
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNY:AI"ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormány ' · "- stülete 
2013. június 27-én (csütörtökön) megtart tNÍt~r~f;;,r?x~~~>S ?l·rKERűLET 

·
1
,,,.,,'. ,:.' .H~M·,,NYZAT 

_____ ._<,"_iHJ .esten Hivatala 

l íktatósdtrn .. ~ . 2?.h.~. 
Az ülés kezdetének időpontja: 9.15 óra l 2013 1 U. 

~~-
;---·-··-·---·-- •z ~c- ·~,. ••••--• 

~ E!ÖSZ:<"Ír~~· /~.·h 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: j ·,:n;~liéki~~t' Eiöadó: 

Kovács R?bert polgán:ne~ter,, . , ~ lf:?.~Ct6' LCJ'J iDCl 
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Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, 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. 

Távolmaradását előre jelezte 
Élő Norbert 
V ar ga István 

Távolmaradás oka 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Főépítészi Csoport 
Egyesített Bölcsődék 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 
X. Tankerülete 
BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Könyvvizsgáló 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Kárpáti Beatrix 
Kálmánné Szabó Judit 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csemák Margit 
Mozsár Ágnes 
Göncziné Sárvári Gabriella 
dr. Horváth Tivadar 

Németh László 
Büki Péter 
Szabó László 
Hancz Sándor 
JoósTamás 
dr. Printz János 
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Meghívottak: 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
Szent László Gimnázium 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Jógáné Szabados Henrietta 
Rappi Gabriella 
Deézsi Tibor 
Palotai Melinda 
Sárkány Péter 
Pokó Gábor 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 16 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
Bejelenti, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban a 39. tervezett sorszámú 
előterjesztését 

Elnök: Kéri, hogy mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Felkéri dr. Szabó Krisztián 
jegyző urat, tájékoztassa a Képviselő-testületet két peres ügy állásáról. 

Dr. Szabó Krisztián: Az EU Forrás Kft.-vel, illetve a Gergely Utcai Ingatlanfejlesztő Kft. és 
a Raiffeisen Ingatlankezelő Zrt.-vel kapcsolatos perről ad tájékoztatást. Az egyik peres eljárás 
tekintetében pozitív fejlemények mutatkoznak, a másikban a pillanatnyi állás inkább negatív. 
A Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kapcsolatban az Önkormányzat számára pozitív 
elsőfokú döntés született, 96 millió forintos kötelezés az alperessei szemben, ugyanakkor 
másodfokon ezt az ítéletet sajnálatos módon a bíróság hatályon kívül helyezte. Ebben az 
ügyben fontolgatják a felülvizsgálat kérelmének a lehetőségét. A lakópark építésével 
összefüggésben az önkormányzat elállási jogot gyakorolt, ennek az elállási jog gyakorlásának 
a jogszerűségét vizsgálta a bíróság. Utóbb nem ítélte a másodfokú döntés ezt jogszerűnek Az 
EU Forrás Kft-vel kapcsolatos eljárás másodfokon pozitív eredményt hozott az 
önkormányzat számára ugyanis egy korábban elsőfokon megállapított 25 millió forintos 
ingatlanhasználati ellenszolgáltatást nem tartott jogosnak a másodfokú bíróság, és kimondta, 
hogy a Maglódi úton lévő, az EU Forrás Kft.-vel fennálló ingatlanhasználati viszonyaik 
hosszú idő óta tartó megegyezéses állapot alapján nem eredményezik a használati díjfizetési 
kötelezettséget. Reméli, hogy ez az ítélet megmarad és az esetleges felülvizsgálat nem lehet 
eredményes. 

Elnök: A Gergely utcai lakópark építéséből úgy tűnik, hogy az önkormányzat nem tud pozitív 
módon kikerülni, ott meglehetősen nagy kár éri Kőbányát. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy 

• Szent László Napok rendezvénysorozatra kerül sor a hétvégén, amelyre mindenkit 
szeretettel várnak. 



• 
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Minden képviselőtársa egy CD-t talál az asztalán. Külön köszönetet mond dr. Fejér 
Tibor képviselő úrnak azt a kitartó tevékenységet, amivel elősegítette a lemez 
megjelenését, illetve Szabóné Gerzson Sarolta képviselőasszony támogatását is, aki az 
album elkészítéséhez hozzájárult 
Tájékoztatót osztottak ki egy kiállításról, amely megtekinthető a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban. 

Napirendről történő levételre nincs javaslata. Javasolja felvenni napirendre: 
50-es napirendi pontként: Az Újhegyi Uszoda telkén található magántulajdonú 
felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása. Régóta húzódik a volt Pizzéria 
ügye, módjuk van arra, hogy elővásárlással éljenek. 
51-es napirendi pontként: A Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelme. A 
Központ vezetői elmondták, hogy komoly bajba kerülnek, ha az Önkormányzat nem nyújt 
támogatást a működéshez. 
52-es napirendi pontként: Az Akna utcai bánya terület mellett lévő önkormányzati 
ingatlannal kapcsolatos kérdés, energiaparkat szeretne a többi tulajdonos fejleszteni, 
javaslatot tenne arra, hogy csatlakozzanak a fejlesztéshez. A pályázat előkészítéséhez 
szükség lenne arra, hogy fel tudjanak zárkózni a többiekhez. 

A felsorolt előterjesztések tegnap a szerverre kerültek. Amennyiben több hozzászólás nincs, 
kéri, szavazzanak az ismertetett napirendi pontok felvételére. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére az alábbi tárgyú és számú előterjesztéseket: 
[313/2013. (VI. 27.)] 
50. A Budapest X., Újhegyi Uszoda telkén található magántulajdonú felépítménnyel 

kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §(2) bekezdés c) pontja alapján 
(462. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

51. A Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelme (463. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

52. A 42518/41 helyrajzi számú, önkormányzati résztulajdonban lévő telek hasznosítása 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. §(2) bekezdés c) pontja alapján (464. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 22-es és 43-as napirendi pontokat első és 
második napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület. Javasolja, hogy a 32-es napirendi 
pontot harmadik, a ll-es napirendi pontot negyedik napirendi pontként tárgyalja a Képviselő
testület. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a felsorolt 
sorrendmódosításra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal a meghívóban jelzett napirend alábbi módosításáról dönt: 
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első napirendi pontként tárgyalja a meghívó szerinti 22. napirendi ponthoz, 
másodikként tárgyalja a meghívó szerinti 43. napirendi ponthoz, 
harmadik napirendi pontként tárgyalja a meghívó szerinti 32. napirendi ponthoz, 
negyedikként tárgyalja a meghívó szerinti ll. napirendi ponthoz 

tartozó előterjesztést. [314/2013. (VL 27.)} 

Radványi Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja, hogy a meghívóban 24-es és 25-ös 
sorszámon szereplő előterjesztéseket ötödik és hatodik napirendi pontként tárgyalja meg a 
Képviselő-testület. 

Elnök: Jelzi, hogy 14 órára a Bajcsy Zsilinszky Kórházba kell mennie a Semmelweis napi 
ünnepségre, ha addig nem végeznek a napirendek megtárgyalásával, Radványi Gábor 
alpolgármester úrnak adja át az ülés vezetését. Arra is szeretnének sort keríteni egy rövid 
szünet keretében, hogy megnézzék a ma Bonyhádról ideszállításra kerülő új nyilvános 
illemhelyet a Vásárló utcában. Kéri, szavazzanak Radványi úr sorrendmódosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal dönt arról, hogy a meghívóban 24. és 25. napirendi pontokat 5. és 6. napirendi 
pontként tárgyalja. [315/2013. (VL 27.)} 

Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadására a már elfogadott módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: [31612013. (VL 27.)} 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő 
köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározása (406. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Szent László Gimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezése 
(405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme (411. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be 
történő beolvadását követően a cég nyilvántartási értékének rendezése (452. számú 
előterjesztés) , 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató (402. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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6. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
(40 l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
(447. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzata Akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma 
utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt területegységének egyes területeire 
vonatkozóan a fővárosi településrendezési tervek módosításának kezdeményezéséről 
(423. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A településfejlesztéssel és településrendezéssei összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályainak megállapítása (446. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

10. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása (409. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ll. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelet módosítása (404. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. A reformétkezés bevezetése az Apró Csodák Bölcsődében, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása (403. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31120 ll. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítása (443. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása (444. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása (438. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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16. A sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis 
maior alaphoz történt támogatási igény kiegészítése (430. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

17. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása 
(441. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervének módosítása (454. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

19. A 2013-2018. közötti iciőszakra vonatozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása (410. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ összeolvadása (439. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

21. A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér Köz pályázati 
konstrukción történő részvétel (424. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. A KMOP-3.3.3-13 kódszámú, "Megújuló energiahodozó-felhasználás növelése" című 
pályázati konstrukción történő részvétel (427. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. Az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 
régióban levő önkormányzatok számára" című pályázaton történő részvétel (433. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által támogatott Lechner 
Ödön szaborcsoport megvalósítása célú pályázathoz céltartalék felszabadítása (407. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából 
megvalósuló futballpálya telepítéséhez szükséges forrás biztosítása (429. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

26. Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
megállapodás fedezetigényéhez további forrás biztosítása (440. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. A 2013/2014. nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásról szóló tájékoztató (399. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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28. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelme (400. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

29. A Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület, a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete és a Kőbányai Sport Club támogatása (408. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

30. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi beszámolója és 2013. évi munkatervéről 
szóló tájékoztató (397. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítása (412. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

32. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 
valamint a pályázatok aktuális állása (455. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

33. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-VII. havi várható 
likviditási helyzete (432. számú előterjesztés) .. 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

34. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása (391. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

35. Az 1102 Budapest, Hölgy u. 22. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony 
közös megegyezéssel történő megszüntetése es etén a pénzbeli térítés (451. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

36. A MULTI-MED TEAM Orvosi, Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel feladatellátási 
szerződés kötése (396. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

37. A Gergely-bánya környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében 
meghatározott feladatok időarányos végrehajtása (442. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

38. A Kozma utca mellett működő sírköves vállalkozók által használt területek jogi 
viszonyainak rendezése (428. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

39. Budapest X. kerület, Takarék u. 14. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése 
(419. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

40. Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alatti lakás elidegenítésre 
történő kijelölése (414. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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41. Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 27. szám alatti lakás pályázati úton 
történő elidegenítése (456. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

42. Budapest X. kerület, Hatház u. 9. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése 
(415. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirend:.·..c! p_o_n_t_o_k._· ______ _j 

43. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelme (4 3 4. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

44. Az Ing-Reorg Kft. közterület-használati ügyében benyújtott kérelme (418. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

45. Koós Zoltánné közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (435. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

46. Az Irénke Virág Bt. "v.a." közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján (436. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

47. Az Euro Kőfaragó Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(437. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

48. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása (393. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

49. A Budapest X., Újhegyi Uszoda telkén található magántulajdonú felépítménnyel 
kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása (462. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

50. A Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

51. A 42518/41 helyrajzi számú, önkormányzati résztulajdonban lévő telek hasznosítása 
(464. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő 

köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A jogalkotó még tegnap is szavazott a köznevelési törvényről és annak egy 
mellékletét hatályon kívül helyezte, mely létszámkérdésekkel foglalkozik, és rendeletek 
formájában fog ez a kérdés külön megjelenni. A Képviselő-testület tud döntést hozni bizonyos 
kérdésekben, de ennek az ügynek számos szála nem biztos, hogy elvarrásra tud kerülni ebben 
a pillanatban, elképzelhető, hogy ezzel a kérdéssel még augusztusban is foglalkozniuk kell. 

Szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet l. mellékletében szereplő táblázat első, valamint összesen sora az 
alábbiak szerint módosul· 

s ,ro 
N Intézmény neve pszichológus IZl 
;..., 
o 
IZl 

l. Aprók Háza Óvoda [0,5] _L_Q 

... ... ... 
ÖSSZESEN [9]~ 

Ezzel egyidejűleg a határozattervezet 2. pontjában szereplő "összesen 6 746 eFt'' szövegrész 
törlésre kerül. 

(406/l. módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 406/1. módosító javaslatot. 

Németh László: A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (IL 
26.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) módosítása várható a későbbiekben. Az 
EMMI rendeletben foglaltak most is és a későbbiekben is biztosítják, hogy augusztus 31-éig a 
jelenlegi felállás szerint látják el a feladatot - ez vonatkozik az óvodai és 
iskolapszichológusokra - a későbbiekben viszont arra készülnek fel, hogy az intézményeknél 
el kell helyezni a jelenlegi pszichológusaikat Nyolc hónapja dolgozik a Tankerület 
igazgatójaként és azt az együttműködést, ami itt kialakult országos szinten is elismerésre 
méltónak ítéli. Szakmailag mindenképpen indokolt, hogy azok a pszichológusok, akik óvodás 
kortól viszik a gyerekeket, később az iskolás korban is tudják őket kezelni és ellátni. Ehhez 
valószínűleg ismét együttműködési megállapodásra lesz szükség. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra a 
támogatott módosító javaslattal együtt. 

317/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
engedélyezett pedagógus álláshelyek számáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógus 
álláshelyek számát az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az l. melléklet szerint 
állapítja meg. 
2. Ez a határozat 2013. szeptember l-jén lép hatályba. 

l. melléklet a 31712013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

ÓVODAPEDAGÓGUS 

s 
csoportok -ro 

N Intézmény neve ifJ 

száma óvoda-..... o óvoda- fejlesztő ifJ 

pedagógus összes 
vezető pedagógus 

(csoportban) 

l. Aprók Háza Óvoda 13 l 2 26 29 

2. Bóbita Óvoda 6 l l 12 14 

3. Csodafa Óvoda 8 l l 16 18 

4. Csodapók Óvoda 4 l l 8 10 

5. Csupa Csoda Óvoda 4 l l 8 10 

6. Gépmadár Óvoda 7 l l 14 16 

7. Gesztenye Óvoda 4 l l 8 10 

8. Gézengúz Óvoda 4 l l 8 10 

9. Gyermekek Háza 
4 l l 8 10 

Óvoda 

10. Gyöngyike Óvoda 4 l l 8 10 

ll. Hárslevelű Óvoda 4 l l 8 10 

12. Kékvirág Óvoda 7 l l 14 16 

13. Kincskeresők Óvoda 5 l l 10 12 

14. Kiskakas Óvoda 8 l l 16 18 

15. Mászóka Óvoda 6 l l 12 14 

16. Mocorgó Óvoda 5 l l 10 12 

17. Rece-Fice Óvoda 4 l l 8 10 

18. Zsivaj Óvoda 4 l l 8 10 

ÖSSZESEN 101 18 19 202 239 

318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
engedélyezett óvodapszichológus álláshelyek számáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
óvodapszichológus álláshelyek számát az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az l. 
melléklete szerint állapítja meg. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott álláshelyekre fedezetet biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és 
köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 



ll 

4. Az l. pont szerinti álláshelyek a polgármester hozzájárulásával tölthetők be. 
5. Ez a határozat 2013. szeptember l-jén lép hatályba. 

J. melléklet a 318/2013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

s 
-ro 
N Intézmény neve pszichológus f/J ..... 
o 

r/J 

l. Aprók Háza Óvoda 1,0 
2. Bóbita Óvoda 0,5 
3. Csodafa Óvoda 0,5 
4. Csodapók Óvoda 0,5 
5. Csupa Csoda Óvoda 0,5 
6. Gépmadár Óvoda 0,5 
7. Gesztenye Óvoda 0,5 
8. Gézengúz Óvoda 0,5 
9. Gyermekek Háza Óvoda 0,5 
10. Gyöngyike Óvoda 0,5 
ll. Hárslevelű Óvoda 0,5 

12. Kékvirág Óvoda 0,5 
13. Kincskeresők Óvoda 0,5 
14. Kiskakas Óvoda 0,5 
15. Mászóka Óvoda 0,5 
16. Mocorgó Óvoda 0,5 
17. Rece-Fice Óvoda 0,5 
18. Zsivaj Óvoda 0,5 

ÖSSZESEN 9,5 

319/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
engedélyezett pedagógiai asszisztens álláshelyek számáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógiai 
asszisztens álláshelyek számát az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az l. melléklet 
szerint állapítja meg. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott álláshelyekre összesen 13 180 eFt 
fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora 
(közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem terezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) 
terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. Ez a határozat 2013. szeptember l-jén lép hatály ba. 
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l. melléklet a 319/2013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

s 
·ro pedagógiai N Intézmény neve C/] 

asszisztens 1-. o 
ifj 

l. Aprók Háza Óvoda 4 

2. Bóbita Óvoda 2 

3. Csodafa Óvoda 2 

4. Csodapók Óvoda l 

5. Csupa Csoda Óvoda l 

6. Gépmadár Óvoda 2 

7. Gesztenye Óvoda l 

8. Gézengúz Óvoda l 

9. Gyermekek Háza Óvoda l 

10. Gyöngyike Óvoda l 

ll. Hárslevelű Óvoda l 

12. Kékvirág Óvoda 2 

13. Kincskeresők Óvoda l 

14. Kiskakas Óvoda 2 

15. Mászóka Óvoda 2 

16. Mocorgó Óvoda l 

17. Rece-Fice Óvoda l 

18. Zsivaj Óvoda l 

ÖSSZESEN 27 

320/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Csodafa Óvoda óvodavezető-helyettese vezetői pótlékára fedezet 
biztosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csodafa Óvodában további óvodavezető-helyettes megbízását engedélyezi, amennyiben a 
gyermeklétszám a 200 főt meghaladja. A vezetői pótlékot 26 OOO Ft/ hó összegben állapítja 
meg. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott vezetői pótlékra összesen l 00 eFt 
fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora 
(közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) 
terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. Ez a határozat 2013. szeptember l-jén lép hatályba. 
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321/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a korai fejlesztés és gondozás ellátására infrastruktúrahasználatra vonatkozó szerződés 
megkötéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a korai fejlesztés és gondozás ellátására infrastruktúrahasználatra 
vonatkozó szerződést kössön a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójávaL 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Szent László Gimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Sárkány Péter igazgató urat. Kérdezi, kívánja-e, hogy a Képviselő-testület 
zárt ülése tárgyalja az előterjesztést? 

Sárkány Péter: Kéri, hogy nyilvános ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület az 
előterjesztést. 

Németh László: A pályázati eljárást lefolytatták, megtörténtek a véleményezések is. Igazgató 
úr támogatottsága közel l 00%-os mind a nevelőtestület, mind az alkalmazotti közössé g, és a 
szakmai szervezetek, valamint a Tankerület részéről is. 

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

322/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szent László Gimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 
(ll igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sárkány Péter 
intézményvezetői pályázatát a pályázati kiírásnak megfelelőnek tartja, és támogatja Sárkány 
Péter intézményvezetői megbízását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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3. napirendi pont: 
A Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Pankotai Ferenc felszólalási jegyet adott le. (A 3/2013. sorszámú felszólalási jegy a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Pankotai Ferenc: Az elmúlt három évben igyekeztek minél kevesebbszer kéréssel fordulni az 
Önkormányzathoz. A Kőbányai Református Templom 120 éves, amely kőbányai polgárok 
adományából készültek az ablakok. Három méter ötven centiméter magasságú és egy méter 
szélességű díszüveg ablakok dísztik a Templom felső részét, és ezek most már az ún. 
"Ólompestis" hatására elkezdtek lecsúszni. Ha lehetőséget kapnának arra, hogy 
megcsináhassák az ablakokat, mindenki nyugodtan alhatna éjszaka, hogy senkire nem fog 
rázuhanni egy ablak sem a Templomban. 

Tóth Balázs: Jelzi, hogy az előterjesztésében nincs benne a Kőbányai Református 
Egyházközség kérelme. Nagyon fontos a kulturális és szellemi örökségük védelme és ezek 
támogatása, azonban az Önkormányzat részéről ugyanolyan fontos érdek, hogy a Képviselő
testület tisztában legyen azzal, hogy ilyen volumenű munka a piacon mennyit ér. Ezt úgy 
lehet elérni, ha legalább 2-3 árajánlat közül tudnak dönteni, az előterjesztéshez egy árajánlatot 
csatoltak. A maga részéről nem tudja megítélni, hogy a munka arányban van-e annak 
költségeiveL Javasolja, hogy szerezzenekbe több árajánlatot. 

Radványi Gábor: Elnézést kér, hogy az előterjesztéshez nem csatolták kérelmet, nála van. 
Helyszíni szemlén voltak kint, ahol megállapították, hogy a kérés indokolt. A költségvetésben 
összesen 3 millió forintot terveztek az egyházakra. Az a döntés született, hogy ezzel a 3 millió 
forinttal az egyházak hitéleti feladatait támogatják. A Református Templom ólomüveg ablakai 
rossz állapotban vannak, ezért született az előterjesztés, és javasolják a 4 100 OOO Ft 
biztosítását erre a célra. 

Pankotai Ferenc: Az országban két olyan cég van, amely erre a munkára alkalmas. Az 
előterjesztés mögött a második árajánlat szerepel, az első árajánlatot attól a cégtől kérték, 
amely az Országház felújítási munkáját csinálja, és az ő árajánlatuk közel 8 millió forintról 
szólt. Az előterjesztésben szereplő árajánlatot benyújtott cég, még a háborúban megsérült és 
katedrál üveggel beüvegezett kör alakú ablakot is megcsinálja, és ajándékba adja. Akárkire 
nem lehet a munkát bízni, mert ha elrontja egy javítás 600 OOO Ft, egy új ablak 6 millió forint 
többletköltséget jelent. 

Tóth Balázs: A Képviselő-testületnek úgy kell döntést hozni, hogy az a legjobb ismeretük, 
tudásuk szerint történik. Ha egy előterjesztésben nem szerepel minden információ, az alapján 
nem tudnak dönteni. Kéri, hogy olyan előterjesztés készüljön, amely megalapozza a 
Képviselő-testület döntését. Szívesen elment volna Alpolgármester úrral a bejárásra is, hogy 
több információhoz jusson, de ez az anyag alapján nem lehet kellő megalapozottságú döntést 
hozni ebben az ügyben. 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a vitát lezárja. Kéri a Képviselő-testület tagjait, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 

323/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelméről 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 161 eFt 
összeggel, megállapodás keretében támogatja a Kőbányai Református Templom 
ólomüvegablakainak restaurálását, amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 19. sora terhére (a Képviselő-testület felhalmozási célú általános 
tartaléka) biztosítja. 
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 kerületfejlesztési szakterületért, külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Elnök: A Képviselő-testület biztosítja a felújításhoz a szükséges összeget, bízzanak abban, 
hogy jó színvonalon el fog készülni a felújítás ezzel is gazdagítva Kőbányát. 

4. napirendi pont: 
A Kőbánya-Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be 

történő beolvadását követően a cég nyilvántartási értékének rendezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

324/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be 
történő beolvadását követően a cég nyilvántartási értékének rendezéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvénynek történő megfelelés érdekében a vagyonnyilvántartásából a 
számviteli mérleg valódiságának érdekében a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.
nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadását követően a nem a valós 
értékelésből keletkezett 213 400 OOO Ft összeget kivezeti. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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2013. június 30. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megköszöni az alapítvány közbiztonság érdekében kifejtett tevékenységét. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megköszöni a kuratórium tevékenységét. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi Jegyző urat, kívánja-eszóban kiegészíteni a rendelettervezetet? 

Dr. Szabó Krisztián: Jelezte, hogy az immár egységes szerkezetű új településrendezési 
eszköz oly módon fog lassan kiterjedni a kerület egészére, hogy az egyes területegységek 
szabályaival az általános részekhez hozzáillesztenek egy-egy új külön fejezetet. A felmerülő 
kérdésekre szívesen válaszol. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal-az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. 
(V. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzata Akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma 
utca- Újhegyi út- Maglódi út által határolt területegységének egyes területeire 

vonatkozóan a fővárosi településrendezési tervek módosításának kezdeményezéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor 

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

325/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzata Akna utca- Gránátos utca - Tárna utca- Jászberényi út- Kozma 
utca - Ú j hegyi út - Ma glódi út által határolt területegységének egyes területeire 
vonatkozóan a fővárosi településrendezési tervek módosításánal\. kezdeményezéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésénél a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzata Akna utca -
Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyi út- Maglódi út által 
határolt területegységének egyes területeire vonatkozóan a fővárosi településrendezési tervek 
módosítását. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. július 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

J. melléklet a 325/2013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzata Akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma 

utca- Újhegyi út- Maglódi út által határolt területegységének egyes területeire 
vonatkozóan a fővárosi településrendezési tervek módosítása 

I. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megrendelésére készül a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata 
az Akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyi út
Maglódi út által határolt területegység részletes szabályozásával. (tervező: KASIB Mérnöki 
Manager Iroda Kft.) 
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A terv készítésének célja: 
a munkahelyi területeken folytatható funkciók, tevékenységek felülvizsgálata, a tulajdoni 
viszonyok és a területi adottságok, korlátok figyelembevételével a telekállapotok 
rendezése, 
javaslat - a területek felhasználásával összhangban - belső feltáró utak kialakítására, 
lehetőség szerint közterületi kiszabályozására, valamint a teherforgalmi kapcsolatok 
forgalomszabál yozása, 
a terület iparvágánnyal való ellátottságának vizsgálata, a távlati felhasználáslehetőségeia 
közúti közlekedési terhelés csökkentésének céljával, 
a Kozma és a Sírkert utca mentén lévő, jelenleg sírkőkészítő és kőfaragó tevékenység 
folytatására szolgáló önkormányzati tulajdonú területek hasznosítási javaslata, egységes 
szabályozása a területre készült tanulmányok alapján, 
a VT-VB vízbeszerzési és víztárolási területek keretövezetének felülvizsgálata, 
a tervezési terület része az E-TG (turisztikai erdő) keretövezetbe sorolt, hulladékkal 
feltöltött, rekultivált bányaterület, melyen vizsgálandó a területen folytatható 
tevékenységek köre, a távlati hasznosítás lehetősége vagy építési tilalom elrendelésének 
szükségessége, 
a hulladékgazdálkodás tevékenységének szigorítása, szabályozása a környezetterhelés 
csökkentése céljával, 
a magasabb szintű településrendezési tervekben szereplő távlati közúti fejlesztések 
területigényének helybiztosítása, 
illeszkedés az egységes Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat rendszeréhe z. 

A területegységre vonatkozó terv "1. Előkészítő, helyzetfeltáró és elemző szakasza" lezárult, 
majd ezt követően elkészült a "2. Értékelő, javaslattevő és szabályozási szakasz" első 
fázisaként a "Programjavaslat, szabályozási koncepció" munkarész. A hatáskörrel rendelkező 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a tervanyagat megtárgyalta és a 
továbbtervezés alapjául elfogadta. 

A "Programjavaslat, szabályozási koncepció" munkarész során felmerültek a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv (a továbbiakban: FSZKT) módosítását, illetve egy terület esetében 
ahhoz kapcsolódóan Budapest Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) és szükség 
esetén a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 4711998. (X. 15.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) módosítását is igénylő javaslatok, amelyek 
vonatkozásában az önkormányzat kezdeményezni kívánja a főváros településrendezési 
eszközeinek módosítását. 

A programjavaslat a tervezési területen belül három területrészen tervezi az FSZKT 
módosítását: 

a volt Akna-bánya területének egy részén (1. terület), 
a Kozma utcai ipari vízmű területének egy részén (2. terület), 
aMaglódi úti ELMŰ-területen (3. terület). 

Az l. terület FSZKT -módosítása kapcsán szükségessé válik a TSZT módosítása is erdőterület 
átsorolása, illetve pótlása miatt. Az erdőpótlás a KSZT tervezési területén kívül, de a X. 
kerület területén belül tervezett az Újköztemető Ezüstfa utca menti tartalékterületének egy 
részén. 

Mindezek alapján a TSZT módosítása két részterületen kezdeményezett: 
a volt Akna-bánya területének egy részén (1. terület), 
az Ezüstfa utcától délre húzódó területsávban (4. terület). 
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Mivel az l. terület a TSZT módosítása során az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 25311997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 
alapján alkalmazható különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe 
kerül, az FSZKT módosításán kívül esetleg szükségessé válhat a BVKSZ keretövezeti 
rendszerének kiegészítése is. 

Az erdőpótlás kapcsán módosuló TSZT-nek megfelelően a 4. területrészen is javasolt az 
FSZKT módosítása, ezt az Újköztemető területére hatályos KSZT felülvizsgálata keretében 
elkészítendő programjavaslat alapozza meg. 

II. Javasolt változtatások és várható hatások ismertetése területrészenként: 

l. A volt Akna-bánya egy része 
A TSZT szerinti erdőterületből (E), illetve az FSZKT szerinti turisztikai erdő (E-TG) 
célzott területfelhasználási módú besorolásból különleges beépítésre nem szánt 
energiapark (K-EP) területhe történő átsorolást a terület környezeti, műszaki és 
településszerkezeti adottságaiból levezethető újrahasznosítás lehetősége indukálja. A 
javasolt energiapark részeként depóniagáz-telep (a volt bányaterületen lerakott 
tekintélyes mennyiségű kommunális hulladék lebomlása során történő gázképződésre 
alapozva), biogáztelep (a fővárosban, különös tekintettel a szomszédos Újköztemetőben 
keletkező zöldhulladék hasznosíthatóságára alapozva), továbbá napenergiapark 
létesíthető elektromos áram ("zöldáram") és hőenergia, valamint biotrágya előállítása 
céljából. 

A jelenlegi javaslat szerinti 7-8 ha területet érintő átsorolás következtében a környezeti 
szempontból zavartatott térségben a terület adottságainak és benne rejlő lehetőségeknek a 
jelenleginél lényegesen "életszerűbb" hasznosítására nyílik alkalom. (Az erdőpótlási 

lehetőségek függvényében a későbbiekben a volt bánya északi részének átsorolása is 
felmerülhet) 

2. Vízműterület egy része 
A Fővárosi Vízművek Kozma utcai ipari vízmű területe a jövőben az alaptevékenységhez 
szükséges területrészre korlátozódik, az ingatlan többi része az FSZKT módosítása során 
vízbeszerzési területből (VT-VB) a csatlakozó területek besorolásának megfelelően 
munkahelyi (M) keretövezetbe kerül. 

3. ELMŰ terület 
Az Elektromos Művek Maglódi úti aláliomását érintő átsorolási javaslat célja a tényleges 
területhasználat és a keretövezeti rendszer összhangjának megteremtése. Ennek 
érdekében nagyobbrészt munkahelyi keretövezet (M) kerül energiaszolgáltató (KV-EN) 
területbe, kisebb részben fordítva. 

4. Ezüstfa utca menti terület 
Az Újköztemető tartalékterülete még egy korábbi temetőfejlesztési koncepció szerint 
került KV-TE jelű temető területbe. A temetkezési szokások megváltozásával a mintegy 
23 ha-os terület temetkezési célra történő tartalékolása okafogyottá vált. A jelenlegi 
temetőkerítés mentén egy mintegy 70 m széles erdősáv (mintegy 7-8 ha) tervezett a 
TSZT-ben erdőterületként (E), az FSZKT -ban védőerdő céljára (E-VE). Ezáltal ezen az 
oldalon is megoldódhat a temető izolálása a környező munkahelyi területektőL Ez az 
átsorolás egyúttal biztosítja a volt Akna-bánya egy részén tervezett energiapark (K-EP 
terület) elhelyezése miatt szükséges erdőpótlást A tartalékterület Ezüstfa utca menti 
fennmaradó mintegy 140 m széles sávja (kb. 15-16 ha) a kiépített infrastruktúrára 
alapozva a TSZT-ben gazdasági, ezen belül kereskedelmi, szolgáltató területté (Gksz), az 
FSZKT -ban munkahelyi területté válik, ahol a főváros számára lehetőség adódik a 
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térségben szükséges munkahelyi funkciók ( elsődlegeserr a temető tervezett új 
bejáratainak környezetében szükséges sírkőfaragó műhelyek és más kiszolgáló 
létesítmények, valamint a kegyeleti szempontokat nem sértő egyéb munkahelyi funkciók 
stb.) elhelyezésére is. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A településfejlesztéssel és településrendezéssei összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályainak megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Megadja a szót Jegyző úrnak, hogy elmondja módosító javaslatát. 

Dr. Szabó Krisztián: 
Szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet l. mellékletét képező partnerségi egyeztetés szabályai 2.4. pont az alábbi 
mondatrésszel egészül ki: 
"2. 4. A 2.3 pont szerinti tájékoztatás megjelenéséről- a véleményezésre biztosított időszak 
megjelölésével - felhívást is közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, valamint lehetőség 
szerint legalább egy kőbányai nyomtatott időszaki lapban." 

A határozattervezet l. mellékletét képező partnerségi egyeztetés szabályai 4. pontja kiegészül 
az alábbi 4.4 ponttal: 
"4.4 A lakosság széles körét érintő véleményezés ügyében a polgármester lakossági fórumot 
tarthat." 

A határozattervezet l. mellékletét képező partnerségi egyeztetés szabályai 5. pontja törlésre 
kerül. 

(446/l. módosító javaslat) 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A partnerségi egyeztetés szabályai 4.1. pontja úgy szól, hogy "A 
3.2 pont szerinti tervezői javaslat és a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a 
polgármester dönt a javaslat elutasításáról." Kifogása nincs, csak kérdezi, hogy hová lehet 
jogorvoslattal fordulni? 

Dr. Szabó Krisztián: A jogorvoslat joga ebben az esetben azért nem áll rendelkezésre, mert 
egy véleményezési eljárásban vannak. A véleményezési eljárás azt jelenti, hogy az érintettek 
kifejthetik a véleményüket, és a véleményt bizonyos módon egyeztetni kell. Ez úgy is 
megjelenik, hogy a vélemény elutasítását indokoini kell. A véleményezési eljárásnak az a 
lényege, hogy a véleményezett dokumentumot előállítót nem köti a vélemény, és nyilván az 
egész eljárás egy végproduktumra irányul, rendelet vagy határozat megalkotására. 
Értelemszerűen mivel a rendelet, illetve a határozat megalkotása tekintetében sincs 
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jogorvoslat, ezért a véleményezéshez sem lehet, még akkor sem, ha egyébként a véleményhez 
fűződhetne jogorvoslat. Értelemszerűen nem fűződhet. 

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

326/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a településfejlesztéssel és településrendezéssei összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályainak megállapításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak a településfejlesztéssel és a 
településrendezéssei összefüggő partnerségi egyeztetési szabályait az alábbiak szerint állapítja 
meg. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

l. melléklet a 326/2013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

A területfejlesztéssel és településrendezéssei Ös§zefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai 

A szabályzat célja, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területére 
készülő településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök megalkotására 
vagy módosítására irányuló eljárásokban a jogszabály alapján előírt egyeztetések során 
biztosítani lehessen a véleményezői partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, a 
vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök 
nyilvánosságát. Ennek érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 
alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a településfejlesztéssel és településrendezéssei összefüggő eljárásaiban a 
partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint határozza meg: 

l. A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre 
1.1. Kőbánya teljes lakossága 
1.2. A konkrét eljárás megindítása előtt felhívás alapján jelentkezett érdek-képviseleti, 

civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, valamint a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) bekezdés a pontja alapján 
a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és 
érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek. 

2. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

2.1 Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési koncepció, 
az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök partnerségi 
egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján folyamatosan közzéteszi a 
hatályos dokumentumokat és terveket, valamint az aktuálisan véleményezhető 
tervezetek et. 
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2.2 A 2.1 pont szerint közzétett dokumentumok és tervek között szerepeltetni kell az 
Önkormányzat rendeletével elrendelt esetleges - változtatási vagy építési és 
telekalakítási- tilalmakat és azok időtartamát is. 

2.3 A településfejlesztési dokumentum és a településrendezési eszköz tartalmától, illetve 
az egyeztetési eljárás típusától fúggően az egyeztetési eljárás egyes szakaszaiban az 
Önkormányzat - a főépítész közreműködésével - gondoskodik az értelmezéshez 
szükséges részletezettségű (szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó) 
dokumentáció és tájékoztatás feltöltéséről a honlapjára. 

2.4 A 2.3 pont szerinti tájékoztatás megjelenéséről- a véleményezésre biztosított időszak 
megjelölésével - felhívást is közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, valamint 
lehetőség szerint legalább egy kőbányai nyomtatott időszaki, lapban. 

2.5 A közzétett tájékoztató alapján- a felhívásban megjelölt időszakon belül- a Partnerek 
a Polgármesteri Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége által biztosított 
személyes konzultáció keretében tájékoztatást kaphatnak a településfejlesztési 
dokumentum, illetve a településrendezési eszköz tartalmával kapcsolatban. 

2.6 A közzétett tájékoztató alapján - a 2.4 pont szerinti felhívásban a véleményezésre 
megjelölt határidőig - a Partnerek írásban vagy elektronikus úton észrevételeket, 
véleményeket, illetve javaslatokat nyújthatnak be a Polgármesteri Hivatal feladatkör 
szerinti szervezetei egysége részére. 

2.7 A településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök véleményezési 
eljárása során - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak 
megfelelőerr - a partnerek tájékoztatására előírt rendelkezéseket az alábbiak szerint 
kell alkalmazni: 

településfejlesztési dokumentum az eljárás tájékoztatási kötelezettség 
településrendezési eszköz fajtája 

előzetes elfoe:adás előtti 
Településfejlesztési koncepció van van 
Integrált településfejlesztési 
stratégia nm cs van 
Helyi építési szabályzat (HÉSZ) teljes van van 
szabályozási terv (a HÉSZ egyszerűsített nm cs van 
melléklete) tárgyalásos van van 

3. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 

3 .1. A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal feladatkör szerinti szervezeti 
egysége összesíti, és az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként kezeli. 

3.2. A partnerektől beérkező észrevételeket, véleményeket, illetve javaslatokat (a 3.1 pont 
szerinti feldolgozást követően) a polgármester - a főépítész közreműködésével -
előzetes szakmai véleményezés céljából megküldi a településfejlesztési dokumentum, 
illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. 
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4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk 
és nyilvántartásuk rendje 

4 .l. A 3 .2 pont szerinti tervezői j avaslat és a főépítész szakmai javaslata 
figyelembevételével a polgármester dönt a javaslat elutasításáról. 

4.2. A 4.1 pont szerinti döntést követően a főépítész írásban értesíti az el nem fogadott 
javaslatot, véleményt benyújtót. Az értesítésnek indokolást is tartalmaznia kell. Az 
Önkormányzat - a főépítész közreműködésével - gondoskodik az el nem fogadott 
észrevételek, vélemények, illetve javaslatok közzétételéről a honlapján. Az elutasítás 
indokát röviden ebben az esetben is közzé kell tenni. 

4.3. Az el nem fogadott véleményeket az elutasítás indokával együtt a Polgármesteri 
Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége összesíti, és az adott dokumentációra 
vonatkozó ügyirat részeként kezeli. 

4.4. A lakosság széles körét érintő véleményezés ügyében a polgármester lakossági 
fóruroot tarthat. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

l O. napirendi pont: 
A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 

módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: A szolgáltató jelezte, hogy az előző évi inflációs rátával szeretné- szerződés alapján
módosítani az étkezési térítési díjat. 

Tóth Balázs: A Szivárvány Idősek Otthonában helyi konyhán, helyi termelőktől beszerzett 
friss alapanyagból főznek finom ételeket. Kérdezi, hogy az önkormányzat gondolkodik-e 
azon, hogy ezt a gyakorlatot az intézményeiben is kövesse, vagyis saját konyhákat 
üzemeltessenek az intézmények, ahol helyi termelőktől tudják a friss alapanyagokat 
beszerezni? 

Elnök: Nem készülnek erre, hiszen egy főzőkonyha kialakítása, amely több ezer ember 
ellátására alkalmas, milliárdos nagyságrendű költséget jelent. Ezt biztos, hogy az 
önkormányzat önerőből nem tudná fejleszteni, támogatás pedig nem vehető igénybe. A 
közétkeztetésre a pályázat kiírásra került. Úgy írták ki a közbeszerzési pályázatot, hogy 150 
adag a Szivárvány konyhájából készülne. A Szivárvány Idősek Otthona szóban jelezte, hogy 
van szabad kapacitása, azonban írásban még nem fejtette ki, hogy ők hogyan tudnának 
másnak is szolgáltatást nyújtani. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
rendeletalkotási j avas latra. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal - az előterjesztés l. mellékletében foglaltak szerint - megalkotja a nevelési
oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési 
díjak méctékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

ll. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Megadja a szót Jegyző úrnak, hogy elmondja szóbeli kiegészítését. 

Dr. Szabó Krisztián: Reményeik szerint ezzel a módosítással elérik azt az állapotot, ami már 
hosszú távon tudja szolgálni az egészségügyi ellátás érdekeit. A közalkalmazotti orvosok 
jogviszonyának a változása, fogorvosi körzetek átalakítása sorban tették szükségessé ezeket a 
rendeletmódosításokat, ezért a rendkívüli, szinte minden képviselő-testületi ülésen megjelenő 
rendeletmódosítás. Ismét amellékletek módosulnak. 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

327/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
gyermekfogorvosi körzet megszüntetéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300096506-os 
számú gyermekfogorvosi körzetet 2013. szeptember l-jei hatállyal megszünteti. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
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328/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó gyermekfogorvosokkal 
kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az Önkormányzattal kötött feladatellátási 
szerződés módosítását az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításával érintett gyermekfogorvosok vonatkozásában. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-módosítással érintett 
fogorvosok feladatellátási szerződését a rendeletben foglaltak szerint módosítsa. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

329/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott asszisztens álláshelyei számának 
csökkentéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott asszisztens álláshelyei számát egy fővel csökkenti. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A reformétkezés bevezetése az Apró Csodák Bölcsődében, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Tóth Balázs: Arról van szó, hogy a gyerekek egy részének tartalmasabb, finomabb, jobb étel 
kerül az asztalára. Kéri Jegyző úr jogi állásfoglalását, hogy nem veti-e ez fel azt, hogy a 
gyerekek bizonyos csoportjai között különbséget tesznek? Aki nem tudja megfizetni ezt a 
fokú ellátást, az rosszabb minőségű ételt kap, mint akinek van pénze arra, hogy ezt az ételt 
kapja meg. A cél nagyon becsülendő és az lenne a legjobb, ha az egész óvodában ezt a 
reformétkeztetést be tudnák vezetni. 
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Elnök: Ez a reformétkeztetés ebben az intézményben 1992 óta folyik. Azt gondolja, hogy van 
egy intézményük, ahol ilyen módon lehet az étkeztetést igénybe venni. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A reformétkeztetés nem azt jelenti, hogy akik nem részesülnek a 
reformétkeztetésben azok hátrányosabb helyzetben vannak, mert rosszabb táplálékot kapnak. 
Az óvodákban és a bölcsődékben nagyon színvonalasan, nagyon gondosan és minden 
követelménynek, előírásnak megfelelőerr készítik a gyerekek élelmezését, táplálóan, 
egészségesen. Ez egy pluszlehetőség azok számára, akik megpróbálkoznak már a bölcsődében 
a másfajta táplálkozássaL Intézményvezető asszony felmérte a szülők körében az igényeket, 
és szívesen vállalkoznának rá a szülők, ezért egy újabb csoportot tudnak átállítani, hogy ebben 
az étkeztetésben részesüljenek. Az óvodai reformétkeztetés árait vették alapul, 44 Ft-tal 
egészül ki, mert a bölcsődében egy pluszétkeztetés van a kötelező három helyett négy. 
Hangsúlyozza, hogy ez nem azt jelenti, hogy aki nem reform étkezésben részesül, az rosszul 
lesz táplálva. Ez pluszlehetőség, amit érdemes megragadni, ha van rá mód. 

Göncziné Sárvári Gabriella: Az élelmezés az előírásoknak, az ÁNTSZ elvárásainak, az 
állásfoglalásoknak mindenben megfelel. A reformcsoport annyiban plusz, hogy olyan 
alapanyagokat használnak- tökmag, lenmag- amit nagyon sok szülő nem is ismer, és nem 
szeretne ilyenfajta életmódváltást saját magának és a gyermekének sem. Ennek pluszköltsége 
van, magvakat esznek ugyan, de ezek a magvak többe kerülnek, mint a sima liszt, vagy 
gyümölcs, amely természetesen mindig nagyon jó minőségű az egyéb csoportok tekintetében 
lS. 

Dr. Szabó Krisztián: A hátrányos megkülönböztetés nyilvánvalóan nem valósul meg két 
okból. Az egyik a választhatóság, aki szeretné, választja, és aki választani szeretné, az élhet is 
a lehetőséggeL Akkor beszélhetnek hátrányos megkülönböztetésről, ha azonos 
tulajdonságokkal, azonos helyzetben lévő egyének között történik a megkülönböztetés. 
Nyilvánvalóan nem az, mert a választás alapján a homogén csoportból kikerülnek, akik a 
reformétkeztetést szeretnék igénybe venni. 

Tóth Balázs: Az előterjesztés hosszan taglalja, hogy milyen rosszul étkezik a magyar ember, 
és ez nyilván igaz a gyermekeikre is. Ezek a gyerekek előnyösebb helyzetbe jutnak. Azt 
szeretné, hogy az valósuljon meg- nyilvánaszülőnek van döntési joga-, próbálják meg azt 
elérni, hogy ez a reformtáplálkozás mindenkinek elérhető legyen és választható. 

Elnök: Képviselő úrnak igaza van, nagyon jó lenne, ha a magyar táplálkozási szokások úgy 
változnának, hogy ez irányba haladjanak. Elindult Kőbányán több intézményben a Pensió 
közreműködésével a minőségi közétkeztetés. Hozzá kell tenni, hogy nagyon nehezen halad, 
hiszen abban a programban is a gyerekek nem a megszakott fehérkenyeret kapják, hanem 
rozsban gazdagabb kenyeret, nem eszik meg, nem szeretik. Nagyon nehéz úgy előre 
haladniuk, hogy az egész társadalomban az elfogadottsága az ilyenfajta táplálkozásnak még 
nem tart ott, ahol valóban szükséges lenne. Ezzel a lehetőséggel azt teremtik meg, hogy akik 
szeretnék már ezt igénybe venni, azok megtehessék Ha most azt mondanák, hogy Kőbányán 
legyen mindenhol ilyen típusú étkeztetés, nem biztos, hogy osztatlan sikert aratna, pláne azért, 
mert mellé kellene kapcsoini egy magasabb térítési díjat, miközben a gyerekek lehet, hogy el 
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sem fogyasztanák ezeket a táplálékokat Hosszú folyamat lesz mire minden intézményükben, 
minden családnál, háztartásban az ilyenfajta táplálkozás valósul meg~ 

Göncziné Sárvári Gabriella: Szívesen lát mindenkit egy kosztolóra, ahol láthatják, hogy mit 
kapnak azok a gyerekek, akik sima étkezést kapnak és mi a reform. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal - az l. mellékletben foglaltak szerint - megalkotja a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

13. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: 
A rendelettervezet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
"4.1. Az önkormányzati kamatmentes hitellel kapcsolatos ügyekben gyakorolja a tulajdonosi 
jogokat és az önkormányzati rendeletben meghatározott hatásköröket." 
Indokolás: Új önkormányzati kamatmentes hitellel kapcsolatos ügyek nem keletkeznek, de a 
korábban folyósított kölcsönökkel kapcsolatos valamennyi, az erről szóló önkormányzati 
rendeletben meghatározott hatáskörnek egységesen a Népjóléti Bizottságra történő átruházása 
indokolt. A kiegészítés ezt teszi egyértelműbbé. 

( 443/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a 443/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal-az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Megadja a szót az előterjesztőnek, hogy szóban kiegészítse a rendelettervezetet 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: 

A rendelettervezet 3. § (3) bekezdésének alábbi szövegrésze törlésre kerül: 
"(3) Lakossági várakozási hozzájárulás a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelenjárművek 
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 10. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl akkor adható, ha a kérelem 
benyújtásának időpontjában a Parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint a kérelemben 
megjelölt" 
Indok: a rendelettervezetben duplán szerepel. 

A módosító javaslatban az új szövegrészeket aláhúzott, az elhagyásra javasolt szövegrészeket 
szögleges zárójelbe zárt félkövér betűtípus jelöli: 

A rendelettervezet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: 
"7. § [A várakozási hozzájárulást a jármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható 

helyen és teljes egészében olvasható módon kell elhelyezni.] A várakozási hozzájárulás a 
Parkolásüzemeltető által létrehozott zárt informatikai rendszerben elektronikus úton 
nyilvántartott jogosultság." 

A rendelettervezet 8. § (2) bekezdésében szereplő "december" szövegrész helyébe 
"november" szöveg lép. 

A rendelettervezet 9. §(l) bekezdés e), f) és h) pontjai törlésre kerülnek. 

A rendelettervezet ll. §-a az alábbiak szerint módosul: 
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"ll. § (l) Az Önkormányzat Közterület-felügyeletének biztosított behajtási-várakozási 
hozzájárulás kivételével az e rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásának, [az, 
elveszett, eltulajdonított, megrongálódott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjének] 
költségtérítése nettó 2000 forint. 

[(2) A hozzájárulás elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, illetve 
megsemmisülését a Parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodáján három munkanapon 
belül be kell jelenteni, és a hozzájárulás iránt ismételt kérelmet kell benyújtani. A 
Parkolásüzemeltető az (l) bekezdésben meghatározott költségtérítés ellenében a 
hozzájárulás kiadására irányadó szabályok szerint adja ki az új hozzájárulást.] 

[(3)] ill Ha a hozzájárulással rendelkező járművet a hozzájárulás jogosultja év közben 
elidegeníti, a [járművet a forgalomból kivonják] járművet eltulajdonítják, a forgalomból 
kivonják, vagy a magánszemély üzembentartó lakóhelye, gazdálkodó szervezet esetében a 
székhelye, telephelye, fióktelepe az Önkormányzat parkolási övezetén kívülre kerül, köteles 
azt a Parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodáján [három] öt munkanapon belül bejelenteni. 

(4) ill A várakozási hozzájárulás [az elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, illetve 
megsemmisülés időpontjában, továbbá a jogosultsági feltétel megszűnésének 

időpontjában] a (2) bekezdésben meghatározott esetben érvényét veszti. 
(5) ill A (3) ill bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az 

időarányos díj nem téríthető vissza. 
(444/1. módosító javaslat) 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy a költségvetésbe betervezett összeg elegendő lesz-e a 
létszámra, fizetésre, amely jelenleg 9 főt jelent? Nem tudja, hogy a Gyakorló utcai parkolásra 
miért kell 9 ember, de ez más téma. Kérdezi, hogy irodabérlés, a felszerelés, a nyomtató, a 
szék, stb., illetve a parkolóórák telepítése mind belefér ebbe az összegbe? Szeretné, ha valaki 
megerősítené, hogy a költségvetésben biztosított összegen felül idén már egy fillért nem 
biztosítanak erre a célra. 

Tóth Balázs: Az előterjesztésben szerepel, hogy a rendelettervezet társadalmi egyeztetésre 
kerül. Kérdezi, hogy ez az egyeztetés milyen körben zajlott le? 

Elnök: Pontosan ugyanúgy került társadalmi egyeztetésre, mint az összes rendeletük, mint 
amit megalkotnak 

Deézsi Tibor: A beruházás azon része, amely nem az üzemeltetéssei kapcsolatos, annak a 
fedezete van meg az Önkormányzat ez évi költségvetésében. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
tett egy olyan javaslatot az Önkormányzatnak, hogy megelőlegezi az ez évi üzemeltetési 
költségeket és a jövő évben az ez évi közszolgáltatási szerződés kompenzációjának 
elszámolásakor fog elszámolni ezekkel a költségekkeL A parkolási hozzájárulásokat már 
augusztus 21-étől szeretnék kiadni az igénylők részére. A létszámot valószínűleg korábban 
kell felvenni, mint október l-je, hiszen betanulási időszakkal is számolni kell. 
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Somlyódy Csaba: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek az üzemelési költséget jövőre vissza 
kell pótolni. Szeretne tisztában lenni azzal, hogy effektív ez a 'tevékenység éves szinten 
mennyibe kerül? 

Elnök: A fő cél a Gyakorló utca környékén nem az, hogy nyereséges parkolás-üzemeltetést 
bonyolítsanak. Folyik annak előkészítése, hogy a került más pontjain is jelenjen meg a fizetős 
parkolás. Az egész rendszer együtt már, reményeik szerint akár nyereségessé is tehető. 

Deézsi Tibor: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervében szerepeini fog a parkoló
üzemeltetési költsége, amelyet még ebben az évben a Képviselő-testület elé fognak 
terjeszteni. 

Dr. Szabó Krisztián: A közszolgáltatási szerződés keretében fogja ellátni a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. a parkolás-üzemeltetési feladatot, és a közszolgáltatási szerződés 
konstrukciója eleve úgy működik, hogy a közszolgáltatási átalány jelenik meg a költségvetési 
soron, és a szerződés szerinti kompenzáció elszámolása az év zárásával történik meg. A 
társadalmi egyeztetéssei kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy ahogy az a Szervezeti és 
Működési Szabályzat előírja legalább öt napra az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül 
a rendelettervezet, ez természetesen megtörtént, többszörösen is. A Gyakorló utcai lakossági 
fórumon is kiemeit kérdés volt a parkolás-üzemeltetési rendszer indítása. Azt gondolja, hogy 
messzemenően kimerítették a törvényben kötelező társadalmi egyeztetést. 

Somlyódy Csaba: Jó lenne egyszer szembenézni azzal, hogy egy projektnek mennyi a 
költsége és mennyi a várható bevétele. Minden ilyen projektnél kellene ilyen számításokat 
készíteni. 

Elnök: Ezzel a kérdéssel ez év elején foglalkoztak, amikor az előterjesztésben különböző 
megoldási módok szerepeltek, és ez költségelve volt külső céggel. Amikor ez az anyag 
elkészült, akkor született az a döntés, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. foglalkozzon ezzel 
a feladattal. A konkrét számokat be kell tudni mutatni, látnia kell a Képviselő-testületnek, az 
Önkormányzat költségvetésének kímélése miatt is született ez a döntés, hogy ne biztosítsanak 
most forrást, hiszen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél van elegendő forrás arra, hogy az 
üzemeltetést elindítsa, a Képviselő-testületnek most csak a fejlesztéshez kellett az összeget 
biztosítani. Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javasiatra a támogatott módosításokkal együtt. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal-az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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15. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

330/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratot módosító okiratát elfogadja, továbbá a 
2. melléklet szerint kiadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis 

maior alaphoz történt támogatási igény kiegészítése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Jelzi, hogy elkészült az a szakértői vizsgálat, amely nyomán látják, hogy mi okozta a 
beszakadást. A vizsgálatot végzők egy előzetes prezentációt mutattak be, annyit el lehet 
mondani, hogy itt korábban óvóhelyek voltak valamikor, és egy intenzív vízmozgás volt, egy 
rétegvíz feltörés volt agyagrétegen keresztül, amely elindította a talajmozgást a mélyebb 
rétegekben. Ez a jelenség a park egy kisebb területén még előfordulhat a jövőben is, ezért 
javaslatot fog megfogalmazni a szakértő azon terület hosszabb ideig tartó lekerítésére. Ez a 
terület a Harmat utcával párhuzamos kis terület a játszótér vonalában. A lezárt nagy terület, 
amely lezárásra került, amint betömik a gödröt, megnyitható lesz. 

Somlyódy Csaba: Azt gyanítja, hogy az előterjesztésben szereplő összeg nem a teljes 
költséget takarja. Kérdezi, hogy lehet-e még ezt az összeget kiegészíteni, kérhetnek-e még a 
vis maior keretből, vagy a felmerülő többi költség az Önkormányzatot fogja terhelni? 
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Dr. Szabó Krisztián: Tudomása szerint nem egészíthető ki, amennyi összeget most 
kimutatnak, annyit igényelhetnek 

Mednyánszky Miklós: A vis maior támogatás pályázattal foglalkozó Magyar Államkincstárt 
megkeresték ebben a kérdésben, és tájékoztatták őket, hogy most az április elején történt 
beszakadással tudnak foglalkozni, illetve a vis maior támogatást arra kaphatják a szakértő 
által megállapított költségkereten belül. Természetesen kérik, ha a feltárások során további 
intéznivaló felmerül, azt jelezzék, de kérték, hogy vegyék figyelembe, hogy az árvízi helyzet 
miatt a vis maior keret eléggé behatárolt. A mostani kérelmüket továbbították a 
Belügyminisztériumba, de az összeg további kiegészítése lehetőségére nem mertek választ 
adni. A szakemberekkel azon igyekeznek, hogy a keretösszegben bennmaradjanak, sőt 
megtalálják azt a műszaki megoldást, hogy ezt a keretet ne kelljen túllépni és ezen belül 
tudjanak dolgozni majd, amikor szükség lesz rá. A műszaki megoldás, hogy felülről 

megbontják a területet, ameddig szükséges a fellazult területeket kiszedik, elszállítják, és 
olyan anyaggal töltik vissza a területet, amelyet utólag ellenőrizni tudnak, hogy ne történjen 
újra ilyen esemény. 

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

331/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis 
maior alaphoz benyújtott támogatási igény kiegészítéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sportligetben történt beszakadás veszélyelhárításához szükséges vis maior támogatás 
igényléséhez az alábbi nyilatkozatokat teszi. 
2. A káresemény megnevezése: Budapest X. kerület, Sportligeti beszakadás. 
3. A káresemény helye: Budapest X. kerület, 42450/3 hrsz. 
4. A káresemény forrásösszetételét az l. melléklet határozza meg. 
5. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 29 789 530 forint, 
amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) részben tudja biztosítani. 
6. A káreseménnyel érintett vagyonelem az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
7. A károsadott ingatlan az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
közterület, közpark kezelése, fejlesztése és üzemeltetése kötelező feladat. 
8. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
9. Az Önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 
l O. Az Önkormányzat vállalja a károsadott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
ll. Az Önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. 
12. Az Önkormányzat a saját forrás összegét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletében 
biztosítj a. 
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13. Az Önkormányzat nem áll a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés i) pontja szerinti adósságrendezési 
eljárás alatt. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Megnevezés 

azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

l. melléklet a 331/2013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

A káresemény forrásösszetétele 

2013. év (forint) Százalék (%) 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 8 939 530 30 
Biztosító kártérítése o o 
Egyéb forrás o o 
Vis maior támogatási igény 20 850 OOO 70 
Források összesen 29 789 530 100 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: Banez Sándor ügyvezető úr vezetői megbízása a KŐKERT Kft. élén 
július 31-én telik le, ezért szükséges a Képviselő-testületnek a gazdasági társaság vezetője 
személyéről új döntést hoznia. A döntés kereteit a társasági törvény, a köztulajdonban lévő 
gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló törvény, illetve az önkormányzati 
szabályozásaik, köztük a társaság saját szabályai adják meg. A határozott idő, amit a törvényi 
keretek megadnak, a kiválasztás módjáról jogszabály nem rendelkezik. A frakcióvezetői 
értekezleten dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr idézett a KÖKERT Kft. alapító okiratából, 
amelyben az egyedüli tag jogosultságai körében található egy rendelkezés a vezető pályázati 
úton történő kiválasztásával összefüggésben. Ú gy rendelkezik az alapító okirat, hogy az 
egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik az ügyvezető tisztségviselő pályázati úton 
történő kiválasztása. Nem azt fogalmazza meg az alapító okirat, hogy pályázati úton kell 
kiválasztani a vezetőt, hanem azt, ami a törvény szöveg megismétlése, hogy a vezető 
megbízása, illetve kinevezése, az egyedüli tag, illetve a tulajdonos át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület döntése szerint pályázat nélkül is megválasztható a 
társaság vezető tisztségviselője. 
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Egyébként maga az alapító okirat is hivatkozik erre, hiszen azt is mondja, hogy újra 
meghosszabbítható az ügyvezető megbízatása. Tóth Balázs elnök úr tett egy olyan javaslatot, 
amely szerint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló 
jogszabály szerint megfontolásara érdemes különböző vezető tisztségviselők kinevezésével, 
megválasztásával kapcsolatban, hogy a munkáltató előzetesen kaphasson igazolást arról, hogy 
az érintett, megválasztandó, kinevezendő vezető nem tartozik a törvény hatálya alá oly 
módon, hogy hálózati személy, hivatásos alkalmazott vagy operatív kapcsolat volt. Arra 
hivatkozással fogalmazta ezt meg Elnök úr, hogy ne válhasson zsarolhatóvá senki ilyen okból. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 
feltárásáról szóló 2003. évi III. törvény egyértelműen meghatározza, hogy melyek azok az 
érintettek, akik kérelmezői minőségben, nem anonimizált módon megismerhetnek az 
Állambiztonsági Szalgálatot Történeti Levéltárában kezelt adatokat. Semmilyen jogviszony 
létesítésével, sem egyéb módon nem kötelezhető senki ilyen információ átadására, csak az a 
szűk érintetti kör jogosult az adatok megismerésére, akit a törvény felsorol, megfigyelt, 
hálózati beszervezett, az operatív kapcsolat, és a hivatásos alkalmazott jogosult erre, illetve a 
kutató, kutatási terv alapján. Tehát nem lehetséges munkajogviszony létesítése kapcsán ilyen 
információ kérése. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Amikor mindkét gazdasági társaságnál javasolta, hogy pályázati 
úton való kinevezés kerüljön be az alapító okiratba, és ezt a Képviselő-testület elfogadta, 
akkor sem ő, sem a Képviselő-testület nem erre gondolt, amit Jegyző úr elmondott, és amivel 
nem vitatkozik, mert jogilag igaza van. Változatlanul az a véleménye, és a gyakorlat is azt 
mutatja, hogy mióta világ a világ, és önkormányzat a Kőbányai Önkormányzat azóta egyetlen 
egy vezetőt még ötödszöri megbízás esetén sem neveztek ki pályázat nélkül. Azt gondolja, ezt 
most megváltoztatui precedens értékű, ezzel nem ért egyet, egyébként Hancz úr ellen semmi 
kifogása nincs, ezért nem vesz részt a szavazásban. 

Tóth Balázs: Nem Hancz úr ellen kérte Jegyző úrtól ezeket az állásfoglalásokat, azt remélte, 
hogy ezeket be lehet építeni az önkormányzati vezetők mindegyikének a munkaszerződésébe, 
sajnálja, hogy ezt a törvény nem teszi lehetővé. Jegyző úr állásfoglalását megkérheti e
mailben kivonatol va, vagy ha a jegyzőkönyvben szerepeini fog onnan ki tudja keresni. 

Somlyódy Csaba: Sok vezetői kinevezéssel foglalkozott a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság - óvónők harmadik, negyedik, ötödik kinevezése - és a bizottsági elnök úr a 
bizottság állásfoglalását is ecsetelvbe hosszan ecsetelte, hogy miért szükséges azoknál az 
óvónőknél is a pályáztatás megléte, és miért pályáztatják azokat, akik már négyszer 
bizonyítottak Ezt az érvelést elfogadta, nem tudja, hogy a gyakorlattól ez esetben most miért 
térnek el? Javasolja, hogy hosszabbítsák meg Hancz úr kinevezését a nyár végéig, és addig 
írjanak ki pályázatot 

Elnök: Alapvetőerr a pályázati eljárást mindig támogatja, azt gondolja, hogy az korrekt. 
Amikor az intézményvezetőket pályáztatják ötévente, feladat, de azt gondolja jó, ha az ember 
időnként végiggondolja a tevékenységét és értékelj e. Kőbányán soha nem volt jellemző kettő 
kivételével, hogy gazdasági társaság vezetőjét pályáztassák. Nem pályáztatták Fecske Károly 
urat, nem pályáztatták Lajta Ferencnét a Szivárvány Kft. vezetőjét, két esetben tértek el ettől a 
gyakorlattóL 
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Egyszer, amikor Hancz Sándor igazgató urat kinevezték a KÖKERT Kft. vezetésére, illetve 
legutóbb a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának esetében. Az összes korábbi 
vezetői kinevezésük gazdasági társaság vezetésére soha nem pályázat útján történt. Mindig 
különbség volt az intézményvezetők kinevezése és a gazdasági társaságok vezetőinek 

kinevezési eljárásában az önkormányzat elmúlt húsznéhány évi működése alatt. 

Dr. Pap Sándor: Azzal együtt, hogy a pályázat fontosságának a kérdést nem vitatja, 
méltatlannak érzi kicsit a vitát. Polgármester úr elmondta, hogy gazdasági társaságok vezető 
tisztségviselőjét választani a kőbányai eddigi gyakorlat a nem pályáztatás mellett szólt, az volt 
a formabontó, amikor ez a két pályázat kiírásra került. Amiért a vitát méltatlannak érzi, 
lezárult egy ötéves periódus, olyan öt év, amely rendkívül eredményes, rendkívül nagy 
erőfeszítések következményeként kiemelkedő minőségű, és mennyiségű munkával zárult. 
Rendkívül nehéz alapanyagból, rendkívül sokszínű portfolióval nagyon áldozatos munkával 
Ügyvezető úr és csapata felépített egy olyan céget, ahol létezik a vállalati kultúra fogalma. 
Egy összetartó, a munkavállalói és a benne résztvevők számára hálót jelentő, családot jelentő 
csapatot, ahol az emberek számíthatnak egymásra. Nagyon nehéz terepen végzett kiemelkedő 
munkát Hancz úr, ezért úgy gondolja, hogy meg kell emelniük a kalapjukat, mert minden 
évben, minden beszámolónál mindenki elmondja, hogy mennyire meg vannak elégedve a 
KÖKERT munkájával, és szeretné, ha ez most sem felejtenék el. Egy pályázat célja, hogy 
megtalálják a legalkalmasabb embert egy feladatra. Felmeri vállalni azt a véleményét, hogy öt 
évvel ezelőtt megtalálták Javasolja, hogy köszönjék meg az elmúlt öt évet és kívánjanak 
sikert Ügyvezető úrnak a következő öt évhez. 

Somlyódy Csaba: Hancz úr munkájával elégedettek. Talán az is a vállalati kultúra része, 
hogy egy olyan környezet van, ahol természetes követelmény, hogy a vezetők időnként 
átgondolják a munkájukat. Egy elvi kérdésről van szó, hogy természetes követelménynek 
veszik, hogy a vezetőket pályáztatás útján nevezik ki Kőbányán, vagy ettől a gyakorlattól 
eltérnek. Most nem Hancz úr személyéről, a KŐKERT Kft. munkavégzéséről van szó, hanem 
egy vállaitikultúra kérdéséről és ízlésbeli dologról van szó, hogy elfogadják, hogy pályáztatás 
nélkül is kineveznek és felvállalják ennek az ódiumát, és ezen az úton mennek tovább, vagy 
azt mondják, hogy a pályáztatást választják. Ez mindenkire vonatkozik és most kivételes, 
egyedi eljárásról beszélnek. 

Elnök: Cégvezetők esetében nem szoktak pályázatot kiírni. Pont az a rendhagyó, amit az 
elmúlt két alkalommal tettek. Az intézményvezetői ötévente pályáznak, akkor átesnek egy 
beszámolón, megmérettetésen, hozzáteszi a cégvezetőknek ezt évente meg kell tenniük, 
amikor beszámolót, üzleti tervet készítenek. Teljes párhuzam biztos, hogy nem vonható 
miközben azt az alapelvet el tudja fogadni, hogy egyéként a vezetői kiválasztás mindig 
pályáztatás útján történjen. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
határozati j avaslatra. 

332/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
(ll igen, egyhangúszavazattal-l fő bejelentette nem vesz részt a szavazásban) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetői teendőinek ellátásával 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-ig terjedő 
öt év határozott időtartamra Banez Sándort választja meg, bruttó 850 OOO Ft összegű havi 
díjazással és a javadalmazási szabályzatban megállapított egyéb juttatások biztosításával. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és Banez Sándort között kötendő munkaszerződést az l. melléklet szerinti 
tartalommal írja alá. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
az aljegyző 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(Az l. melléklet szerinti munkaszerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

Elnök: Köszönetet mond Igazgató úrnak az elmúlt öt év munkájáért, jó m unkát kíván a 
következő időszakra. (A Képviselő-testület megtapsalta Hancz Sándor ügyvezető urat.) 

Hancz Sándor: Megköszöni a bizalmat. 

18. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Jegyzői törvényességi észrevétel: 
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet kiegészül az alábbi 4. ponttal: 
"4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba." 
Normatív határozatban a "Határidő: azonnal" és "Feladatkörében érintett: a gazdasági és 
fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester" és "az aljegyző" szövegrészek törlésre 
kerülnek. 

333/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 
(12 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről 
szóló 102/2013. (III. 21.) KÖKT határozat I.l.l., 1.1.2. és 1.1.3. pontjai az alábbiak szerint 
módosulnak: 
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Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték 

1.1.1. 
Elektromos áram beszerzése (a Szent László 187 032 413 

Gimnázium részére is) 

1.1.2. Gáz beszerzése (kis- és nagyfogyasztók részére) 224 407 693 

1.1.3. Közétkeztetés 9 364 155 671 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről 
szóló 102/2013. (III. 21.) KÖKT határozat !.2.2. pontja törlésre kerül. 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről 
szóló 102/2013. (III. 21.) KÖKT határozat az alábbi pontokkal egészül ki: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték 

11.2.11. 
Kőbányai Hírek című lap szerkesztése és a 23 761 500 

kobanya.hu oldal híreinek szerkesztése 

11.2.12. 
Kőbányai Hírek című lap nyomdai előállítása és 

24 700 OOO 
szállítása 

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Megköszöni mindazok munkáját, akik részt vettek az anyag összeállításában, nem kis 
feladat volt. Új módszertan szerint, miközben képzésre is járt a kolléganő, folyt az anyag 
összeállítása, az adatgyűjtéstől egészen a program kidolgozásáig. Viszonylag rövid idő alatt 
kellett nagy terjedelmű anyagot áttekinteni, megírni, azt gondolja, hogy sikerült igen jó 
színvonalon elvégezni ezt a munkát. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Népjóléti Bizottság tagjai nevében köszönetüket szeretné 
kifejezni az anyag készítői számára. Ez nagyon fontos feladat, nemcsak azért, mert a törvény 
kötelezően előírja az önkormányzatok számára az esélyegyenlőségi program meglétét, hanem 
azért, mert olyan programot kaptak, amely minden területre nagyon alaposan kitérve, egy 
nagyon komoly helyzetelemzést adott a Képviselő-testület számára. Az anyagok mögött 
nagyon sok háttértevékenység van, már megvalósult intézkedések, megvalósult döntések, és 
előrevetíti azokat a feladatokat, célokat és azt az inspirációt megadja a számukra, amely 
alapján ezzel tovább tudnak haladni. A döntéshozók feladata lesz, hogy ezen a fontos 
területen az önkormányzat tovább tudjon haladni. Külön örült annak, hogy sok esetben kitér a 
program arra, hogy milyen fontos a civil szervezetek, a lakosság bevonásával végrehajtani 
ezeket a feladatokat. Számára nagyon sok segítséget nyújtott az anyag, véleménye szerint a 
bizottságok és az önkormányzat vezetése számára is elég nagyon jó program. Köszöni a 
munkáét és gratulál hozzá. 

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

334/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Programot az l. 
melléklet szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2015-ben vizsgálja felül a programban 
foglaltakat, és szükség esetén készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület részére a 
program módosításáról. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán területért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

20. napirendi pont: 
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 

Központ összeolvadása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy miért látták ezt az intézkedést 
szükségesnek. Minden kérdésre szívesen válaszol. 
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Tóth Balázs: Mi az a koncepció, ami alapján úgy ítélték meg, hogy az a leghasznosabb, ha 
egy új szervezetet hoznak létre? Igazából az egészségügyi dolgozók bekerülnek a Bárka alá. 
Lehetnek elbocsátások, esetleg bővülhet a létszám? Az új szervezetnek van-e arra lehetősége, 
hogy a saját ingatlanjait bérbe tudja adni, tud-e saját bevételre szert tenni? Kérdezi, hogy az 
elkövetkező időszakban esetleg a bölcsődékre is kiterjesztik-e az összevonást? 

Elnök: Kőbányán az a sajátos helyzet alakult ki az elmúlt közel két évtizedben, hogy a 
háziorvosaik jelentős része vállalkozási formában látta el a tevékenységét, míg más részül 
közalkalmazottként, A vállalkozó orvosok mellett is közalkalmazotti asszisztensek dolgoztak 
2011 végéig. Ilyen speciális helyzet az országban sehol nem volt jellemző, ez indokolta azt, 
hogy külön működtessenek egészségügyi szolgálatot. A jogszabályváltozások nyomán 
eljutottak ahhoz a helyzethez, hogy az eddig közalkalmazottként dolgozó háziorvosok 
mindegyike a jövőben valamilyen vállalkozásban fogja ellátni a tevékenységét. 2011-ben 
megszűnt az asszisztensek közalkalmazottként foglalkoztatása. Ezek alapján az egészségügyi 
szolgálat feladatköre kiüresedett. Megmaradt nagyon sok minden a szakmai szervezés 
szempontjából, de önálló intézményként vélhetőerr már nem célszerű fenntartani. Megoldási 
lehetőségként felmerülhetett volna az is, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolják a 
feladatot. Megnézték, hogy más kerületekben mi a gyakorlat, jellemző az ilyen típusú humán 
szolgáltató intézmény. Amikor Képviselő úr felteszi a kérdést, hogy érdemes-e a bölcsődéket 
ide kapcsolni, jogos kérdés, mert vannak olyan települések, ahol a bölcsődei rendszer is ehhez 
a humán szolgáltató központhoz tartozik. Nem gondolták, hogy össze kellene kapcsolniuk, jól 
működik az Egyesített Bölcsődék intézménye. Ez az újonnan létrejövő humán szolgáltató 
központ, amelynek a jövőbeni működéséről és a létszámáról az elkövetkező hónapokban kell 
megalkotni a szakmai koncepciót, jól fogja szolgálni a szakmai feladatokat. Fontosnak tartja, 
hogy a védőnők ebbe az intézménybe fognak kerülni, hiszen eddig a rendszerük sok esetben 
párhuzamos működést mutatott. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Elismeri, hogy sok logika van az előterjesztésben, de nem örül 
annak, hogy a Bárka és az egészségügyi szolgálat összevonásra kerül. Véleménye szerint a 
vállalkozó orvosok sem fognak fél év múlva örülni. Sokkal jobban támogatná, hogy a 
feladatokat a Polgármesteri Hivatalba hozzák be, mint az összevonást a Bárkával, hiszen a 
Bárka az előző összevonást sem teljesen eredményesen élte át, még egy feladatkör nem 
biztos, hogy szükséges neki. Sok évtizedes intézményvezetői tapasztalata azt mondatja vele, 
hogy nyugodtan lehet nem orvos egy kórház főigazgatója, de ha nincs a vezető mellett az 
egészségügyben megfelelő orvos-helyettes, akkor azt úgy megvezetik, hogy megnézheti 
magát. Dr. Molnár Andor távozásakor kár volt új igazgatót kinevezni az egészségügyi 
szolgálat élére, akkor kellett volna ezek közül a megoldások közül valamelyiket meglépni. 
Pályázat alapján idehoztak valakit, akinek két éve volt a nyugdíjig, és egy anyagilag, 
erkölcsileg és mindenféleképpen tisztességes köztisztviselői állása. Javasolja, hogy a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat jelenlegi vezetőjét alkalmazzák a Polgármesteri Hivatalban 
a nyugdíjazásáig, mint egészségügyi szakreferenst, és a nyugdíjba vonuláskor azt is 
eldönthető, hogy az egészségügyi szakreferensre egyáltalán szükség van, vagy sem. 

Tóth Balázs: Még mindig nem világos számára, hogy miért az a legjobb mód, hogy 
megszüntetnek két intézményt, és újat hoznak létre, miért nem beolvadás, vagy a 
Polgármesteri Hivatalba történő behozatal történik. 
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Szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet 5. mellékletben szereplő "Pályázati feltételek" kategória egészüljön ki "A 
pályázat elbírálásánál előnyt jelent" kategóriában szereplő alábbi két feltétellel: 

"- szociális szakvizsga, 
- szociális vagy gyermekjóléti intézményben szerzett vezetői gyakorlat.", 

ezzel egyidejűleg "A pályázat elbírálásánál előnyt jelent" kategóriából pedig kerüljön törlésre. 
(439/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 439/1. módosító javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: Az intézmény átalakításának a módját az államháztartásról szóló 
törvény határozza meg. Való igaz, van olyan átalakítási mód, amelyet Képviselő úr említett, 
az összeolvadás helyett a beolvadás. Hangsúlyozza, hogy Polgármester úr az egész 
intézményi átalakítási folyamatnak egy oldalát domborította ki, az egészségügyi szolgálat 
oldalát, ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy az átalakítás - és ezért nem a beolvadás 
konstrukcióját választották - nemcsak egyszerűen a Bárka jelenlegi működő rendszeréhez az 
egészsegugyi szolgálat hozzácsatolásáról szól, hanem új elven működő, új 
szervezetrendszerben működő intézményrendszer kialakításáról. A Bárka működésével 
kapcsolatban is számtalan esetben fogalmazódtak meg olyan követelmények, amelyből azt a 
következtetést kell levonni, hogy a Bárka jelenlegi szervezetrendszere és működési elve nem 
megfelelő. Az összeolvadás során a jelenleg működő Bárka szervezetrendszerének és 
feladatellátásának az átalakítása is egy kitűzött cél. A gyermekjóléti, családsegítő feladatok és 
számos más kapcsolódó adósságrendezés, és az egészségügyi ellátás széles spektruma, ennek 
a feladatellátásnak Kőbánya lakossága, illetve az egyes ellátásba kerülő kliens egésze kell, 
hogy a középpontba álljon. Az egészségügyi szolgálat beolvasztásával és a Bárka érintetlenül 
hagyásával nem tudnák tovább alakítani a rendszert. A mostani döntés remélhetően december 
31-ével záruló folyamat első lépése. A jogutóddal történő megszűnés rögzítése, az az új elem, 
amely kimondja, hogy az új intézmény létrejön és a két korábbi megszűnik. Az, hogy az új 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ milyen szervezeti berendezkedéssel, milyen 
telephellyel, vezetési rendszerrel, szervezeti egységekkel jön létre, az az előttük álló több 
hónapos folyamatnak a vizsgálati tárgya kell legyen. Fel kell mémi mindazokat a jogszabályi, 
szervezeti, gazdasági, szociológiai adottságokat, amelyek segítenek meghatározni, hogy 
milyen irányban tudnak elmozdulni egy egységesen szervezett, több szakterület 
együttműködése folytán nyilván többpólusú de egy célt szolgáló egységes intézmény felé. Azt 
gondolja, hogy az összeolvadás az, ami ennek a célnak az elérésére a legtöbb lehetőséget 
biztosítja. 

Elnök: Kéri, Jegyző urat vizsgálják meg azt a javaslatot is, amit Tóth Balázs képviselő úr 
felvetett a képesítési követelményeknéL 

Dr. Szabó Krisztián: Azok a kötelező pályázati feltételek, amelyek a határozattervezet 5. 
mellékletében megfogalmazásra kerültek, a jogszabályi előírások. Képviselő úr javaslata 
teljesítésének nincs akadálya, azt kockáztatják, hogy ezzel leszűkítik a pályázók körét. 
Megfontolása javasolja, hogy hagy-e nagyobb merítési lehetőséget a Képviselő-testület 
magának, amiből egyébként a legmegfelelőbb jelöltet kiválasztja, vagy eleve a jelentkezők 
körét is le kívánja szűkíteni, ennek sincs akadálya. 
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Elnök: Lehet, hogy a szélesebb merítés, jobb eredményt hoz. 

Tóth Balázs: Fenntartja a javaslatát. Azokat az időket élik, hogy egy intézmény összevontan 
végezzen dolgokat. Ú gy érzi, kicsit szembemennek a dolgokkal, nem beszélve arról, hogy 
Kőbányán semmondható sikertörténetnek az önkormányzat korábbi működése, 40 milliárdos 
vagyon csak eltűnt. 

Elnök: Nem érti, hogy Képviselő úr miről beszél? Ez az intézkedés azt a célt szolgálja, hogy 
a forrásaikat hatékonyabban használják fel. Az egészségügyi szolgálat működtetése 50 millió 
forintot igényel a költségvetésbőL Biztos, hogy erre a célra felhasznált összeg sokkal 
hatékonyabban felhasználható egy új szervezeti rendszerben. 

Weeber Tibor: Az a lényege az egészségügyi szolgálat önállósága megszüntetésének, hogy 
nincs szükség a következő időszakban ilyen szintű orvos működéséhez. Az egészségügyi 
szolgálat az által, hogy az összes orvos vállalkozóként működik, gyakorlatilag gazdasági 
ügyekkel foglalkozik. A szakmai irányítást nem ez az intézmény gyakorolja, hanem az 
ÁNTSZ, illetve a törvényben előírt ellátók. Most arról döntenek, hogy ez a terület hová kerül, 
jobbnak látták, ha a Bárkához csatolva végzi a feladatot. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Amikor évekkel ezelőtt arról döntöttek, hogy próbálják meg 
hasonló feladatokat közös irányítás alá vonni, és létrehozták a Bárkát, az jó döntés volt. A 
mostani döntés erre épül, ennek a további lehetőségét, racionálisabb működését fogja 
elősegíteni. Az egészségügyi és védőnői szolgálat bevonásával olyan strukturális változás is 
létrejön, ami szükségessé teheti az összeolvadással történő új intézmény kialakítása. A 
hatékonyság és az eredményesség szempontjából szükséges lépések, hogy továbbfejlesszenek 
egy megkezdett koncepciót. Véleménye szerint ez így eredményesebben fog működni. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak Tóth Balázs képviselő úr 439/1. 
számú módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 5 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el a 439/1. módosító javaslatot. [335/2013. 
(VI. 27.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

336/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ összeolvadásáról 
(ll igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció fsz. 006.) 
és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.) 
intézményeket 2013. december 31-ei hatállyal jogutóddal megszünteti. A Képviselő-testület 
az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek jogutódjaként Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) elnevezéssel 2014. január l. 
napjával új önállóan működő és gazdálkodó intézményt alapít. 
2. A Képviselő-testület Szebechlebszky Erikának, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
vezetőjének, és Büki Péternek, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetőjének a magasabb vezetői megbízását 2013. december 31. napjával visszavonja. 
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megszüntető okiratát az l. 
melléklet, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ megszüntető okiratát a 2. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
4. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát a 3. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
5. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ elnevezésű önállóan 
működő és gazdálkodó közös igazgatású, többcélú intézmény alapításának ütemtervét a 4. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
6. A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot ír ki a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ vezetői teendőinek ellátására az 5. melléklet szerinti tartalommal. 
A pályázati kiírás a Szociális Közlönyben, a Közigazgatási Állásportálorr és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapjánjelenik meg. 
7. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók meghallgatására és a 
pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §(6) bekezdéseszerint bizottságot hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Weeber Tibort, 
b) Dr. Csicsay Claudius Ivánt, 
c) Dr. Fejér Tibort, valamint 
d) Gagyi Róbertet. 

8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásra vonatkozóan szakértő bevonásának a 
szükségességét, és indokolt esetben intézkedjék a szakértő felkérésérőL 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 
vezetője a határozat 2. és a 6. pontja vonatkozásában 

(Az 1-5. mellékletek- a megszüntető okiratok, az alapító okirat, az ütemterv és a pályázati 
kiírás- szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplőkkel.) 

21. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Önkormányzat által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukción 

történő részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Farkas Gábor: Az Újhegyi sétány komplex megújításával kívánnak pályázni, ehhez képest 
az Újhegyi sétány nem 60, hanem 600 méter hosszú, és nem látja benne a Dombtető utcától a 
Széchenyi István Általános Iskoláig a komplex megfogalmazást, hanem az Újhegyi sétány 16. 
szám köré koncentrálódik a pályázat. 

Elnök: Minden javaslatot meg tudnak fontolni, hiszen nem végleges az anyag, amit be kell 
adniuk. A végleges tervezési folyamatba még sokmindent be kell építeniük A sétány valóban 
nem az a pár méter, az egy intenzív fejlesztés alá eső terület lenne a pályázati elképzelés 
szerint, de ez nem jelenti azt, hogy a sétány többi részén ne történne beavatkozás, akár a 
burkolatok, növényzet, utcabútorok és sok egyéb vonatkozásban. Az biztos, hogy bizonyos 
fejlesztéseket nem kívánnak szétaprózni. Egy játszótérfejlesztést érdemes egy helyre 
koncentrálni. 

Marksteinné Molnár Julianna: Ez egy első forduló, és a második fordulóig újabb 
elképzelések is felvetődhetnek Nem ért egyet azzal, hogy egy projekthe mindent 
belezsúfoljanak. Meg kell határozni a beavatkozási területeket, amelyeket egy projekt 
keretében szeretnének elvégezni. 

Elnök: A Harmat utca - Mádi utca, illetve a Gergely bányató irányában részleges felújítás 
történne, a lépcső támfalrendszer átalakításán túl, a Gergely utcai oldalon a fogadótér 
kialakítását, a sétány kezdetét jelző köztéri szobrot is tartalmazza. A Helytörténetet is 
szeretnék a pályázat nyomán kialakítani. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatokra. 

337/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció 
"A" komponensén történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció "A" jelű, 
Közterületek komplex megújítása című alkomponensére pályázatot nyújt be "A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása" címmel, és felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
pályázati konstrukció "A" jelű, Közterületek komplex megújítása elnevezésű alkomponensére 
benyújtandó, "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című pályázat pozitív 
elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából a 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendeletében legfeljebb 60 millió Ft, a 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletében 
legfeljebb 90 millió Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által 
finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

338/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció 
"B" alkomponensén történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció "B" jelű, 
Közösségi célú városrehabilitációs programok című alkomponensére pályázatot nyújt be a 
"Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben" címmel, és felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
pályázati konstrukció "B" jelű, Közösségi célú városrehabilitációs programok elnevezésű 
alkomponensére benyújtandó, "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 
32-ben" című pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából a 2014. 
évi költségvetéséről szóló rendeletében legfeljebb 20 millió Ft, a 2015. évi költségvetéséről 
szóló rendeletében legfeljebb 26 millió Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Főváros 
Önkormányzata által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről 
is gondoskodik. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

22. napirendi pont: 

szakterületért felelős 

A KMOP-3.3.3-13 kódszámú "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című 
pályázati konstrukción történő részvétel 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

339/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a KMOP-3.3.3-13. azonosítószámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" 
című pályázaton történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-3.3.3-
13 azonosítószám ú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" cím ű konstrukcióra 
pályázatot nyújt be a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (1108 Újhegyi sétány 1-3., 
helyrajzi szám: 42309111 O) épületének energetikai korszerűsítése céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtétel ére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

23. napirendi pont: 

szakterületért felelős 

Az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú +Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 
régióban levő önkormányzatok számára" című pályázaton történő részvétel 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a h~tározati javaslatra. 

340/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 
régióban levő önkormányzatok számára" című pályázaton történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.2-
2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 
önkormányzatok számára" című konstrukcióra pályázatot nyújt be a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat szervezetfejlesztése céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtétel ére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
A Nemzeti Kolturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által támogatott Lechner 

Ödön szoborcsoport megvalósítása célú pályázathoz céltartalék felszabadítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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341/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által támogatott Lechner 
Ödön szoborcsoport megvalósítása célú pályázathoz céltartalék felszabadításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László 
téren felállításra kerülő Lechner Ödön szaborcsoport végleges terveinek elkészítéséhez 
5 221 eFt-ot felszabadít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 7. soráról 
(Pályázatok önrésze ). 
2. A Képviselő-testület a Szent László téren felállításra kerülő Lechner Ödön szaborcsoport 
elkészítéséhez további l 892 eFt összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 19. sora terhére (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka). 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtéte lére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

25. napirendi pont: 

szakterületért felelős 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából 
megvalósuló futballpálya telepítéséhez szükséges forras biztosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Sikeresen szerepeitek az MLSZ pályázatán. Jó lehetőség, hogy a régen tervezett 
sportudvar fejlesztést ne csak saját forrásból kelljen elvégezni a Szent László Általános 
IskolánáL 

A Gazdasági Bizottság módosító javaslata: 
A határozattervezet egészüljön ki egy új 2. ponttal: 
"2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Liget 
u. 13. szám alatti társasház közös képviselőjével a tűzfal veszély-elhárítási költségeinek 
tulajdoni hányad arányában történő megtérítése érdekében." 

(429/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 429/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Keresik annak a lehetőségét, hogy a társasház is hozzájáruljon a felújításhoz. Kéri, 
szavazzanak a határozati j avaslatra a 429/l módosító javaslattal együtt. 
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342/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából 
megvalósuló futballpálya telepítéséhez szükséges forrás biztosításáról 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szent László Általános Iskola sportudvarán (ll 02 Budapest, Liget u. 13, helyrajzi szám: 
39055/8) az MLSZ Országos pályaépítési programja keretében megvalósuló műfüves 
futballpálya telepítéséhez bruttó 26 828 OOO Ft-ot biztosít a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 40. sorának 
terhére (pályázatok ömésze) a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Liget u. 
13. szám alatti társasház közös képviselőjével a tűzfal veszély-elhárítási költségeinek 
tulajdoni hányad arányában történő megtérítése érdekében. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

26. napirendi pont: 
Budapest Komplex Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó megállapodás 

fedezetigényéhez további forrás biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Elnök: Ebben az évben még rendeletet is el kell fogadnia a Képviselő-testületnek, amelyben a 
fejlesztett területeken működők hozzájárulását is igyekszik bevonni. Kéri, szavazzanak a 
határozati javaslatra. 

343/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
megállapodás fedezetigényéhez további forrás biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ)" keretében Kőbányán megvalósuló 
csatornaépítési beruházások 6%-os hozzájárulására biztosított 7 125 OOO Ft összeget 
2 137 500 Ft tartalékkeret összeggel kiegészíti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
mellékletének 2. pontja "A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka" költségvetési 
sor terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében· a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

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

27. napirendi pont: 

szakterületért felelős 

A 2013/2014. nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásokról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A számok azt mutatják, hogy mindenjelentkező óvodás gyermeket el tudnak látni. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 201312014. 
nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásokról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

28. napirendi pont: 
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 

kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

344/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelméről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 
31.) kérelmére az Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálat működése, lakossági fórumok 
szervezése és kiadványok készítése (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, 
áldozatsegítés, valamint egészségügyi ellátásról mindenkinek témakörben), konferencia 
szervezése az önkéntesség népszerűsítése érdekében, a Civil Karácsonyi Ünnepség 
megrendezése költségeihez összesen bruttó 652 OOO Ft összegű támogatást biztosít -
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megállapodás keretében- 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
átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő 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 képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

29. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület, a Kőbányai Diákok 

Sportegyesülete és a Kőbányai Sport Club támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Révész Máriusz bizottsági elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet l. d) pontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 
"d) a Kőbányai Sport Club úszószakosztálya részére 5 millió forint, melynek terhére a KSC 
ügyviteli költségei is elszámolhatók." 

( 408/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 408/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a 
408/0. módosító javaslat figyelembevételével. 

345/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete és a Kőbánya Sport Club támogatásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Törekvés Sportegyesület vívószakosztálya részére 3 millió forint, 
b) a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület részére 1,5 millió forint, 
c) a Kőbányai Diákok Sportegyesület részére l ,5 millió forint, 
d) a Kőbánya Sport Club úszószakosztálya részére 5 millió forint, melynek terhére a KSC 
ügyviteli költségei is elszámolhatók, valarnint 
e) a Kőbánya Sport Club birkózó, öttusa, sakk és ökölvívó szakosztálya részére 2 rnillió 
forint 
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összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 
22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. során meghatározott sport és civil szervezetek 
támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
támogatási szerződések megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő 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 

30. napirendi pont: 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi beszámolója és 2013. évi munkatervéről 

szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. A tájékoztató anyagról a Képviselő-testület 
döntést nem hoz. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár 2012. évi beszámolóját és a 2013. évi munkatervéről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 

31. napirendi pont: 
A Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lépjen: 
"2. A Képviselő-testület a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha 
5 250 m2 alapterületű telekingatlan közfeladat ellátása céljából történő hasznosításra 2013. 
július l-jei hatállyal határozatlan időre szerződést köt a Kőbányai Sportközponttal." 

(412/l. módosító javaslat) 

Előterjesztő nem támogatja a 412/1. módosító javaslatot. 
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Elnök: Azt gondolja, hogy a Sportközpontnak nem is kellett volna pályáznia. Ha az a szándék 
meglett volna, hogy a Sportközpontra bízzák ennek a területnek a működtetését, megtehették 
volna. Azzal, hogy pályázatot írtak ki, forrást vonnak be a területbe, és olyan szakmai 
sportszervező gondozása alá kerülhet, amely a Sportliget működésénél a kerékpáros sportágat 
jó helyre teszi. A sportliget új sporttevékenységgel gazdagodhat, amelyre nagyon nagy az 
igény. 

Somlyódy Csaba: Ha az összességében legjobb ajánlatot nézik, az a Sportközponté. Abban 
egyetért, hogy a Sportközpontnak nem is lett volna szabad pályáznia. Ha erre a feladatra a 
Sportközpontnak már lehetősége sem lesz, kérdezi, hogy miért hozták létre? Milyen funkciót 
szánnak a jövőben a Sportközpontnak, hamost folyamatosan nyirbálják a területét 

Farkas Gábor: Nem tudja, hogyan lehet összehozni egy technikai pályát a kerékpársporttal? 
Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Szabó Kuksi nem kíván együttműködni, holott a 
pályázatában kinyilvánítja, hogy mindenkivel együttműködik. Kéri ezt javítani. 

Révész Máriusz: Véleménye szerint a KTC pályázata a legteljesebb és ő ígéri a legnagyobb 
fejlesztést a területen. Aki a pályázatot kiírta azt is mérlegelte, hogy a Sportközpont 
vezetésével ez a terület működni fog. Nagyon komoly oka volt, hogy a Sportközpontot 
létrehozták, az teljesen fenntarthatatlan helyzet volt, hogy az Ihász utcai sporttelep a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a Hivatal részeként szerepelt. Nem érti, amit 
Somlyódy úr mondott, hogy "a Sportközpontot folyamatosan nyirbálják", pontosan 
ellenkezőleg, hiszen a Sportközponthoz csatolták az uszodát. Hamarosan van esély arra, hogy 
a Törekvés Bihari utcai sporttelepét is meg fogják kapni, és ez is a Sportközponthoz fog 
kerülni. Egyértelműen a KTC pályázatát támogatja. · 

Radványi Gábor: Ezt a területet az elmúlt években ingyen adták oda, amit belakott a Szabó 
Kuksi Sportegyesület, illetve a modellezők, hagyták lepusztulni a korábbi MHSZ vagyont. 
Azt szeretnék, hogy ezen a területen sportfejlesztés valósuljon meg, elsősorban technikai 
sport, és ehhez hozzávették a kerékpársportot is. Olyan pályázatot írtak ki, amelyben előnyt 
élvezett, hogy minél több funkció befogadását biztosítsa a terület. V él eménye szerint időben 
is meg lehet osztani a pályát. A Sportközpont véleménye szerint a pályázatában semmit nem 
ígér, illetve azt ígéri, hogy mindenkivel megköti a szerződést, de ezt megígéri a KTC is. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirend vitáját lezárja. Kéri, szavazzanak dr. 
Csicsay Claudius Iván 412/l. módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 7 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem fogadja el a 41211. módosító javaslatot. [346/2013. 
(VL 27.)] 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 
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Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

347/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Képviselő-testület a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha 
5250 m2 alapterületű telekingatlan technikai sportcélú hasznosítására kiírt nyílt pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha 
5250 m2 alapterületű telekingatlant 2013. július l-jétől 10 évre bérbe adja a Kőbányai Torna 
Club (1104 Budapest, Bodza utca 31/a., nyilvántartási száma: 13845, adószáma: 18028173-2-
42) számára technikai sportcélú hasznosításra évi l 200 OOO Ft bérleti díj megfizetése 
ellenében. A Képviselő-testület biztosítja a bérlő számára azt a lehetőséget, hogy a 
sporttelepet további technikaisport-szervezet részérre albérletbe adja azzal, hogy a 
hasznosításból származó bevétel fele az Önkormányzatot illeti meg oly módon, hogy a bérlő 
és az albérlő(k) közötti szerződés az Önkormányzat hozzájárulásávallép hatályba. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért és külkapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

32. 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, a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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. 

33. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 1-VII. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-VII havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Megköszöni a feszes gazdálkodást. A napi lekötés l 740 millió forint. A napirendi 
pont tárgyalását le zárj a. 

34. napirendi pont: 
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a határozattervezet 7. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 

"7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Rédei Dénesné 
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a [szemüveglencse] 
gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 37 800 Ft. 

(391/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 391/1. számú módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozat javasiatra a 
támogatott 391/0. számú módosító javaslat figyelembevételével. 

348/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szálka 
Barnabásnénak a gyermeke részére történő szemüvegének megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 31 203 Ft. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Péntek Istvánné 
részére egyoldali hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati 
segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 74 752 Ft. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Mária 
részére orthopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 16 002 Ft. 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nemes Judit 
részére kétoldali hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a készülék ajánlati 
árának 90%-a, legfeljebb 132 017 Ft. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Baráth Józsefné 
részére gyógycipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 16 002 Ft. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sáska Csabáné 
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati 
árának 90%-a, legfeljebb 8 010 Ft. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Rédei Dénesné 
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 37 800 Ft. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Csaplár 
Ildikónak a gyermeke részére történő szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 22 500 Ft. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdu Ágnes 
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati 
árának 90%-a, legfeljebb 9 450 Ft. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedűs 
V al éri a részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a két szemüveglencse 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb l O 800 Ft. 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Simonné 
Makkai Ilona részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 6 300 Ft. 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Vadász 
Máriának a gyárnsága alatt álló gyermek részére történő szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 14 274 Ft. 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Thassy Ilona 
részére gyógycipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 14 173Ft. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Balka 
Zoltánnénak a gyermeke részére történő szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 10 350 Ft. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Virágh Zsolt 
Norbertnénak a gyermeke részére történő szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 6 300 Ft. 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Rapesán 
Anasztáziának a gyermeke részére történő szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse ajánlati árának 50%-a, legfeljebb 15 OOO Ft. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

35. napirendi pont: 
Az 1102 Budapest, Hölgy u. 22. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony 

közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli térítés 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

349/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 22. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony 
közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli tédtésről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Valde Tibor 
László bérlőnek (képviseli: Örkényi Tibor gondnok) a ll 02 Budapest, Hölgy u. 22. szám 
alatti egyszobás, 34 m2 alapterületű, komfort nélküli önkormányzati bérlakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő 
megszüntetéséhez szükséges 415 800 Ft összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 19. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék) terhére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. július 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

36. napirendi pont: 
A MULTI-MED TEAM Orvosi, Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel feladatellátási 

szerződés kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

350/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a MULTI-MED TEAM Orvosi, Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel feladatellátási 
szerződés kötéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092765-ös 
számú területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában - dr. 
Pribitek Mária személyes közreműködésével - történő működtetésére vonatkozó kérelmet 
elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Javasolja, hogy a meghívóban 36-os sorszámon 
szereplő előterjesztést zárt ülés keretében, utolsó napirendi pontként tárgyalja a Képviselő
testület. Kéri, szavazzanak a j avas latra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal "A Gergely-bánya környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében 
meghatározott feladatok időarányos végrehajtása" tárgyú napirendi pontot a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §(2) 
bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja utolsó napirendi pontként. [35112013. (VL 
27.)] 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

37. napirendi pont: 
A Kozma utca mellett működő sírköves vállalkozók által használt területek jogi 

viszonyainak rendezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: Korábban közterület-foglalási díjért adtak bérbe telket, illetve telket bérleti 
díj helyett közterület-foglalási dijjal terheltek. V égre tiszta helyzet alakulna ki a döntési 
javaslat elfogadásával, és azonnal egy tulajdonosváltással 2 400 OOO Ft bevételhez is jut az 
önkormányzat, illetve l 300 OOO Ft bevételi díjemelkedéssel is számolhatnak. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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352/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kozma utcában működő sírköves vállalkozások által használt területek jogi 
viszonyainak rendezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Képviselő-testület javasolja a Polgármesternek, hogy a Budapest X., Kozma utcában 
működő sírköves vállalkozások közterület-használatát 2013. június 30-ával szüntesse meg 
azzal, hogy a 3 hónapot meg nem haladóarr fennálló díjtartozás esetén a vállalkozások részére 
- kérelmükre -legfeljebb hat havi részletfizetési lehetőséget biztosítson. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest X., Kozma 
utcában működő, az alább felsorolt sírköves vállalkozásokkal 2013. július l-jétől kössön 
bérleti szerződést az alábbi feltételekkel: 

a) a bérleti jogviszony határozatlan időre szól hat (6) hónap felmondási idő kikötésével; 
b) a bérbevett területen a vállalkozók sírköveket mutathatnak be, illetve 

(sír)kőmegmunkálással kapcsolatos tevékenységet végezhetnek a BFVT Kft. (1052 
Budapest, Városház utca 9-ll.) által készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési 
javaslatban foglalt területfelhasználási koncepció alapján, minden ettől eltérő 

tevékenység végzéséhez a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges; 
c) a bérleti díj összege l OOO Ft/m2/év, amely minden évben a KSH által megállapított 

inflációval emelkedik, 
d) a bérbeadás feltétele, hogy az érintett cégnek, valamint a korábbi közterülethasználónak 

az Önkormányzat felé a bérleti szerződés megkötésekor ne álljon fenn lejárt tartozása, 
vagy rendelkezzen az Önkormányzatnak a tartozás későbbi időpontban történő 
megfizetéséhez való írásos hozzájárulásával, 

e) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 

t) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt; 

g) a felépítmények tulajdonosait a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg; 
h) a bérlőnek a bérleti szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. §(l) bekezdés L pontja szerint definiált "átlátható 
szervezet"; 

i) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
hatályban tartásáról a bérlő köteles gondoskodni; 

j) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kár a bérlőt 
terheli; 

k) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további használatba 
adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, sem 
ingyenesen, sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül. A bérbeadó az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha 
az albérlő, további használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja. Az 
engedély nélküli albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felmondásra 
jogosítja fel a bérbeadót; 

l) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, 
átengedése, engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával lehetséges; 
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m) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést 

azonnali hatállyal felmondhatja azzal, hogy amennyiben a bérlőt olyan szerződésszegő 
magatartás terheli, amely orvosolható, a bérbeadó köteles a bérlőt megfelelő póthatáridő 
kitűzésével a magatartás beszüntetésére felszólítani: 
ma) a bérlő a bérleti szerződésből eredő vagy más, jogszabályban meghatározott lényeges 

kötelezettségének nem tesz eleget, 
mb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 

megjelölt határidőben, 
me) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
md) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói hozzájárulás 

nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
me) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 

nélkül módosítja, 
mf) a bérlő a bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményerr átalakítást vagy bármilyen 

egyéb építkezést végez, 
mg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a 

bérlőt a cégbíróság jogerősen törli a cégnyilvántartásból, 
mh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát, illetve kötelezettségét 

harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l. melléklet a 35212013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

Név: Telekterület Épület Összesen Megjegyzés: 
(mz): alapterülete használt 

(mz): terület(m2
): 

l. Herczeg Kő Bt. 787 170 957 
2. Mózes Gránit Kft. 429 92 521 
3. Mózes Gránit Kft. 372 - 372 ügyfélparkoló céljára, 

500 Ft! m2 /év áron 

4. Schmid Béla egyéni 614 - 614 
vállalkozó 

5. Póra-Simon Kft. 383 - 383 
6. Két kőszikla Kft. 749 247 996 
7. Marlen Attila 766 124 890 

~8. Carrara Bt. 132 90 232 
i 9. Rátkai László 358 89 447 
i 10. Abrahám J án os 554 86 640 l 

ll. Szabó Kornél - Antiqua 983 216 1199 
12. Abacus Design Bt. 582 163 745 
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13. Euró Kőfaragó Bt. 1060 341 1401 
14. Fügedi András 1941 330 2 271 az épületéből 39 m2 -t 

albérletbe ad, ezért erre a 
területrészre dupla bérleti 

díj at kell fizetnie 

15. Werner Gránit Kft. 2314 308 2 622 az épületéből 39 m2 -t 
albérletbe ad, ezért erre a 
területrészre dupla bérleti 
díjat kell fizetnie62 m2 -t 
használ a 42518/4 hrsz.-ú 

közterületből, melyre 
használati díjat kell 

fizetnie 

16. Tumba Szolgáltató Kft. 762 74 836 
17. Oláh Mihályné 35 65 100 

118. Dór Kőfaragó és 493 84 577 
Kőrestauráló Kft. 

19. Halász J án os 255 32 287 
20. Hat csillag Kft. 821 208 1029 
21. Laskavics Erzsébet 1005 174 1179 

~ L 22. O Andezit Bt. 522 182 704 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

38. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Takarék u. 14. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

353/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Takarék utca 14. szám alatti lakás elidegenítésre történő 

kijelöléséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 14. szám alatti, 
42428/8/G/80 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli 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. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkez~lő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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39. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alatti lakás elidegenítésre történő 

kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

354/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alatti lakás elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alatti, 
41464/9/A/206 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli 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. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

40. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 27. szám alatti lakás pályázati úton 

történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

355/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 27. szám alatti lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 27. szám 
alatti, 41464/9/A/622 helyrajzi számú lakás pályázati úton történő elidegenítéséhez. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 5 250 OOO Ft összegben határozza meg. 
A V evő a licitáláson megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

41. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Hatház u. 9. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

356/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hatház utca 9. szám alatti lakás elidegenítésre történő 

kijelöléséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hatház utca 9. szám alatti, 
39210/8/E/33 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli 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. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Elnök: Javasolja, hogy az utólag felvett napirendi pontok megtárgyalásával folytassák a 
képviselő-testületi ülést. Kéri, szavazzanak arra, hogy a következő napirendi pontokat 42-44. 
napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület: 

42. A Budapest X., Újhegyi Uszoda telkén található magántulajdonú felépítménnyel 
kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása Bizalmas: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §(2) bekezdés c) pontja alapján 
(462. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

43. A Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelme (463. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

44. A 42518/41 helyrajzi számú, önkormányzati résztulajdonban lévő telek hasznosítása 
Bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. §(2) bekezdés c) pontja alapján (464. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester· 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal 42-44. napirendi pontként tárgyalja a pótfelvétellel felvett három előterjesztést. 
[357/2013. (VI. 27.)] 

42. napirendi pont: 
A Budapest X., Újhegyi úti Uszoda telkén található magántulajdonú felépítménnyel 

kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

358/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Újhegyi úti Uszoda telkén található magántulajdonú felépítménnyel 
kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a 
KINGSTON Söröző Vendéglátóipari Kft. (Cg.Ol-09-978249, székhelye: 1108 Budapest, 
Újhegyi út 13., adószáma: 23795800-2-42) bérleti szerződés megkötésére vonatkozó 
kérelmét, és úgy dönt, hogy gyakorolja az elővásárlási jogát a Budapest X. kerület, 42444/22 
hrsz. alatti ingatlanon lévő 270 m2 alapterületű felépítmény vonatkozásában a KINGSTON 
Söröző Vendéglátóipari Kft. és a LAGUNA VENDÉGLŐ Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. 
között 2012. január 5-én létrejött adásvételi szerződésben megjelölt 800 OOO Ft + ÁFA 
elidegenítési áron. A vételár forrásául a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorát 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) jelöli meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a KINGSTON Söröző Vendéglátóipari Kft. (Cg.Ol-09-978249, 
székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi út 13., adószáma: 23795800-2-42) 2012. január 5. 
napjától a bérleti díjjal megegyező, kamatokkal növelt használati díjat megfizesse meg az 
Önkormányzat számára. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 'a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

43. napirendi pont: 
A Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

felelős 
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Elnök: A Törekvés Sportközponttal kapcsolatos tárgyalások, és az információk alapján 
számítani lehet arra, hogy ősszel foglalkozniuk kell azzal a kérdéssel, hogy az év hátralévő 
felére a működtetés költségeit a költségvetésükből biztosítják, és újra kell gondolni egyéb 
kérdéseket is. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

359/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelméről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 500 eFt 
összeggel, megállapodás keretében támogatja a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 
Központ Kulturális-Szabadidő Egyesületet, amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a 
pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora 
terhére ( céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) biztosítja 430 eFt összegben - a 
céltartalék felszabadításával egyidejűleg-, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére biztosítja 
3 070 eFt összegben. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármesteri a megállapodás megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
a szükséges intézkedés 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. 

44. napirendi pont: 
A 42518/41 helyrajzi számú, önkormányzati résztulajdonban lévő telek hasznosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

360/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
az Akna utca- Gránátos utca kereszteződésénéllévő önkormányzati résztulajdonban 
lévő telek hasznosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ll. § (16) bekezdése és a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete alapján 
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pályázatot ír ki a 42518/41 hrsz.-ú ingatlanból Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosítására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelő alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Az Ing-Reorg Kft. jelezte, hogy szeretne részt 
venni a tárgyaláson, de még nem értek ide. Kéri, szavazzanak arra, hogy a meghívóban 45-ös 
sorszámot szereplő előterjesztést utolsó napirendi pontként tárgyalják. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az Ing-Reorg Kft. közterület-használati ügyében benyújtott kérelméről szóló 
előterjesztést utolsó napirendi pontként tárgyalja. [36112013. (VL 27.)] 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülés keretében tárgyalja a 45-49. és 51. napirendi pontokat. 

45. napirendi pont: 
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 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 45. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

46. napirendi pont: 
Koós Zoltánné 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 46. napirendi pontot. 

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

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 47. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

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

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 47. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

48. napirendi pont: 
Az Euro Kőfaragó Bt. 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 48. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

49. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 49. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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50. napirendi pont: 
A Gergely-bánya környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében 

meghatározott feladatok időarányos végrehajtása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 50. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

51. napirendi pont: 
Az Ing-Reorg Kft. közterület-használati ügyében benyújtott kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 51. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 2013. 
augusztus 29-én (csütörtökön) lesz 9 órai kezdettel. Egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a 
képviselő-testületi ülést megelőzően augusztus 27-én és 28-án kerül sor a bizottsági ülések 
megtartására. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 13 óra. 

Km.f. 



A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

../ felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2013. június 27-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester ......... ~O:..l.~ ................. . . ln 
········~--~······················ 
............... ~~··················· 

J 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5 .l Far kas Gábor :~~~············ 
,,--- ;' 

l ' \ 

.... 7:~_. ... ~, .. :1···~········ .. ··· .. ····· .. 6.1 dr. Fejér Tibor 

7.1 Gál Judit ...... ~ .. ~ .................................. . 
~ >~/~, / -~~ c_p 
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~~~ ....... 3 ........ .. 
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······m!l·········-,'-··········· 
~::-:~······················ 

··················································· 

8./ Marksteinné Molnár Julianna 

9 .l Mácsik András 

l O./ Mihalik András 

ll./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

12./ Radványi Gábor alpolgármester 
{ 

13./ Révész Máriusz -~ ~·-....................... 'í 
.... ~.h1. cü_····~~~·····Q . 

································ 14./ Szabóné Gerzson Sarolta 

15./ Somlyódy Csaba 
<:::---··-:.:::> ~l 

.............. -.-....... .\. ....... ~ ......... . 

16./ Tóth Balázs ..... ii.~ .... 6~.~--···· 
l 7./ Varga István 

···········~·~···dJ·················· 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 



Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

FodorJános 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csernák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Tóth Béla 

Vámos Imre 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 
····················································· 

Büki Péter \ll ··················································· 

Csanak Géza 
··································································· 

Deézsi Tibor ~. 
··················>ff·~························ 

Gardi József 
···················································· 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella ... : i;f.:.: .................................................... . 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes ··················································· 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

····4:·····T························ 
................ ~~························· 

Dr. Haintz Andrea 
···················································· 

Herczeg Katalin ················································"/) 

.... ~.'.?c.i!t .. ?.:.t..3=(< 
··············~.··············································· 

Q,_~<_ 
.......................... '; ........................ . 

dr. Horváth Tivadar 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt ···················································· 

Kovács Györgyi 
······························································ 

Lajtai Perenené ···················································· 

Laukó Zsófia 
······························································ 



Németh László 

Szabó László 

dr. Szebechlebszky Erika 

Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

dr. Lukács János 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 
··················································· 

Beliczay Sándor 
··················································· 

Both Berény 
··················································· 

Czirják Sándor 
··················································· 

Dr. Csóka Gabriella 
··················································· 

Gagyi Róbert 
··················································· 

Gerstenbrein György 
··················································· 

Kacsmarcsik György Istvánné ··································································· 

Lakatos Béla 
··················································· 

Nagyné Horváth Emília 
··················································· 

Dr. Pluzsik Andrásné ··················································· 

Szlovicsák István 
··················································· 

Tamás László 
··················································· 

Tubák István 
·································································· 

Vizi Tibor 
··················································· 

Varga Mónika ··················································· 

Vermes Zoltán ··················································· 

Zima István 
··················································· 



A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István ··················································· 

Fehér István ··················································· 

Kollátosz Jorgosz ··················································· 

Filipovics Máté ··················································· 

Danka Zoltán ··················································· 

Ingusmé dr. Barabás Rita ··················································· 

Bacsa Gyula ····················································· 

Pap Zoltán ····················································· 

Medveczky Katalin ··················································· 
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* 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. 


