 órakor 
lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 13.10 óra. 

Km.f. 
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Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 

........ \~.!.0'1 ................ . 
olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § {3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 


