
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Elöszám: 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 

F!öadó: 

Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, Gál Judit, Marksteinné Molnár Julianna, 
Mácsik András, Mihalik András, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tokody Marcell 
Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Dr. Fejér Tibor 
Révész Máriusz 

Távolmaradás oka 
szabadság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Pándiné Csemák Margit 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a rendkívüli ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 15 fő megjelent. 

Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban jelzettek szerint a meghívóban 
szereplő előterjesztés az SZMSZ 32. § (5) bekezdésében foglaltak alapján különös 
eljárásrendben került beterjesztésre. 
Rendhagyó módon ez évi első ülését a Képviselő-testület más helyszínen tartja, tekintettel 
arra, hogy az ülésteremben a 2014. évi költségvetési tárgyalások folynak. Az SZMSZ 63. § 
(l) bekezdésében foglaltak alapján - mivel a helyiségben a szavazatszámláló gép nem 
alkalmazható - a nyílt szavazás kézfelemeléssei történik. Szavazni "igen", "nem" vagy 
"tartózkodom" nyilatkozattallehet A szavazatok összeszámlátását Jegyző úr végzi. 
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Elnök: Napirenddel kapcsolatban nem érkezett javaslat, kéri a Képviselő-testületet, hogy 
kézfelemeléssei szavazzon a rendkívüli ülés napirendjének elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal, a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [112014. (I. 14.)/: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságállományának a 
Magyar Állam részére - a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény 67. és 68. §-aszerint-történő további átadása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságállományának a 

Magyar Állam részére- a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény 67. és 68. §-aszerint- történő további átadása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet l. pontja helyébe a 2. pont, a 2. pont helyébe az l. pont lép. 
A határozattervezet kiegészül egy új 6. ponttal az alábbiak szerint: 
"6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. §-a alapján megállapodást 
kíván kötni a Magyar Állammal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatot 
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáróL 
(6.] 1_( ... )" 
Indokolás: a Magyar Államkincstár által a mm napon küldött iratminta a fenti tartalmú 
kiegészítést szükségessé teszi. 

(10/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 10/1. módosító javaslatot. 

Somlyódy Csaba: Mindenképpen el kell mondani, hogy lehet technikainak tűnik a történet, 
hiszen ismerjük az előzményeket, de úgy tudja, hogy ugyanaz a párt áll Magyarország élén, 
amelyik Kőbányát is vezeti. Több mint egy hónapja ismert az a tény, hogy az 
adósságrendezés meg fog történni. Ezzel nem a helyi vezetést akarja hibáztatni, mert tudja a 
választ a kérdésre, valamint elhangzott az a tény is, hogy a Magyar Államkincstártól még a 
tegnapi nap folyamán is érkezett az Önkormányzathoz kiegészítés ezzel kapcsolatban, de 
megjegyezné, hogy nem teljesen ért egyet azzal, hogy egy hónap alatt nem sikerült felsőbb 
szinten előkészíteni egy ilyen fontos horderejű dologhoz azokat a dokumentációkat, 
elvárásokat, irányelveket, amelyeket ilyenkor elvárnak tőlünk. Még egyszer hangsúlyozza, 
hogy nem a helyi vezetés munkájával kapcsolatban van problémája. 

Elnök: Az adósság mértéke meghaladja az l ,2 milliárd forintot, tehát az adósságátvállalás 
mértéke jóval nagyobb. Elmondja, hogy az Önkormányzatnak meg kell hoznia ezt a döntést 
2014. január 15-ig. Véleménye szerint ebben a két hétben megfelelő módon sikerült 
előkészíteni a döntést, és az előterjesztés az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelőerr 24 órával 
az ülés megkezdése előtt a szerveren elérhető volt. 
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Elnök: További hozzászólásra nincs jelentkezés, a vitát lezárja. Kéri, hogy a Jegyző úr által 
ismertetett módosítással a határozati javaslatról szavazzanak 

2/2014. (1. 14.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságállományának a 
Magyar Állam részére- a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény 67. és 68. §-a szerint - történő további átadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 67. § (l) és (2) bekezdése szerint a 2013. 
december 31-én fennálló adósságállományát és annak 2014. február 28-áig számított 
tőkeállományát, valamint annak 2014. február 28-ág számított járulékrészét a Magyar 
Állam átvállalja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. december 31-én 
nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Tv. 67. és 68. §-a szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 
Államkincstár és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. a banktitkot képező, az 
Önkormányzatra vonatkozó, az adósságátvállaláshoz szükséges adatokat, 
információkat megismerje és kezelje. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nem rendelkezik olyan 
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, amely a konszolidálandó adósságelemekhez 
kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy amennyiben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat egy 
átvállalással érintett ügylete a Tv. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak az ügylethez 
kapcsolódóarr befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére 
szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét legfeljebb az érintett adósságból 
átvállalásra került összeg erejéig a bevétel beérkezését követő három munkanapon 
belülátutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. §-a 
alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásárá l. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy 

a) megtegye a Tv. 67. és 68. §-a szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket, 
valamint 

b) a Tv. 68. §-a szerinti megállapodásokat kösse meg. 
Határidő: a nyilatkozattételre: 2014. január 15. 

a megállapodás megkötésére: 2014. február 28. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja. A képviselő-testület 
következő, munkaterv szerinti ülése 2014. január 23-án (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 13.15 óra. 

j/ /~l~ c\ 
Kovács Róbert 
polgármester 

elnök 

K.m.f. 

Dr~za ó Krisztián 
·.J~ző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2014. január 14-én megtartott 

Rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2./ Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván ....... l/.~ .......................... . 
4.1 Élő Norbert 

~ W11 
.............. . l ................ o •••••••••••••••••• 

5./ Far kas Gábor ~('/~ .. ~ 
... [ ............. ~··=···················· 

6.1 dr. Fejér Tibor ··················································· 

7.1 Gál Judit .......... t~.~~······························· 
... ~~"""' 8./ Marksteinné Molnár Julianna 

9./ Mácsik András ................... ";"\" ........................... . 
~· \' í'. : \ / l'l\,\ )+--,(. 

,/ '- """~~ ' ' \ 
• o o o •• o •••• o ••••••• o •••••••• o ~'.--t..!! ••• o •• o •••••• o ••• 

l O./ Mihalik András 

ll./ dr. Pap Sándor alpolgármester ...................... , .......................... . act 
··················································· 12./ Radványi Gábor alpolgármester 

13./ Révész Máriusz 

14./ Szabóné Gerzson Sarolta 

15./ Somlyódy Csaba 

16./ Tóth Balázs 

l 7./ V ar ga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 



Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina 

Dr. Egervári Éva 

FodorJános 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Tóth Béla 

Dr. Vörös Mária 

~,:---
·····~·-~-::~ ........................ . 

il'J, 
CLV-L---\ 

·····················\····························· 

Cqe -c, lL 
··················································· 

l - \ 
t:/{, ··················································· 



Meghívottak: 

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

CsanakGéza ··································································· 

Deézsi Tibor ···················································· 

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

Géczi Béla ezredes ··················································· 

Göncziné Sárvári Gabriella ................................................................... 

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

Győrffy László ······························································ 

Hancz Sándor ···················································· 

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

Herczeg Katalin ···················································· 

dr. Horváth Tivadar ····························································· 

JandóÁgnes .............................................................. 

JoósTamás ···················································· 

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

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

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

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

Németh László ······························································ 



Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

dr. Lukács János 



A képviselő-testületbizottságainem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Beliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Szlovicsák István 

Tamás László 

Tubák István 

Vizi Tibor 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 



A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fehér István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 


