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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
.
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. augusztus 29-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.).

Az ülés kezdetének időpontja: 9.20 óra
A jelenléti ív szerint jelen vannak:
Kovács Róbert polgármester,
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek,
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, Farkas Gábor, dr. Fejér Tibor, Gál Judit,
Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy
Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth Balázs, Varga István.

Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül.

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián jegyző
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
Belső Ellenőrzés

Horváthné dr. T óth Enikő
dr. Egervári Éva
Korányiné Csősz Anna
Kárpáti Beatrix
Kálmánné Szabó Judit
dr. Mózer Éva
Pándiné Csemák Margit
Vámos Imre

Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest
X. Tankerülete
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Meghívottak:
Főépítészi Csoport
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Pályázók

Közbeszerzési tanácsadó

Fehér Gyöngyi
dr. Magyar Adrienn
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Elnök: Kovács Róbert polgármester
Elnök:

Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyiija. A jelenléti ív alapján megállapíija,
hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent.
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.

Elnök:

A

képviselő-testület

18 fővel határozatképes.

Elnök: Kéri, hogy mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Beszámol az elmúlt időszak
fontosabb eseményeiről:
A nyári időszakban 95,5 millió forintot költött az Önkormányzat az intézmények
karbantartására, felújítására. A Harmat Általános Iskolában tavaly szigeteltek,
nyílászárát cseréltek, régen váratott magára a vizesblokkok megújítása, melyet
mintegy l 7 millió forintos értékben végeztetett el az Önkormányzat. A Keresztury
Dezső Általános Iskolában szintén a vizesblokkokat újították meg. Számos
intézményben zajlott kisebb-nagyobb munka. Az elmúlt években a "Szemünk fénye"
prograrnon keresztül a világításra, nyílászáró cserére, külső szigetelésre sokat
költöttek, a mellékhelyiségek azonban rossz állapotban vannak, folyamatosan
haladnak előre ezek megújításában.
A Gépmadár utcában az óvoda, bölcsőde teljes külső szigetelése és nyílászáró cseréje
zajlik. Az Önkormányzat a KEOP-os pályázaton elnyert források mellett 30 millió
forint értékben itt is megújított nyolc vizesblokkot. Pár éve az elektromos hálózat is
megújításra került.
A Gyakorló utca környékén elindult az a fejlesztés, amely az október l-jén
bevezetésre kerülő fizetőparkolás megteremtését célozza. Épült egy ügyfélszolgálati
iroda. Amennyiben nem fejezik be a képviselő-testületi ülést délig, akkor egyórás
szünetet rendel el, ezen idő alatt megtekinthető az ügyfélszolgálati iroda, illetve a
parkolók kialakításának jelenlegi állapota. Jelentős mértékben megújul a környezet,
rendezik a belső járdákat, utakat, burkolatokat javítanak, új forgalomtechnika lép
életbe, egészen megváltozik a telep külső képe is. Reméli, hogy október l-jétől,
amikortól fizetni kell a parkolásért, helyre áll az a rend, amelyre több mint tíz éve
várnak az itt élők.
A nyári munkák során az Újhegyi tó környezete és ezzel egy időben a Tégla Múzeum
is megújult Ezzel a területtel vesznek részt a "Virágos Magyarországért" pályázaton.
A nyáron idelátogató zsűri nagyra értékelte az itt elvégzett munkát, de megnézte azt is,
hogy a tavaly felújított Kőrösi Csoma sétány milyen állapotban maradt. Nagyon
pozitívan nyilatkoztak a zsűritagok arról, hogy a sétány milyen szép állapotban van.
Folyamatban van a sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítás. A gödör
feltárása már megtörtént, folyamatban van a tömedékelés.
Nem várt módon pályázati támogatáshoz jutott az Önkormányzat, az Újhegyi Uszoda
energetikai korszerűsítésére tavaly benyújtott pályázatunkat, akkor nem támogatta az
elbíráló, idén nyáron viszont elővéve azt, közel 70 millió forint összegű támogatást
kap az intézmény.
A Liget utcában az MLSZ-szel történő együttműködésük során a Szent László
Általános Iskolának épül egy sportudvar. Már a környező épületek tűzfalszigetelése is
folyamatban van, illetve szeptember végére terveik szerint el fog készülni az új
sportudv ar.
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Augusztus 20-ára nagyon szép ünneppel emlékeztek az államalapító királyukra. Este
pedig egy fergeteges koncerterr köszöntötték Póka Egont hatvanadik születésnapján.
Meghívja képviselőtársait a hétvégén megrendezésre kerülő Rendvédelmi Napra.
Szeptemberben számos program, rendezvény lesz, amelyről folyamatosan
tájékoztatják a képviselőket. Például szeptember 6-án Közszolgálati nap lesz, majd
még ugyanezen hónapban Autómentes Napra, valamint takarításinapra is sor kerül.
Elnök: Elmondja, hogy a különböző bizottsági módosító javaslatok a szerverre elhelyezésre
kerültek. Napirendről történő levételre nem érkezett javaslat. Kéri, akinek a napirendi
pontokkal kapcsolatban javaslata van, jelezze. Javasolja 34-es napirendi pontként felvenni
napirendre "A Rákosmenti Mezei őrszolgálatot fenntartó társulás társulási megállapodás
módosítását". Kéri, szavazzanak a napirendi pont felvételére. Felhívja a figyelmet, hogy a
napirendre vételhez minősített többségre van szükség.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú
szavazattal felveszi tervezett napirendjére a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó
Tárulás tárulási megállapodásának módosítása tárgyú 521. számú előterjesztést. [370/2013.
(VIII. 29.)]

Javaslatot tesz sorrendmódosításra: első napirendi pontként tárgyalják az
intézményvezetői pályázatok véleményezését, második napirendi pontként a közétkeztetési
feladatok ellátása az Önkormányzat közintézményeiben. Javasolja, hogy a 34-es napirendi
pontként felvett Rákosmenti Mezei őrszolgálattal kapcsolatos napirendi pontot l O.
napirendként tárgyalja a Képviselő-testület. Kéri, szavazzanak a sorrend módosítási
javaslatra.
Elnök:

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú
szavazattal a meghívóban jelzett napirend alábbi módosításáról dönt:
első napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 23. sorszámmal jelzett "A Kőbányai
Fekete István Általános Iskola és a Kőbányai Komplex ÓVoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése"
tárgyú 524. számú előterjesztést,
második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 14. sorszámmal jelzett a
" Vállalkozói szerződés közétkeztetési feladatok ellátására a Budapest Főváros X
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák
fejlesztésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredménye tárgyú 523. számú
előterjesztést, és végül
tizenkettedik napirendi pontként tárgyalja a 34-ként pótfelvétellel felvett a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Tárulás tárulási megállapodásának módosítása tárgyú
521. számú előterjesztést. [371/2013. (VIII. 29.)]

Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadására a már elfogadott módosításokkal együtt.
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: [3 7212013. (VIIL 29.)]
l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola és a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői pályázatainak
véleményezése (524. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
2. "Vállalkozói szerződés közétkeztetési feladatok ellátására a Budapest Fő város X.
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák
fejlesztésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredménye (523. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban
fizetendő tandijról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (526. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó

Krisztiánjegyző

4. A Budapest X. kerület, Gyömrői út- Sibrik Miklós út- Vaspálya utca- Vasgyár utca
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelet módosítása (525.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
5. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
(527. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
6. A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. II. negyedéves
tevékenységéről szóló beszámoló (51 O. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
7. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 19-én kötött
Megállapodás módosítása (511. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
8. A Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának
engedélyeztetéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat (4 71. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
9. A KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú, "Újhegyi uszoda és strandfürdő
energetikai korszerűsítése" című nyertes projekt megvalósításához szükséges fedezet
biztosítása (520. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
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l O. A Civil Ifjúsági Kör Egyesület részére a takarítási világnap alkalmából megrendezésre
kerülő "Diákok a tiszta Kőbányáért" elnevezésű rendezvény lebonyolításához
támogatás biztosítása (522. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

ll. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IX. havi várható
likviditási helyzete (497. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
12. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Tárulás tárulási megállapodásának
módosítása (521. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
13. A

"Kőbánya

számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndij elbírálása (475. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

14. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás

W eeber Tibor alpolgármester
iránti

pályázatok

elbírálása

(482.

számú

előterjesztés)
Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

15. A TORBICS-MED Szolgáltató Kft.-vel feladatellátási

szerződés

kötése (478. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

16. Az adósságállomány Magyar Állam részére történő átadása - a 29/2013. (II. 21.)
KÖKT határozat végrehajtása- és a fennmaradó adósságállomány további átadásának
lehetősége (496. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
17. Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése (Lakáskoncepció
II. ütem) (505. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
18. Az 1102 Budapest, Liget u. 26. szám alatti lakás tulajdonjogának és az 1102 Budapest,
Kőrösi Csoma Sándor út 9. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogának cseréje
(468. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
19. A Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlására
vonatkozó kérelem (488. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
20. A Budapest X. kerület, Gépmadár u. 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség használatba adása (502. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
21. A Budapest X. kerület, Kada u. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
elidegenítésre történő kijelölése (503. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
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22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése (504. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítése (498. számú előterjesztés)
,
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
24. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres
lakások pályázati úton történő elidegenítése (499. 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 napirendi pontok:
25. A Budapest X. kerület, Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati
hozzájárulás iránti kérelme (494. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
26. A Metalloglobus Zrt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

(491.

27. A Ketrin-Ker Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (487. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

28. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közterület-használati ügyében
benyújtott fellebbezése (495. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
29. Kulcsár Rezső közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (492.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
30. A Wallis Kerepesi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági
kérelme (490. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
31. A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (493.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
32. A Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (480.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
33. A Táppont Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
(481. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
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34. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (467. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

l. napirendi pont:
A Kőbányai Fekete István Általános Iskola és a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői pályázatainak
véleményezése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Köszönti a pályázókat és a Tankerület Igazgatóját. Tegnap a Kulturális, Oktatási és
Sport Bizottság hosszasan tárgyalta a napirendi pontot. Kéri a pályázókat, nyilatkozzanak,
kérik-e zárt ülés elrendelését. (A pályázók mindegyike nyilatkozik, hogy nem kéri a zárt ülés
elrendeZését.) Megállapítja, hogy egyik pályázó sem kérte a zárt ülés elrendelését.
Révész Máriusz: A Fekete István Általános Iskola intézményvezetői pályázatára három
pályázat érkezett, Bóczi Zsuzsanna a Bizottsággal történt tárgyalás utána pályázatát
visszavonta, a Bizottság így két pályázót hallgatott meg. A szavazati arány nem tükrözi a
megosztottságot. Gera Zoltánt a Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Sajóhelyi
Gábort 2 igen szavazattal, l ellenszavazattal, 7 tartózkodással támogatta. A Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Gera Zoltán pályázatát támogassa.

Révész Máriusz bizottsági elnök módosító javaslata, hogy az előterjesztés egészüljön ki
egy új 3. melléklettel (határozattervezettel) az alábbiak szerint:
,/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
intézményvezetői pályázatainak
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola
véleményezéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Fekete
István Általános Iskola intézményvezetői pályázatai alapján Sajóhelyi Gábor
intézményvezetői megbízását támogatja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője"
(524/1. módosító javaslat)

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Kérdezi, hogy Elnök úr fenntartja-e a módosító
javaslatát?

Az

előterjesztő

támogatja az 524/1. módosító javaslatot.

Elnök: Bizottsági elnök úr fenntartja a javaslatát, amit, mint előterjesztő támogat, ezért
mindkét jelöltre szavazni fognak. Kéri, szavazzanak először Sajóhelyi Gábor személyére.
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (l ellenszavazattal,
17 tartózkodással) nem fogadja el az 52411. módosító javaslatban szereplő, Sajóhelyi Gábor
(Kőbányai Fekete István Általános Iskola) intézményvezetői megbízását támogató
határozattervezetet. [373/2013. (VIII. 29.)]

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Gera Zoltán személyére.

374/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Kőbányai Fekete István Általános

Iskola

intézményvezetői

pályázatainak

véleményezéséről

(14 igen szavazattal, 4 tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Fekete
István Általános Iskola intézményvezetői pályázatai alapján Gera Zoltán intézményvezetői
megbízását támogatja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője

Elnök: Miniszter úrnak Gera Zoltán kinevezését javasolja a
pályázónak, de a döntést nem a Képviselő-testület hozza meg.

Képviselő-testület.

Gratulál a

Révész Máriusz: Megköszöni Sajóhelyi Gábor pályázatát, mert nagyon jó pályázatot nyújtott
be. A Komplex Óvoda, Általános Iskola intézményvezetői pályázatairól nagy vitát folytatott a
Bizottság. Fehér Gyöngyi pályázatát 5 igen szavazattal támogatta a Bizottság. Gyöngyösi
Istvánné pályázatát nem támogatta a Bizottság. Pál-Horváth Rita 4 igen szavazatot,
4 ellenszavazatot, és l tartózkodást kapott. Rábel Krisztina l igen szavazatot kapott, és a többi
tartózkodás volt.

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Elnök úr fenntartja a módosító javaslatokat,
amit mint előterjesztő támogat, vagyis minden pályázóról külön fognak szavazni.

Révész Máriusz bizottsági elnök módosító javaslata, az előterjesztés egészüljön ki egy új 4.
melléklettel (határozattervezettel) az alábbiak szerint:
"/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői
pályázatai alapján Gyöngyösi Istvánné intézményvezetői megbízását támogatja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője"
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(524/2. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja az 524/2. módosító javaslatot.

Elnök: Kéri, szavazzanak Gyöngyösi Istvánné személyére.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (8 ellenszavazattal,
l O tartózkodással) nem fogadja el az 524/2. módosító javaslatban szereplő, Gyöngyösi
Istvánné (Kőbányai Komplex Óvoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciá/is Szakiskola)
intézményvezetői megbízását támogató határozattervezetet. [375/2013. (VIII. 29.)]

Révész Máriusz bizottsági elnök módosító javaslata, az előterjesztés egészüljön ki egy új 5.
melléklettel (határozattervezettel) az alábbiak szerint:
"/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői
pályázatai alapján Fehér Gyöngyi intézményvezetői megbízását támogatja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője"
(524/3. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja az 524/3. módosító javaslatot.

Elnök: Kéri, szavazzanak Fehér Gyöngyi személyére.

376/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről
(l O igen szavazattal, 8 tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői
pályázatai alapján Fehér Gyöngyi intézményvezetői megbízását támogatja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője

Révész Máriusz bizottsági elnök módosító javaslata, az előterjesztés egészüljön ki egy új 6.
melléklettel (határozattervezettel) az alábbiak szerint:
"12013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
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a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
pályázatainak véleményezéséről
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői
pályázatai alapján Rábel Krisztina intézményvezetői megbízását támogatja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője"
(524/4. módosító javaslat)
intézményvezetői

Az

előterjesztő

támogatja az 524/4. módosító javaslatot.

Elnök: Kéri, szavazzanak Rábel Krisztina személyére.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (6 igen szavazattal,
12 tartózkodással) nem fogadja el az 524/4. módosító javaslatban szereplő, Rábel Krisztina
(Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola)
intézményvezetői megbízását támogató határozattervezetet. [377/2013. (VIII. 29.)]

Elnök: Kéri, szavazzanak Pál-Horváth Rita személyére.

378/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
intézményvezetői pályázatainak véleményezéséről
(ll igen szavazattal, 7 tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezetői
pályázatai alapján Pál-Horváth Rita intézményvezetői megbízását támogatja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil
Csoport vezetője

Elnök: Miniszter úrnak Fehér Gyöngyi és Pál-Horváth Rita kinevezését javasolja a
Képviselő-testület. Gratulál a pályázóknak, és emlékeztet arra, hogy a döntést nem a
Képviselő-testület hozza meg. Jelzi a Tankerület Igazgatójának, hogy a Képviselő-testület ezt
a véleményt alakította ki a pályázókkal kapcsolatban, Miniszter úrnak is ezt fogják
továbbítani. Megköszöni minden pályázó részvételét, mindenki komoly munkát végzett.

ll

2. napirendi pont:
"Vállalkozói szerződés közétkeztetés i feladatok ellátására a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák
fejlesztésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredménye
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Tóth Balázs: Uniós közbeszerzésről van szó, mégis meghívásos pályázatot írtak ki. A
bizottsági ülésen arról volt szó, hogy bárki beadhatott pályázatot Kérdezi, hogy akkor ez
most milyen pályázat volt?

Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadót. Kéri, válaszoljon a feltett
kérdésre.

Dr. Magyar Adrienn: A meghívásos eljárástípusnak ugyanez a neve, de ez nem
összetévesztendő a korábbi, három ajánlattevős eljárással, ahol az ajánlatkérő dönti el, hogy
kiket hív meg. Ez kétszakaszos eljárás, aminek az első szakasza teljesen nyilvános és
hirdetménnyel indul, gyakorlatilag az Európai Unióban bárki pályázhat rá. A meghívásos rész
a második szakaszra vonatkozik, annyit jelent, hogy az első szakaszban eredményesen
szerepelt részvételi jelentkezők kerülnek meghívásra a második szakaszra.
Élő Norbert: Ezzel az a problémája, hogy megint csak egy pályázó van egy tízmilliárd

forintos üzletre. Nem tudják, hogy amilyen áron szerződni fognak az piaci ár, vagy jó ár. Ez
nem az egyetlen közbeszerzési eljárás, ahol egyetlen pályázó marad. Nem azért nem fogja
megszavazni, mert azt gondolná, hogy jogilag problémás lenne, hanem az számára
elfogadhatatlan, hogy egy tízmilliárdos pályázatnál egyetlen egy pályázó van, aki érvényes
pályázatot tud beadni. Vagy a közbeszerzési kiírásnál hibáztak, a maga részéről
eredménytelennek nyilvánítaná a pályázatot, és legyen több versenyző. Vizsgálják meg, hogy
miért van az, hogy egyetlen pályázó van az Önkormányzat több közbeszerzési pályázata
esetében is.
Elnök: Teljes méctékben egyetért Élő Norbert képviselő úrral, nem szerencsés, hogy ilyen
esetben egy pályázó jelentkezik egy pályázati [elhívásra. Nem tudják kényszeríteni a piacon
jelen lévő vállalkozásokat, hogy vegyenek részt.
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Somlyódy Csaba: Jelen volt, amikor a közbeszerzési törvény első változata megszületett.
Emlékszik, hogy ez azért jött létre, hogy gyorsabb, olcsóbb és átláthatóbb legyen, mindenki
szűrje le a következtetést. Véleménye szerint egyre távolabb kerültek ezektől a céloktóL
Furcsának tartja, hogy a szomszéd kerületben található egy olyan cég, amely érvényes
ajánlatot tudott tenni, és Magyarország piacvezető cége egy nevetséges hiánypótlásnak nem
tud eleget tenni, mint másik induló. Kéri, nézzék meg, hogy esetleg nem-e az az oka ennek,
hogy a pályázati kiírásuk olyan, hogy nem tudnak eleget tenni a cégek, és ezért nem indulnak.

Tóth Balázs: Két pályázó volt. Az egyik Magyarország piacvezető cége ezen a területen, és
ez a cég képtelen volt arra, hogy egy hiteles, lepecsételt, aláírt hiánypótlást végrehajtson 9
milliárdos, tíz és fél évre szóló szerződésnél. Akinek ez nem gyanús, úgy gondolja, hogy
felelőtlenül jár el. Jó lenne, ha az Önkormányzat elindulna abba az irányba, hogy környékbeli
termelőktől szerezze be az alapanyagokat és abból helyi konyháikon kerüljön friss, jó
minőségű étel a gyerekek asztalára. Azt látja, hogy tíz és fél évig megint semmi nem fog
történni ebbe az irányba. Mikor ismerhetik meg a szerződéstervezetet?

Dr. Pap Sándor: A közbeszerzésről azt kell tudni, hogy a közpénzekkel való gazdálkodásnak
valamennyi beszerzés esetén, értékhatártól függően jogszabályilag meghatározott kötelező
módja. A pályázati kiírásnak Magyarországon belül is megfelelt több cég. Azt nyilván nem
teheti meg a kerület, hogy nem állít fel egy minimum követelményrendszert, ami biztosítja,
hogy a szolgáltató nem megy tönkre, nem tűnik el egyik napról a másikra. Ez egy közösségi
értékhatárt elérő közbeszerzés, ilyen módon a pályázati kiírást és az eredményt is meg kell
küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, akinek hivatalból vizsgálnia kell, ha a versenykorlátozás
bármelyik fajtájának a gyanúja felmerül. Az Önkormányzat már ezzel a szerződéssel is
csökkenti a szerződésben kiszervezett közbeszerzések számát, ugyanis a korábban felmerült
jelzésekre tekintettel az idősklubok étkeztetése a kerület kapacitásán belül lesz megoldva.
Főzőkonyhákat létesíteni milliárdforintos nagyságrendű beruházás lenne, amelyre a
kerületnek nincs forrása, és ha létrehoznak egy főzőkonyha-rendszert, amit az Önkormányzat
épít meg a saját intézményeikben az nem tudná rugalmasan követni az ellátatti létszám
ingadozását. Ez olyan dolog, amit véleménye szerint az Önkormányzat ebben az időszakban
biztosan nem engedhet meg magának. Olyan szerződést fognak a Gazdasági Bizottság elé
terjeszteni, amely keretében amellett, hogy a vállalkozó szolgáltat, kötelezi magát arra, hogy a
tálalókonyhák közüla gyengébb állapotúakat felújítja.

Révész Máriusz: Jogos Somlyódy úr felvetése, hogy ahol nincs két pályázó, azt ki kell zárni,
de az utóbbi időben kiderült, hogy a közbeszerzés így nem működik, mert a cégek beadták a
pályázatukat kis hiánypótlással, majd amikor érezte, hogy vesztes lesz nem pótolta a hiányt és
maradt egy pályázó, és újra ki kellett kiírni a közbeszerzéseket Egyetért az előtte szólókkal,
rendkívül szerencsétlen, hogy egy pályázó van, különösen egy ilyen fontos ügynél, mint a
gyermekek étkeztetésénéL Felhívja a figyelmet, hogy öt és félévre kötnek szerződést nem tíz
és fél évre.

Varga István: Mint a Kőbányai Ipartestület elnöke nagyon örülne annak, ha a közbeszerzési
törvény megengedné, hogy a helyi vállalkozásokat jobban támogassák, mint a többieket, de
ezt nem tehetik meg.
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Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy milyen alkupozícióban vannak a második fordulóban? V ane lehetőségük korrigálni?

Farkas Gábor: A közbeszerzési törvény 84. §(4) bekezdés utolsó mondata úgy szól, hogy "a
keretszámnak legalább öt ajánlattevőt kell magában foglalnia, biztosítani kell a valódi
versenyt." Ha nincs valódi verseny, akkor hirdethetnek egyáltalán győztest?

Tóth Balázs: Ez a cég nem fog a környékbeli gazdáktól vásárolni, mert ez egy nagyüzemi
szolgáltató. Továbbra is javasolja, hogy próbáljanak meg elindítani egy saját étkeztetési
rendszert, véleménye szerint az indítás nem kerülne milliárdokba. Ennél a közbeszerzési
eljárásnál Magyarország piacvezető vállalkozása nem tudott normális hiánypótlást beadni, ez
több mint gyanús.

Dr. Szabó Krisztián: Tekintettel arra, hogy a tervezet szerint a Gazdasági Bizottság jövő
keddi ülésén javasolják tárgyalni az előterjesztést, az SZMSZ szerint ennek holnap éjfélig a
szerveren kell lennie, ezt fogják is biztosítani. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 84. § (4) bekezdésből idézett félrnondat első felét is javasolja
elolvasni, ami úgy kezdődik, "ha az ajánlatkérő keretszámot határozhat meg ( ... )'', a
Képviselő-testület nem határozott meg keretszámot, ezért értelemszerűen az erre vonatkozó
rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Dr. Magyar Adrienn: A második szakaszban, amikor az ajánlati árat megadja az eredményes
részvételi jelentkezést benyújtó pályázó, lehetősége van az Önkormányzatnak, hogy
eredménytelenné nyilvánítsa a második szakaszt, ha fedezet fölötti ajánlat érkezik. Az ajánlat
bontása előtt a pályázó még nem fogja megismerni az ajánlatkérő rendelkezésére álló
fedezetet. Ismertetnie kell a fedezetet, és ha az ajánlat ezt meghaladja, akkor lehetősége van a
Képviselő-testületnek dönteni, hogy kiegészíti a fedezetet, vagy eredménytelenné nyilvánítja
a második szakaszt, és újraindítja, és amíg a fedezeten belüli ajánlat nem érkezik, addig lehet
a második szakaszt megismételni. Jegyző úr által elmondottakhoz csatlakozva megerősíti,
hogy a Képviselő úr által említett 84. § (4) bekezdése nem vonatkozik a jelen eljárásra.

Somlyódy Csaba: Jól érti, hogy eredménytelen lehet a pályázat, de a pályázati kiírás csak
ugyanazon pályázóra vonatkozik?

Elnök: Igen. Hozzászólásra nincs több
szavazzanak a határozati javaslatra.

jelentkező,

a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri,

379/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
"Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák
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fejlesztésével az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről
(13 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság 2013. augusztus 21-i ülésén tett egyhangú javaslata alapján a "Vállalkozási
szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai
szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és
Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú, uniós értékhatárt elérő, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti meghívásos
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában megállapítja, hogy a SODEXO Magyarország
Kft. (székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-260385, adószáma:
l 0798274-2-44) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, mivel a részvételre jelentkező
határidőre nem pótolta a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányokat, és nem adta meg az
ajánlatkérő által kért felvilágosítást. A Képviselő-testület a SODEXO Magyarország Kft.
részvételi jelentkezését érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74.§ (l) bekezdés d) és e) pontjai
alapján.
2. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság 2013. augusztus 21-i üléséntett egyhangú javaslata
alapj án a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Fő város X.
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint'' tárgyú, uniós értékhatárt elérő, Kbt. II.
része szerinti meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában megállapítja, hogy a
PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 5.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-994750, adószáma: 24189112-2-42) részvételi jelentkezése
érvényes, és a részvételi szakasz eredményes. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a
PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. a szerződés teljesítésére alkalmas, és felkéri
ajánlattételre a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-t.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, nyilatkozzék arról, hogy a "Vállalkozási
szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai
szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és
Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint" tárgyú, uniós értékhatárt elérő,
Kbt. II. része szerinti meghívásos közbeszerzési eljárás fedezetéül 9 364 OOO OOO Ft a
szerződés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
az aljegyző

Elnök:

A

képviselő-testület

17 fővel határozatképes.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
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3. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban
fizetendő tandíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.

Dr. Szabó Krisztián: A rendelettervezet újraalkotására az intézményfenntartói viszonyok
megváltozása miatt van szükség, tekintettel arra, hogy ez a rendelet csak az óvodáikra fog
vonatkozni. Gyakorlatilag a nem magyar állampolgár gyermekek egy szűkebb körére
vonatkozik, és egyébként a díj megállapítása a korábbi rendelet elveinek felel meg.

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

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal-az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról szóló önkormányzati
rendeletet. (30í2013.)
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

4. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Gyömrői út- Sibrik Miklós út- Vaspálya utca- Vasgyár utca
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotásijavaslatra.

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazattal - az előterjesztés l. melléklete szerint - megalkotja a Budapest X. kerület,
Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. (31 /2013.)

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
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Elnök:

A

képviselő-testület

18 fővel határozatképes.

5. napirendi pont:
A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Dr. Szabó Krisztián: A megsokasodott közterületi problémáik közül talán az egyikre
orvoslatot jelentő rendeletmódosítás van a Képviselő-testület előtt. A szabálysértési rendszer,
majd az azt követő tiltott közösségellenes magatartásokra vonatkozó szabályozási rendszer
átalakítása, illetve megszüntetése után és jelenleg is számos olyan közterületi problémával
találkoznak, amire nem rendelkeznek megfelelő jogi reagálási lehetőséggeL Ilyen például a
tiltott közterület-használat, és a közterületi szeszesital-fogyasztás. A szabálysértési törvény
módosítása végre megszületett, ami lehetőséget ad a Képviselő-testületnek arra, hogy a
rendeletében megtiltsa a közterületen történő alkoholfogyasztást. Ennek nyomán
szabálysértési eljárás indítható a közterületen alkoholt fogyasztóval szemben.

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

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú
szavazattal- az előterjesztés l. melléklete szerint- megalkotja a közterület-használatról szóló
12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
(32/2013.)

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

6. napirendi pont:
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális
Mentők- Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. II. negyedéves
tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.
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380/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. II. negyedéves
tevékenységéről szóló beszámolóról
(16 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári
V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. Il. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

7. napirendi pont:
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal2013. január 19-én kötött
Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

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

38112013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 19-én kötött
Megállapodás módosításáról
(18 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 19-én megkötött
Megállapodás módosításához oly módon, hogy a l 00 OOO Ft összegű támogatás autóbuszbérlésre, múzeumi és flirdőbelépőkre kerüljön felhasználásra.
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
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
igazgatója

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

8. napirendi pont:
A Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának
engedélyeztetéséhez szükséges hozzájáruló nyiiatkozat
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.

382/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
"Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány" részére
támogatott lakhatás és házi segítségnyújtás szolgáltatások nyújt,ásához
szükséges hozzájárulás megadásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "Az Értelmi
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány" (1145 Budapest, Amerikai út
14.) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány Kőbánya közigazgatási területén
támogatott lakhatás és házi segítségnyújtás szolgáltatásokat nyújtson.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője
Elnök: A napirendi pont tárgyalását elzárja.

9. napirendi pont:
A KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú "Újhegyi uszoda és strandfürdő
energetikai korszerűsítése" című nyertes projekt megvalósításához szükséges fedezet
biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.

383/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú, "Újhegyi uszoda és strandfürdő
energetikai korszerűsítése" című nyertes projekt megvalósításához szükséges fedezet
biztosításáról
(18 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-3.3.3-112011-0090 azonosítószámú, az "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"
című nyertes projekt megvalósításához 29 500 eFt-ot biztosít a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról
szóló önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is
gondoskodik.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért
felelős alpolgármester
a J egyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoport vezetőj e
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
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l O. napirendi pont:
A Civil Ifjúsági Kör Egyesület részére a takarítási világnap alkalmából megrendezésre
kerülő "Diákok a tiszta Kőbányáért" elnevezésű rendezvény lebonyolításához támogatás
biztosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.

384/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére a takarí(ási világnap alkalmából
megrendezésre kerülő "Diákok a tiszta Kőbányáért" elnevezésű rendezvény
lebonyolításához támogatás biztosításáról
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Ifjúsági
Kör Kőbányáért Egyesület részére 285 OOO Ft támogatás biztosít- megállapodás keretébena takarítási világnap alkalmából megrendezésre kerülő "Diákok a tiszta Kőbányáért"
elnevezésű rendezvény lebonyolításához. A képviselő-testület a támogatás költségét a
polgármesteri általános tartalékkeret terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:
2013. szeptember 9.
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

ll. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IX. havi várhat
likviditási helyzete
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ezen a héten l, 4 milliárd forintot kötöttek le
tartósan 30-40-45 napra, és a folyószámlájukon körülbelül 200 millió forint van. Az
önkormányzat pozíciója jelentősen javult, úgy, hogy hitelfelvétel nélkül jelentős
beruházásokat tudnak végezni. Véleménye szerint mindenképpen jó helyzetben vannak. A
kitűzött cél, hogy év végére körülbelül 2 milliárd forinttal tudjanak fordulni, reményei szerint
el tudják érni, bizakodik, hogy kicsit efölé az összeg fölé is tudnak kapaszkodni.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IX havi várható likviditási helyzetéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta.

Főváros

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
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12. napirendi pont:
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Előterjeszfői módosító javaslat:
A határozattervezet l. mellékletében szereplő társulási megállapodás-tervezet I. 3. pontjában a
"l 00 602" szövegrész helyébe a "99 171" szöveg lép, továbbá a megállapodás-tervezet aláírói
között szereplő "Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna" helyett "Dr. Peitler Péter" neve szerepeljen a
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat jegyzője
megnevezésnéL
(52111. módosító javaslat)

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

385/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
(17 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására a határozat l. melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Jogi Csoport

l. melléklet a 385/2013. (VIII 29.) KÖKT határozathoz

Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás
TÁRSULÁSIMEGÁLLAPODÁS
Módosításokkal egységes szerkezetben
l. Általános rendelkezések

l. Az I. 2. pontban felsorolt települési önkormányzatok megállapodnak abban, hogy
egyenjogúságuk tiszteletbentartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
önkormányzati társulást hoznak létre a közös mezei őrszolgálat ellátása érdekében az alábbiak
szerint:
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a)
b)
c)
d)
2.

A társulás elnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás
(továbbiakban: Társulás)
A Társulás székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A Társulás jogállása: jogi személy.
A Társulás számlaszáma: 11784009-15516006-10570009

A Társulás tagjai:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete
(székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
képviseli: Kovács Péter polgármester

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő
testülete
(székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165.)
képviseli: Riz Levente polgármester
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
(székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.)
képviseli: Kovács Róbert polgármester
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testülete

(székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.)
képviseli: Ughy Attila polgármester

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete
(székhely: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)
képviseli: László Tamás polgármester
3. A Társulás működési területe: a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok
közigazgatási területe. Lakosságszám 2012. december 31-én: XVI. kerület 71 939 fő, XVII.
kerület 87 137 fő, X. kerület 75 354 fő, XVIII. kerület 99 171 fő, XV. kerület 80 548 fő.
4. A Társulás tevékenységét az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az egyéb irányadó, hatályos jogszabályok
alapján végzi.
5. A Társulás tagjai a Társulás tényleges működésének megkezdésétől számított, határozatlan
időre, de legalább 3 évre szóló együttműködést vállalnak.

II. A Társulás feladat- és hatáskörei
A Társulás általános feladata: a társult települések közigazgatási területén a mezei őrszolgálat
közös ellátása, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat útján (székhelye: 1164 Budapest, Batthyány
u. 2.).
l. A Társulás feladatai:
a)
megállapítja a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését, gondosodik
annak végrehajtásáról;
b)
forrásokat gyűjthet az Őrszolgálat működéséhez;
c)
ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb jogszabály
hatáskörébe utal.

--------------
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2. A Társulás feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az érdekelt
társadalmi és szakmai szervezetekkel, továbbá gazdasági szervezetekkel.
III. A Társulás alapdokumentumai
l. A társulási megállapodás elfogadásáról, illetve annak módosításáról a társulásban részt
települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek.

vevő

2. A Társulás a Szervezeti és Működési Szabályzatáról, illetve annak módosításáról minősített
többséggel dönt. Egyet nem értés esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatot, vagy
módosítását a Társulás a 30 napon belül megismételt ülésen minősített többséggel fogadja el.
IV. A Társulás szervezete és

működése

l. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). A Tanács
gyakorolja az 5. és a 6. pontban szereplő feladat- és hatásköröket

2. A Tanács tagjainak száma: 5 fő
3. A Tanács tagj ai 1-1 szavazattal rendelkeznek.
4. A Társulási Tanácsot a társulás polgármesterei alkotják.
5. A Tanács feladatait a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint végrehajtó szervezet útján látja
el, mely biztosítja a feladatainak végrehajtásához és döntéseinek előkészítéséhez kapcsolódó,
különösen az alábbi feladatok ellátását:
a)
b)
c)

előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit;
gondoskodik az Őrszolgálat költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és
zárszámadásának elkészítéséről és a Tanács elé terjesztéséről, a költségvetés
végrehajtásáról;
pályázatokat figyel, és a megvalásítást koordinálja.

6. A Tanács hatáskörébe tartozik:
a) A Szervezeti és Működési Szabályzat - jelen társulási megállapodásban
meghatározott keretek közötti - elfogadása és módosítása;
b) A költségvetés elfogadásáról, a költségvetési előirányzatok évközi
módosításáról, átcsoportosításáról (kivéve a Tanács működési előirányzatai)
szóló döntés meghozatala.
V. A Tanács

működése

l. A társulási tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike
jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése
kimondta a megalakulását.
2. A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni:
a)
b)
c)
d)

szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
a társulási tanács által meghatározott időpontban;
a társulás bármely tagjának- napirendet tartalmazó- indítványára;
a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére.
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3. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek évente legalább egy alkalommal
beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükrőL
4. A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.
5. A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok több mint a
felével rendelkező képviselő jelen van. Szavazni személyesen vagy a társulás tagja által
írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A javaslat elfogadásához a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.
6. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet
az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt
napon belül meg kell küldeni a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
szervnek.

VI. A Társulás szervei
Az elnök
l. A Tanács tagjai sorából elnököt választ.

2. Az elnök a Szervezeti és
Társulás tevékenységéL

Működési

Szabályzatban meghatározott módon irányítja a

E hatásköre keretében feladatát képezi:
a) a Tanács üléseinek összehívása és vezetése, (az elnök indokolt esetben a téma
fontosságára tekintettel rendkívüli ülést hívhat össze);
b) a Társulás hivatalos képviselete;
c) a Társulási megállapodás és egyéb szabályzatok, valamint a Tanács által hozott
határozatok végrehajtásának irányítása;
d) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a társulási megállapodás, a
Szervezeti és Működési Szabályzat, illetőleg a Tanács ülése az elnök
hatáskörébe utal.

VII. A Társulás képviselete
A Társulás képviseletére a Tanács elnöke jogosult. E jogkörét esetenként írásban átruházhatja.
A képviselet részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

VIII. A Társulás

működési

költségei

l. A Társulás éves költségvetés alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályok szerint gazdálkodik. A Társulás feladatainak ellátásához saját vagyonnal
rendelkezik.
2. A Társulás által irányított Rákosmenti Mezei Őrszolgálat feladatellátásához szükséges
pénzügyi fedezetet jelentik a következők:
a) Pénzügyi hozzájárulás:
aa) A társulási tag települési önkormányzatok pénzügyi (költségvetési) hozzájárulása
2012. január l-jétől az alábbi arányok szerint történik:
- XVII. kerület 27 %,
- XVI. kerület 8,9 %,
- X. kerület 15 %,
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- XVIII. kerület 27,5 %,
- XV. kerület 21,6 %.
A XVI. kerületi Önkormányzat a pénzügyi hozzájárulásorr felül biztosít épületet a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetési szerv részére.
A XVIII. kerületi Önkormányzat a csatlakozás évében (2011. évben) a társulási
megállapodás aláírását követő 30 napon belül l O millió Ft, azaz Tízmillió forint
pénzügyi fedezetet és egy használt Suzuki Vitára típusú terepjárót biztosít
térítésmentes használatba adással (JKP-070 forgalmi rendszámú, 2004-es évjáratú,
57 ezer km-t futott, alvázszáma: VSEETV02VNA21 0986; motorszáma:
G16BS0104513) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére.
A XV. kerületi Önkormányzat a csatlakozás évében (2011. évben) a társulási
megállapodás aláírását követő 30 napon belül 9 millió Ft-ot, azaz Kilencmillió
forintot biztosít a Rákosmenti Mezei Orszolgálat részére. Ez az összeg tartalmazza
a feladat ellátásához szükséges terepjáró beszerzéséhez szükséges pénzügyi
fedezetet is.
ab) Évenként a költségek ismeretében a Tanács állapítja meg tagonként az évi
pénzügyi hozzájárulás mértékét legkésőbb január 31. napjáig;
ac) A pénzügyi hozzájárulás átutalását az alapítás évében a Társulás létrejöttét
követően 30 napon belül kell teljesíteni, a továbbiakban minden évben2-egyenlő
- részletben március 31. napjáig illetve augusztus 31. napjáig kell befizetni;
ad) A társulási tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
azonnali beszedési megbízás - inkasszó - alkalmazható. A Társulási tagok
vállalják, hogy a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező
tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik az inkasszóra vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozatot.
b)
c)
d)
e)

Jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai;
Pályázatok útján nyert bevételek;
Alapítványi támogatások;
Egyéb bevételek.

3. A Társulás feladatát ellátó Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint költségvetési szerv
gazdasági-pénzügyi feladatait Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Gazdasági
Működtető - Ellátó Szervezete végzi. Az Őrszolgálat pénzeszközeit az Őrszolgálat ll 78400915766191 számú számláján kezeli.
4. A Társulás tagjai egyetemlegesen felelnek a Társulás tartozásaiért.
IX. A vagyonnal való gazdálkodás
l. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak,
stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az
eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön
megállapodás tartalmazza.
gépjármű,

2. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata.
3. A Társulás vagyorra feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket
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4. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja.
5. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig,
egyéb vagyon esetén öt évig - jogszabályban meghatározott esetet kivéve - nem idegeníthető
el.
6. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
X. A Társulás

ellenőrzésének

rendje

l. A Társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján
szempontból ellenőrzik a Társulás működését.
2. A Társulás ellenőrzésének tapasztalatairól szóló
és arról határozatot hozni.
3. A Társulás
felügyeletet.

működése

célszerűségi

előterjesztést

és gazdaságossági

a Tanács köteles megvitatni,

felett Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja a törvényességi

XI. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (Őrszolgálat) fenntartása

l. A Társulás a társulási tagok pénzügyi hozzájárulásaiból fedezi az Őrszolgálat működési
költségeit.
2. Az Őrszolgálat gazdasági szervezetének feladatait Budapest Főváros XVI. kerület
Önkormányzat Gazdasági Működtető- Ellátó Szervezete látja el.
3. Az Őrszolgálat a feladatának ellátása során a jelen megállapodás mellékletében felsorolt, a
társulási tagok tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyontárgyakat használj a.
4. Az Őrszolgálat tagja csak mezőőri vizsgával rendelkező személy lehet. Az Őrszolgálat
vezetőjét pályázati eljárás során a Tanács nevezi ki. A mezőőrök személyét-pályázati eljárás
keretében- az Őrszolgálat vezetőjénekjavaslatára a Tanács nevezi ki.
XII. Csatlakozás, kiválás, kizárás és felmondás

l. A Társuláshoz szabadon lehet csatlakozni a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
2. A Társuláshoz való csatlakozási
szándéknyilatkozattallehet bejelenteni.

szándékot

a

Tanács

elnökéhez

3. A csatlakozáshoz a társulásban részt vevő önkormányzatok
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

eljutatott

képviselő-testületei

4. A Társulásból szabadon ki lehet válni az alábbi feltételek szerint:
a) kiválnia tárgyév utolsó napjával lehet;
b) a kiválásról szóló határozatot a képviselő-testület legalább 6 hónappal
korábban köteles meghozni és a Társulás elnökéhez eljuttatni;

26
c) a Társulás tagja a megállapodást abban az esetben mondhatja fel, ha a
társulással szemben tartozása, vagy egyéb kötelezettsége nincs.
5. Kiválás esetén a Társulás tagja az általa a Társulásba bevitt vagyontárgy, vagy annak az
amortizációval csökkentett forgalmi értékére jogosult.
6. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely a
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
7. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló vagy kizárt tag csak abban
az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek
hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg.
XIII. A Társulás

megszűnése

l. A Társulás megszűnik:
a) ha a Társulás valamennyi tagja elhatározza a megszűnést;
b) ha a Társulás tagjainak száma l-re csökken;
c) a bíróságjogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
3. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata- a Társulást terhelő kötelezettségek
kiegyenlítését követően- a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
4. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába
kell adni,
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek
hiányában pénzben kell megváltani,
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások
teljesítését veszélyeztesse.
XIV. A Társulás

működtetéséből

fakadó vitás kérdések rendezése

l. A társuló felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket harminc napon belül rendezik.
2. Az l. pontban foglaltak eredménytelensége esetén a társuló felek rendes bírósághoz
fordulnak.
XV. Záró és átmeneti rendelkezések

l. A Társulási Megállapodás, illetve annak módosítása a Társulás tagjainak (képviseletre
jogosult személyek) aláírásávallép hatályba.
~,.A XVIII. kerületi Önkormányzat Társuláshoz történő csatlakozásával a Rák9smenti Mezei

Orszolgálat 20 ll. évre elfogadott költségvetési

főösszegéhez

a X. kerületi Onkormányzat,
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XVI. kerületi Önkormányzat, XVII. kerületi Önkormányzat pénzügyi hozzájárulásának
aránya nem változik (24%, 20%, 56%). A bővüléssei összefüggő többletköltséget a XVIII.
kerületi Önkormányzat és a XV. kerületi Önkormányzat biztosítja a megállapodás VIII. pontja
alapján.
3. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, más vonatkozó jogszabályok, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A Társulás pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén
körbefutó felirattal Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás, Budapest.
5. A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Társulásba való belépést kimondó
határozata és a Társulási Megállapodást jóváhagyó határozata.

képviselő-testületek

6. A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Társulás tagjai részéről a pénzforgalmi
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás,
felhatalmazó nyilatkozat.
7. A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Társulás bélyegzőjének lenyomata.
Budapest, 2013. július ..... .

Kovács Péter
polgármester
Budapest Főváros XVI. kerület
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében

Ancsin László
jegyző

Budapest Főváros XVI. kerület
Önkormányzatának jegyzője

Dr. Rúzsa Ágnes
Riz Levente
polgármester
jegyző
Budapest Főváros XVII. kerület
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Rákosmente Önkormányzatának j egyzőj e

Kovács Róbert
polgármester
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testülete nevében

Ughy Attila
polgármester
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc- Pestszentimre

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat jegyzője

Dr. Peitler Péter
jegyző

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc- Pestszentimre
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Önkormányzat Képviselő-testülete nevében

Önkormányzat jegyzője

László Tamás
polgármester
Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Képviselő-testülete nevében

Juhászné Dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat j egyzőj e

Melléklet

Felhatalmazás

a hitelintézet neve és címe
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó társulási megállapodás V.
fejezet 2. pont ad) alpontja alapján ......................................................... .
Önkormányzata (.... ... Budapest, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... u.
sz., képviseli:
........................ polgármester) felhatalmazza a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó
Társulást (1163 Budapest, Havashalom u. 43., bankszámlaszám: 11784009-1551600610570009, képviseli: Kovács Péter elnök) mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból
eredő
lejárt
követelését
a(z)
.......................................... -nál/-nél
vezetett
........................................ pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély
vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési
határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti
számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól a Rákosmenti Mezei
Őrszolgálatot Fenntartó Társulást írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új
számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: ..................... , .......... év ............................ hó ...... nap

a számlatulajdonos

cégszerű aláírása

és

bélyegzője

Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszed~si megbízás visszavonása
csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
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A

"Kőbánya

13. napirendi pont:
számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Révész Máriusz: Ötödik alkalommal kerül a támogatás kiosztásra. Kéri, hogy a
támogatottakat ünnepélyes keretben értesítsék arról, hogy a támogatást elnyerték. Ez az idei
évben meg fog történni.

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

386/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
szeptembertől 2014. januárig terjedő hónapokra 5 OOO Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális
alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a határozat l. mellékletében meghatározott általános
iskolai tanulóknak
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
szeptembertől2014. januárig terjedő hónapokra 10 OOO Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális
alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a határozat 2. mellékletében meghatározott
középiskolai tanulóknak.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője
a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

14. napirendi pont:
Gyógyászati segédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. A Népjóléti Bizottság módosító javaslatot tett,
melyet az előterjesztő nem támogatott. Kéri, szavazzanak arra, hogy a módosító javaslatot
elfogadja-e a Képviselő-testület.
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A Népjóléti Bizottság módosító javaslata:
A határozattervezet 7. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse és a keret
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb [50 400] 61 200 Ft."
(482/l. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

nem támogatja a 482/1. módosító javaslatot.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, 2
ellenszavazattal, 4 tartózkodással a 482/1. módosító javaslatot elfogadja. [387/2013. (VIII.
29.)]

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.

388/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálásáról
(17 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére gyermeke fogszabályozó készülékének megvásárlásához támogatást
biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 67 500 Ft.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 172 953 Ft.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati
árának 90%-a, legfeljebb 12 420 Ft.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete . . részére gyógycipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati
segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 16 002 Ft.
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati
árának 90%-a, legfeljebb 5 400 Ft.
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 24 741 Ft.
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse és a keret
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 61 200 Ft.

------------------
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8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati
árának 90%-a, legfeljebb 9 810 Ft.
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati
árának 90%-a, legfeljebb 42 750 Ft.
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati
árának 90%-a, legfeljebb 8 982 Ft.
ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati
árának 90%-a, legfeljebb 19 170 Ft.
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 15 300 Ft.
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület
. . részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati
segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 269 550 Ft.
14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület
részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati
segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 157 455 Ft.
15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 198 235 Ft.
16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület
részére vércukormérő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 14 031 Ft.
17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület
részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati
segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 176 150Ft.
18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület
részére gyógyharisnya megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 17 253 Ft.
19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület
részére fogpótlás megfizetéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati
segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 49 500 Ft.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

15. napirendi pont:
A TORBICS-MED Szolgáltató Kft.-vel feladatellátási szerződés kötése
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

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

389/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a TORBICS-MED Szolgáltató Kft.-vel feladatellátási szerződés kötéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - dr. Torbics
Ferenc személyes közreműködését kikötve - hozzájárul a 300092761-es számú területi
ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis vállalkozói formában történő
működtetéséhez, és ennek érdekében felhatalmazza a polgáriDestert a TORBICS-MED
Szolgáltató Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott asszisztens
álláshelyei számát egy fővel csökkenti.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

16. napirendi pont:
Az adósságállomány Magyar Állam részére történő átadása- a 29/2013. (Il. 21.) KÖKT
határozat végrehajtása - és a fennmaradó adósságállomány további átadásának
lehetősége

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

Elnök: Ez egy újabb lehetőség a fennmaradt hitelállományuk nem túl nagy részéből az Állam
részére történő átadásra. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze.

Dr. Csicsay Claudius Iván: Ha a Raiffeisen Banknak kifizetik ezt a 7%-ot, és a Bank beadja
a kérvényt, az összeget automatikusan megítélik?
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Elnök: Igen.

Dr. Csicsay Claudius Iván: Kérdezi, hogy a hasonló 7%-os konstrukcióról miért nem
tárgyalnak az OTP Bankkal is?

Dr. Szabó Krisztián: Azért más a két konstrukció, mert a Raiffeisen Bankkal fennálló
viszonylag kisebb hitel esetében az Állam a kölcsönt végtörlesztette, míg az OTP Banknál
fennálló nagyobb hitelük esetében nem végtörlesztett, hanem átvállalta. Azt tovább törleszti
az Állam, ő lett az Önkormányzat helyett az adós. Az új törvényi rendelkezés csak a
végtörlesztéssei érintett hitelekre vonatkozik.

Somlyódy Csaba: Mindenegyes forintnak, amit kifizetnek örülni kell. Kőbánya nem
adósodott el, ellentétben több várossal, de az önkormányzatot is megjutalmazták egy csekély
összeggel.

Révész Máriusz: 543 millió forintot átvállalnak az Önkormányzattól, mégiscsak kell valamit
mondani, hogy ne tudjanak ennek örülni. Azt gondolja, hogy ez örömteli hír, ezt az összeget
elkölthetik nagyon sok mindenre. Sokkal kisebb költségvetési főösszeggel, mint korábban,
olyan fejlődést tudtak produkálni, amire eddig nem volt példa a rendszerváltás óta.

Agócs Zsolt: Felhívja a figyelmet, hogy l milliárd forintot már átvállalt az Állam.

Farkas Gábor: Ez az adósság megmarad az államnál, amit előbb-utóbb úgyis a lakosság fizet
ki.

Elnök: Hozzászólásra nmcs jelentkezés a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a határozati
j avas latra.

390/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
az Önkormányzat adósságállományának további átadásáról
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi,
hogy a Raiffeisen Bank Zrt. az államháztartásért felelős minisztemél írásban kezdeményezze
a 2012. december 31-ei adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállomány állam
általi átvállalását.
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az l. melléklet szerinti megállapodás
aláírás ára.
3. A polgármester az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a 2014. januári
képviselő-testületi ülésen nyújt tájékoztatást.
Határidő:

képviselő-testületi

határozat megküldése 2013. szeptember 15.
adósságrész átutalása 2013. december 19.
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Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
(A megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.)

17. napirendi pont:
Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése
(Lakáskoncepció II. ütem)
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. Nincs
hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.

39112013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelöléséről
(17 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l.
mellékletben meghatározott lakásokat elidegenítésrejelöli ki. A Képviselő-testület felkéri a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a lakás bérlőjét, illetve bérlőit tájékoztassa a lakás
megvásárlásának lehetőségeiről és annak feltételeiről.
2. A Képviselő-testület a 2. mellékletben meghatározott üres lakásokat pályázati úton
értékesíti. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az üres
lakásokra vonatkozóan készítse el az értékbecslési szakvéleményeket.
Határidő:
2013. október 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

l. melléklet a 391/2013. (VIII 29.) határozathoz
Ss z.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

Helyrajzi szám
415980/B/5
41598/0/C/1
41540/45/A/3
42309/2/A/48
38979/0/A/3
39042/0/A/4
39042/0/A/13
39002/0/A/15
38997/0/A/19
38997/0/A/23
41911/0/A/2
4167119/B/58

Épület címe

Alkér utca 7. fszt. 7.
Alkér utca 7. fszt. 8.
Cserkesz utca 25/b fszt. 3.
Dombtető utca 2. X. 44.
Endre utca 12. fszt. 3.
Füzér utca 19/a fszt. 5.
Füzér utca 19/a II. 14.
Füzér utca 34/a I. 14.
Füzér utca 38/a I. 17.
Füzér utca 38/a I. 21.
Gergely utca 52. als. l.
Gergely utca 82-88. III. ép. I. l.

35
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

38924/34/A/21
38924/34/A/24
39210/114/A/4
392101114/A/23
39210/114/A/44
392101116/A/31
39210/117/A/1 7
39210/117/A/58
4163110/A/1
4163110/A/2
4163110/A/5
41301/2/A/3
38987/O/A/16
41302/7/A/52
41302/7lA/54
41540/52/A/3
41605/0/A/1
41605/0/A/3
41613/0/A/3
41607/0/A/4
42087/5/A/9
41203/38/A/53
41203/38/A/68
41749/0/A/5
41203/33/A/39
39030/0lA/13
42309/37/A/37
42309/37/A/48
39086/0/A/6
39111/0/A/4
39152/0/A/40
41793/0/A/1
41793/0/A/17
41339/0/A/18
41105/6/A/156
41896/0/A/ll
41987/4/A/2
41986/0/A/l
41986/0/A/2
41533/0/A/4
41533/0/A/9
41037/4/A/6
38431125/A/5

Gép utca 7. IV. lh. I. 21.
Gép utca 7. IV. lh. II. 24.
Gyakorló utca 3. fszt. 4.
Gyakorló utca 3. IV. 23.
Gyakorló utca 3. VII. 44.
Gyakorló utca 5. V. 31.
Gyakorló utca 7. III. l 7.
Gyakorló utca 7. IX. 58.
Gyömrői út 49. fszt. l.
Gyömrői út 49. fszt. 2. (5-tel összevonva)
Gyömrői út 49. fszt. 5. (2-vel összevonva)
Harmat utca 42. fszt. 3.
Hölgy utca 29-31. fszt. 16.
Ihász köz 8. VIII. 52.
Ihász köz 8. IX. 54.
Ihász utca 4/b als. 4.
Kada utca 20. fszt. l.
Kada utca 20. fszt. 3.
Kada utca 21. fszt. 6.
Kada utca 24. fszt. 5.
Kada utca 98. l. 9.
Kada utca 116. IV. 12.
Kada utca 118. IV. 13.
Kelemen utca 14. fszt. 5.
Kéknyelű utca 7. III. ép. I. 4.
Kőrösi Csorna sétány 8. l. 5.
Lenfonó utca 6. IX. 37.
Lenfonó utca 8. fszt. 3.
Liget utca 20. fszt. 4.
Liget utca 25. fszt. 4.
Liget utca 40. I. 16.
Martinovics tér 4/a fszt. 2.
Martinovics tér 4/a V. 18.
Mádi utca 15/b. II. 18.
Mádi utca 163. VI. 27.
Márga utca 16. fszt. ll.
Petrőczy utca 38/a fszt. 2.
Petrőczy utca 40. fszt. l.
Petrőczy utca 40. fszt. 2.
Román utca 20. fszt. 4.
Román utca 20. fszt. 9.
Sörgyár utca 46-48. I. lh. I. l.
Szállás utca Illa I. 6.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

38431125/A/10
38315/66/A/40
38315/60/A/33
38315/63/A/4
38315/62/A/46
38315/59/A/29
38315/57/A/42
38315/57/A/44
38315/56/A/38
38315/55/A/39
38315/55/A/40
38315/54/A/31
39114/0/A/15
41203/28/A/34
41203/28/A/38
38315/39/B/30
38315/48/A/29
38315/48/A/37
38315/48/A/40

Szállás utca ll/a II. ll.
Szárnyas utca 2/c I. 4.
Szárnyas utca 3. IV. l.
Szárnyas utca 8/a fszt. 4.
Szárnyas utca 10/c III. 2.
Szárnyas utca 14/b III. l.
Szárnyas utca 18/c II. 2.
Szárnyas utca 18/c II. 4.
Szárnyas utca 20/c I. 2.
Szárnyas utca 22/c I. 3.
Szárnyas utca 22/c I. 4.
Száva utca 2. III. 3.
Szent László tér 22. III. l.
Szőlőhegy utca 9. II. lh. IV. 16.
Szőlőhegy utca 9. III. lh. I. 3 .
Üllői út 120. II. ép. II. lh. II. 28.
Zágrábi utca ll. II. 9.
Zágrábi utca ll. III. 7.
Zágrábi utca ll. III. l O.

2. melléklet a 391/2013. (VIII 29.) határozathoz
Ssz.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Helyrajzi szám
41774/0/A/5
41774/0/A/5
39210/8/A/299
41464/9/A/45
41464/9/A/120
41464/9/A/21 o
41464/9/A/214
41464/9/A/219
41464/9/A/245
41464/9/A/260
41464/9/A/267
41464/9/A/693
413 97121A/21
41397/2/A/36
41397/2/A/64
41793/0/A/1
41339/0/A/20
41335/0/A/17
41987/4/A/3
41533/0/A/l

Lakás címe
Bolgár utca 12. fszt. 4.
Bolgár utca 12. fszt. 5.
Hatház utca 9. IV. 408.
Kőrösi Csoma Sándor út 3. I. 2.
Kőrösi Csoma Sándor út 3. X. 77.
Körösi Csoma Sándor út 7. IX. 55.
Kőrösi Csoma Sándor út 7. X. 59.
Körösi Csoma Sándor út 9. I. 3.
Kőrösi Csoma Sándor út 9. VI. 29.
Körösi Csoma Sándor út 9. IX. 44.
Körösi Csoma Sándor út 9. X. 51.
Kőrösi Csoma Sándor út 27. X. 85.
Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. l. lh. V. 4.
Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. 2. lh. IV. l.
Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. 3. lh. VI. l.
Martinovics tér 4/a fszt. 1/a
Mádi utca 15/b II. 20.
Nyitra utca 3. I. 13.
Petrőczy utca 38/a fszt. 3.
Román utca 20. fszt. l.
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21. 38315/64/A/20
22. 41203/22/A/33
23. 42309/48/A/27

Szárnyas utca 6. fszt. 4.
Szőlőhegy utca 6. IV. l 5 .
Tóvirág utca 10. VI. 27.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

18. napirendi pont:
Az 1102 Budapest, Liget u. 26. szám alatti lakás tulajdonjogának és az 1102 Budapest,
Kőrösi

Csoma Sándor út 9. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogának cseréje
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Dr. Szabó Krisztián módosító javaslata:
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet 4. pontja kerüljön törlésre.
Indokolás: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az éves lakásfelújítási keret terhére elvégzi a
Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 9. . . szám alatti önkormányzati lakás felújítását, így
a határozattervezet 4. pontja okafogyottá vált.
(468/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja a 468/1. módosító javaslatot.

Elnök: A módosító javaslatot az előterjesztő támogatta. Hozzászólásra nem jelentkezik senki,
kéri, szavazzanak a határozati j avaslatra a módosító javaslat figyelembevételével.

392/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
az 1102 Budapest, Liget u. 26. • szám alatti lakás tulajdonjoga és az 1102 Budapest,
Kőrösi Csoma Sándor út 9. . . szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga cseréjéről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l.
Főváros X. kerület
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
az 1/2-1/2 arányú tulajdonukban álló
szám alatti (hrsz.: 39106/0/A/25) ingatlan tulajdonjogát a
1102 Budapest, Liget u. 26.
lakásra bejegyzett 2 779 437 Ft összegű jelzálogjoggal együtt a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 9. . .
szám alatti háromszobás, 68 m2 alapterületű, összkomfortos lakás határozatlan időre szóló
bérleti jogára cserélje.
ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 9.
összkomfortos lakást a csere folytán
számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja.
3. A Képviselő-testület az 1102 Budapest, Liget u. 26. • szám alatti lakásra bejegyzett
jelzálogjoggal biztosított l 839 537 Ft bankkölcsönt és 939 900 Ft önkormányzati kölcsönt
átvállalja, a bankkölcsönt a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. részére megfizeti, az
önkormányzati kölcsön pedig megszűnik. A Képviselő-testület a bankkölcsön
kiegyenlítéséhez l 839 537 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
2.
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Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12.
melléklet 19. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék) terhére.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására,
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések
megtétel ére.
Határidő:
2013. szeptember 30.
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.

19. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Román u. 6. szám alatt található ingatlan megvásárlására
vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

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

393/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlására
vonatkozó kérelemről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Nemzeti Roma Program Nonprofit Kft. (székhelye: 1102 Budapest, Ónodi utca 5. földszint 2.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-991306, adószáma: 24118345-2-42) Budapest X. kerület,
Román utca 6. szám alatti ingatlanra (hrsz: 41786) vonatkozó vételi kérelmét elutasítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a testület
döntéséről.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

2013. augusztus 31.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

felelős

20. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Gépmadár u. 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség használatba adása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra.
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394/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiség használatba adásáról
(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti épületben lévő, 331 m 2 alapterületű (helyrajzi szám:
39210/47) nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107
Budapest, Ceglédi utca 30.) részére parkolásüzemeltetési feladatatok ellátásához, valamint
ügyfélszolgálati iroda működtetése céljára 2013. szeptember 16-ától határozatlan időtartamra,
3 hónapos felmondási idő kikötésével, térítésmentes használatba adja.
2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi
költségeket köteles a szolgáltatók részére megfizetni.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingyenes használatba adással
kapcsolatos szerződést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kösse meg.
Határidő:
2013. szeptember 15.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

21. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Kada u. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

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

395/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kada u. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
elidegenítésre történő kijelölése
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kada utca 19. szám alatti, 41614/0/A/1
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésrejelöli ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a
helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2013. október 15.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

40
22. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Marksteinné Molnár Julianna szóbeli módosító javaslat:
Az előterjesztés 2. mellékletében szereplő határozattervezet kerüljön törlésre.
Indokolás: A lakáskoncepció tárgyalásánál már felmerült, hogy ·kikerül a portfólióból a
Budapest X. kerület, Bihari utca 17. (Fertő utca 3.) szám alatti, 38320/3/A/61 helyrajzi számú
lakás.
(504/1. módosító javaslat)
Előterjesztő

támogatja az 504/1. módosító javaslatot.

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra a
módosító javaslat figyelembevételével.

396/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Állomás utca 21.

szám alatti lakás elidegenítésre

történő kijelöléséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
·donában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 21.
szám
alatti,
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. október 15.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

397/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Kada utca 19. -

szám alatti lakás elidegenítésre történő

kijelöléséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kada utca 19. szám alatti,
- h e l y r a j z i számú lakást elidegenítésrejelöli ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőket
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
Határidő:
2013. október 15.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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398/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 77. -

szám alatti lakás elidegenítésre

történő kijelöléséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
·donában álló Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 77. szám
alatti,
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. október 15.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

23. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Előterjeszfői

szóbeli módosító javaslat:
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet kerüljön törlésre.
Indokolás: A bérlő felújítási munkákat végzett az adott ingatlanon, és kérte annak
(498/l. módosító javaslat)
beszámítását a vételárba.

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra a
módosító javaslat figyelembevételével.

399/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Gergely utca
szám alatti lakás elidegenítéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
·donában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 351
alatti,
helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát l 860 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
2013. október 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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400/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Oltó utca 12.
szám alatti lakás elidegenítéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
az
donában álló Budapest X. kerület, Oltó utca 12.
szám
alatti,
helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 735 741 Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
2013. október 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

40112013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Bánya utca 3. szám alatti lakás elidegenítéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bánya utca 3. szám alatti,
helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 280 OOO Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
2013. október 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

24. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások
pályázati úton történő elidegenítése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra.
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402/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Dombtető utca 10. IX. emelet 37. szám alatti üres lakás pályázati
úton történő elidegenítéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Dombtető utca 10. IX. emelet 37. szám
alatti, 42309/4/A/41 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 4 060 OOO Ft összegben határozza meg.
A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2013. október 31.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyí Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

403/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest XVIII. kerület, Havanna utca 58/c V. emelet 25. szám alatti üres lakás
pályázati úton történő elidegenítéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XVIII. kerület, Havanna utca 58/c V. emelet 25.
szám alatti, 151159/6/A/144 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 4 525 576 Ft összegben határozza meg.
A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2013. október 31.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

404/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest XV. kerület, Neptun utca 110. IV. emelet 19. szám alatti üres lakás pályázati
úton történő elidegenítéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XV. kerület, Neptun utca 110. IV. emelet 19. szám
alatti, 82937/29/A/105 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 4 020 OOO Ft összegben határozza
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2013. október 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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405/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Sörgyár utca 59. fszt. 10. szám alatti üres lakás pályázati úton
történő elidegenítéséről

(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Sörgyár utca 59. fszt. 10. szám alatti,
41142/0/A/1 O helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát l 380 OOO Ft összegben határozza
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2013. október 31.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőj e
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

406/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 26. II. emelet 10. szám alatti üres lakás pályázati
úton történő elidegenítéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló utca 26. IL emelet 10. szám
alatti, 39210/51/A/440 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 3 445 OOO Ft összegben határozza
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2013. október 31.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

407/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3. VI. emelet 38. szám a!atti üres lakás pályázati
úton történő elidegenítéséről
(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló köz 3. VI. emelet 38. szám
alatti, 39210/42/A/38 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 4 500 OOO Ft összegben határozza
meg. A V evő a licitáláson megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2013. október 31.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
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408/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Liget utca 25. I. emelet l. szám alatti üres lakás pályázati úton
történő elidegenítéséről

(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 25. l. emelet l. szám alatti,
39111/0/A/6 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát l 920 OOO Ft összegben határozza
meg. A V evő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2013. október 31.
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
Feladatkörében érintett:
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

409/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Noszlopy utca 20. fszt. 7. szám alatti üres lakás pályázati úton
történő elidegenítéséről

(18 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Noszlopy utca 20. fszt. 7. szám alatti,
41637/0/A/8 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 2 145 OOQ Ft összegben határozza
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni.
Határidő:
2013. október 31.
Feladatkörében érintett:
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
zárt ülés keretében tárgyalja a 25-34. napirendi pontokat.

25. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Kispongrác-telepi társasházak 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 25. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS
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26. napirendi pont:
A Metalloglobus Zrt. 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 26. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS

27. napirendi pont:
A Ketrin-Ker Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 27. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS

28. napirendi pont:
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 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 28. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS

Kulcsár Rezső

29. napirendi pont:
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 29. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS
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30. napirendi pont:
A Wallis Kerepesi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 30. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS

31. napirendi pont:
A Zsepi Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 31. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS

32. napirendi pont:
A Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 32. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS

33. napirendi pont:
A Táppont Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 33. napirendi pontot.
ZÁRT ÜLÉS

49

34. napirendi pont:
Népjóléti tárgyú fellebbezések 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 34. 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.
szeptember 19-én (csütörtökön) lesz 9 órai kezdettel.

A

képviselő-testületi

ülés befejezésének ideje: 10.55 óra.

K.m.f.

Dr. Szabó Krisztián
jegyző
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A jegyzőkönyv mellékletei

,/

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

,/

jelenléti ív

,/

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

,/

határozatok mellékletei

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele

JELENLÉTI ÍV
2013. augusztus 29-én megtartott
képviselő-testületi
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