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március 20-án 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 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, 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. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Élő Norbert 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Humán Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
Egyesített Bölcsődék 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Kőbányai Sportközpont 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Meghívottak: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Polgármesteri Kabinet 
Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil Csoport 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti Csoport 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csemák Margit 
Szabó László 
JoósTamás 
Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 
F ehérváriné Mészáros Zsuzsanna 
Némethné Lehoczki Klára 
Nagy István 
Zsemlye Istvánné 

Deézsi Tibor 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
Rappi Gabriella 
Fodor János 
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Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-
testületi tagok közül 15 fő van jelen, a Képviselő-testület ülése határozat képes. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselőket az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, és néhány 
leendő eseményről, 

Fantasztikus koncert részesei voltak, a Tutta Forza Zenekar egy köszönő koncerttel 
köszönte meg a Kőbányai Kulturális Központban a támogatóknak a segítségnyújtást, 
köztük a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének is. 
A Danone Kft. meghívásában részt vett "a Tegyünk együtt a gyermekekért" program 
nyitóeseményén. Két éve indult a program, amely a gyermekek egészséges életmódra 
neveléséről szól. Ehhez osztályfőnöki órákhoz tananyagat dolgozott ki a Danone Kft., 
programokat, gyárlátogatást szervez, tehenészetlátogatást, kőbányai mintaként indult és 
ma már terjed az országban. 
Újabb két kőbányai intézmény, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a 
Kőbányai Zenei Stúdió vehette át dr. György István főpolgármester-helyettes úrtól a 
Fővárosi Önkormányzat elismerő címéta Budapest Márka Díjat. Az elismerés átadására 
fantasztikus hangulatú koncert keretében került sor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban. Gratulál Joós Tamás és Póka Egon igazgató uraknak. (A 
Képviselő-testület megtapsalta a dijazottakat.) 
Megtartották az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett fáklyás 
felvonulásukat 2014. március 14-én. Soha ilyen sokan nem voltak még a fáklyás 
felvonuláson. A felvonulás végén Vörös Árpád által vezetett táncház nagyon jó hangulatot 
teremtett. Köszöni a megjelent képviselőknek, hogy részt vettek ezen a rendezvényen. 
2014. március 15-én a Magyar Oltárnál tartották a kerületi ünnepi megemlékezést, ahol 
szintén sokan részt vettek. 
Hatalmas fejlesztések zajlanak Kőbányán, az Élessaroknál, a napokban indul a 
Jászberényi út felújítása a Maglódi útig, folyik a 3-as villamos vonalának a megújítása. 
Naponta tanulni kell az új forgalmi helyzetet, hiszen sávelhúzások nehezítik a 
közlekedést. Napokon belül elkezdődik a Sibrik Miklós úti felüljáró elbontása, amely 
kétéves program. 
Kőrösi Csoma Sándor emléknap lesz, ennek a meghívóját mindenki megkapta. 
2014. március 26-án 1730 órakor adják át a Kroó György Zeneiskolának a Budapest Márka 
Díjat az intézmény hangversenytermében. 
2014. április 5-én hagyományosan megtartják az Isaszegi emléktúrát (kerékpártúra) az 
Önkormányzat és a Vuelta Sportegyesület közös szervezésében. 
Felhívja mindenki figyelmét, hogy 2014. március 31-én lejár a határidő a kitüntetési 
javaslatok vonatkozásában. 

Elnök: Napirendről történő levételre nem érkezett javaslat. 

Számos módosító javaslat került a szerverre, reméli mindenki át tudta tekinteni az elmúlt 
napokban. Kéri, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata 
van, jelezze. Nincs jelentkezés. Javasolja, hogy 48-as sorszámmal vegyék fel napirendre "A 
Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség térítésmentes használatba adása" 
tárgyú előterjesztést. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az ismertetett 
napirendi pont felvételére. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére az alábbi előterjesztést, a meghívóban 41. sorszámmal 
szereplő előterjesztést megelőző tárgyalással [99/2014. (IlL 20.)]: 

48. A Budapest X kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására a már 
elfogadott módosítással együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [10012014. (IlL 20.)]: 

l. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása (132. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (161. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a közterület
felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötendő négyoldalú megállapodás (159. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása (162. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet (180. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között kötend ő megállapodásról (167. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség - OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás (168. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek és 
intézményi térítési díjainak meghatározása (131. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. ev1 normatíva 
elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata (155. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. A 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok (152. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. Az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról szóló tájékoztató (153. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződése 2013. évi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadása (121. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása (182. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

14. A Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2014. évi 
Intézkedési Terv (148. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A 2014. évben tervezett kerületszépítő akciók (142. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertje programban történő 
részvétel (133. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l 7. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program VII. ütem én történő 
részvétel (171. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A White Sharks Hockey Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai 
tevékenységéről szóló tájékoztató (135. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszerveztek Szövetsége tagszervezetei 2013. évi 
sportcélú támogatásának elszámolása (140. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszerveztek Szövetsége 2014. évi támogatása (154. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Kőbánya Sport Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai 
tevékenységéről szóló tájékoztató (144. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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22. A Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködés (160. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális- Szabadidő Egyesület 
2014. évi támogatása és a közművelődési megállapodás módosítása (149. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

24. A Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. 
évi támogatás iránti kérelme (145. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. A Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása (134. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

26. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-:XX.-XXI.-XXIII. kerületi 
Régiója 2014. évi támogatása (138. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

27. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatása (139. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

28. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 2013. 
évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelme (146. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

29. A Bem József Bajtársi Egyesület 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. 
évi támogatás iránti kérelme (147. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

30. A Budapest X., 41332/l és a 41442/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentése (164. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

31. A Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala 2013. évi működésének 
tapasztalatairól szóló tájékoztató (150. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

32. Az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató (143. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgarmester 

33. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-IV. havi várható 
likviditási helyzete (173. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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34. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása (181. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

35. A Lakáskoncepció végrehajtásának 2013. évi tapasztalatai (124. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

36. Szolgálati lakások kijelölése (130. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

37. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (177. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

38. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése (178. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

39. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdon~ban álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítése (176. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

40. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 
pályázati úton történő elidegenítése (172. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

41. A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

42. A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői pályázatának 
elbírálása és új pályázat kiírása (141. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

43. Közalkalmazottijogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása (157. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

L
I ___ A_M_a_gy_a_:_ro---'r'---s-za___,'g'--h-e_ly"'""'i~o-··n_k_o_rm_á_ny_z_a_ta_i_ro~' 1'--sz_ó-lo_' _2_0___,1'---1-. -é-v z_· -"'c_r_xxx __ IX._. _t_ö_rv_e_' n_y_4_6_._§_(_2 )---' 

bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 

44. A Budapest X. kerület, Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati hozzájárulás 
iránti kérelme (165. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

45. Az Irénke-Virág Bt. "kényszertörlés alatt." közterület-használati ügyében benyújtott 
méltányossági kérelme ( 163. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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46. A Demokratikus Koalíció 9. Választókerületi Alapszervezete közterület-használati 
ügyében benyújtott méltányossági kérelme (166. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

47. A Mikropakk Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (169. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

48. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (126. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

l. napirendi pont: 
A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: A lakásrendelet előző havi módosítása a folyamatban lévő elidegenítési 
ügyekre vonatkozott, a mostani tekinthető egy novelláris módosításnak. A rendelet 
megalkotása óta eltelt másfél év alkalmazási tapasztalatai indították arra, hogy a rendelet 
felülvizsgálatát elvégezze. A módosítás célja eléggé szerteágazó, igyekeztek az előterjesztés, 
illetve rendelettervezet indokolásában kitérni, hogy ez a szerteágazó módosítás miért is 
történik meg. Bizonyos szempontból rugalmassá igyekeztek tenni az eljárásokat, illetve 
azokat a szabályozási hiányokat kipótolni, amelyek egyes például pályázati eljárásoknál, 
hatásköri kérdésekben, illetve egyes új jogintézményekben (felújítási kötelezettséggel történő 
bérbeadás) jelentkeztek. 

Elnök: Egy későbbi napirendi pontnál egy 18 m2 -es lakást kívánnak eladni. Tudják, hogy 
milyen Kőbánya lakásállománya, jó lenne, ha a rossz minőségű, kisméretű, sokszor lakhatásra 
önmagában alkalmatlan lakásoknál egybenyitással tudnák növeini a lakásméretet. Emellett a 
18 m2 -es lakás me ll ett van egy 23 m2 -es másik lakás, a kettő együtt már 40 m2

, szűken, de egy 
négytagú családnak már lakhatásra alkalmas hosszabbtávorr is. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 30. § a) 
pontja kerüljön törlésre. 
Indokolás: a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja- akinek a vele együtt lakó vagy költöző 
közeli hozzátartozókkal együtt számítva a vagyorra nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének százszorosát, valamint- ne kerüljön hatályon kívül helyezésre. 

(132/1. módosító javaslat) 
Előterjesztő nem támogatja a 132/1. módosító javaslatot. 
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Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: 
l. A tervezet a következő 23. §-sal egészül ki: 
"23. §Az R. 60. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
"(3) Az 5 3. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a vagyongazdálkodásért felelős 
bizottság legfeljebb tíz év időtartarnra részletfizetést engedélyezhet." 
Indokolás: a társasházakban elidegenítésre kijelölt szükséglakásokra elsősorban a szornszédos 
lakások bővítése céljából jelentkezhet valós igény. Az ilyen szükséglakást indokolt előbb 
kivonni a lakásállornányból, majd helyiségként elidegeníteni. A helyiségként történő 

értékesítést alapvetően üzleti szempontok határozzák meg, ezért a részletfizetési lehetőség 
szűkebb körű a rendeletben, rnint a lakások estében. A lakás bővítése céljából történő 

elidegenítésnél társadalompolitikai szempontokat is figyelembe véve indokolt a részletfizetési 
kedvezmény feltételeit közelíteni a lakás elidegenítéséhez. Annak érdekében, hogy rninél 
többen tudjanak élni azzal a lehetőséggel, hogy a lakásukat a szornszédos helyiséggel 
bővítsék, és ezáltal az életfeltételeiket jelentősen javítsák, erre a kivételes helyzetre 
egyösszegű betizetési feltétel meghatározását nem javasolorn. A középtávú részletfizetési 
lehetőség karnatfizetési kötelezettség rnellett megfelelő az Önkormányzat gazdasági érdeke 
szernpontjából, ugyanakkor valószínűleg teljesíthető a szerényebb anyagi körülményekkel 
rendelkező családok részéről is. A részletfizetési kedvezmény csak lehetőség, annak 
alkalmazására csak indokolt esetben kerülne sor. 

2. A tervezet a következő 25. §-sal egészül ki: 
"25. §Az R. 65. §(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
"(4) A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályázati feltételeknek való 
rnegfelelését a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő rnódon, határidőben igazolta."". 
Indokolás: az eredeti szövegben a pályázat előírt tartalommal történő benyújtása szerepelt, 
ezzel szemben itt lényegében jelentkezni kell a pályázati tárgyalásra, ez került rnost 
pontosításra. A pályázati feltételeknek való megfelelés tartalmazza a pályázati biztosíték 
megfizetését is, ezért arra külön utalni nem szükséges. 

3. A tervezet 28. §-a a következő 18. ponttal egészül ki: 
(Az R.) 
"18. 53. §(4) bekezdésében a "lakás" szövegrész helyébe a "lakóingatlan",". 
(szöveg lép.) 
Indokolás: a rendeletben a lakás önkormányzati lakást jelent, itt azonban idegen tulajdonban 
álló lakásról van szó, amit ezért indokolt megkülönböztetni. 

4. A tervezet 28. §-a a következő 21. ponttal egészül ki: 
(Az R.) 
"21. 64. § (2) bekezdés c) pontjában az "üres" szövegrész helyébe az "üres, kivéve az 53. § 
(4) bekezdésében meghatározott esetet,". 
(szöveg lép.) 
Indokolás: a szornszédos lakás helyiséggel történő bővítése esetén a pályázat értelemszerűen 
kizárt. 

5. A tervezet 30. §-a a következő b) ponttal egészül ki: 
(Hatályát veszti az R.) 
"b) 8. § (3) bekezdés a) pontjában a "valamint" szövegrész,". 
Indokolás: pontosítás. 

6. A tervezet 31. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
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"(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.". 
Indokolás: Célszerű a tervezet rendelkezéseinek minél előbb történő alkalmazása, aminek jogi 
akadálya nincs. 

(132/2. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián: Nem tudott jelen lenni a bizottsági ülésen, de jogtanácsos kolléganője a 
megbeszéltek alapján érvelt Képviselő úr módosító javaslatával kapcsolatban. Javasolja a 
rendelettervezet 8. § (2) bekezdés b) pontját hatályon kívül helyezni, mert bebizonyosodott, 
hogy ennek a rendelkezésnek az alkalmazása gyakorlatilag lehetetlen. Az Önkormányzat 
lakás bérbeadási rendszerét úgy alakították át, a pályázati rendszer megszüntetésével és a 
lakásigénylési nyilvántartás létrehozásával, hogy a Népjóléti Bizottságnak egy igen széles 
mérlegelési lehetősége van a tekintetben, hogy melyik kérelmeket, milyen sorrendben veszi 
napirendre és azokban milyen módon dönt. Természetesen a meglévő lakás, mint kizáró ok 
benne van a rendeletben, amelyet szorosan összefüggőnek tartanak a lakásbérbeadással, 
ugyanakkor ez a vagyonösszeg, illetve meglévő vagyon vizsgálata sok tekintetben nehézséget 
okozott. Egyrészről az Önkormányzatnak vizsgálati lehetősége e tekintetben nincs, egy 
dologra tud hagyatkozni, a kérelmező nyilatkozatára. A kérelmezőnek ez a nyilatkozata az 
Önkormányzat által gyakorlatilag nem vizsgálható, ugyanakkor sok esetben méltánytalan 
helyzetet is keletkeztet, hiszen ez a vagyonküszöb származhat olyan vagyonelemekből, amely 
egyébként a lakhatással nincs összefüggésben, vagy nem is válthatók olyan eszközre, akár 
pénzre, amellyel a lakhatás elősegíthető, vagy önmagában olyan kismértékűek, hogy azzal 
nem váltható ki a bérlakás igény. Ha vagyoni kritériumot tesznek a rendelethe már a 
bérbeadás elején, abból az is következik, hogy ha a bérbeadáskor fennálló feltételek a 
későbbiekben nem állnak fenn, akkor egyrészt a jogviszonyt nem lehet folytatni, másrészt 
ehhez adatszolgáltatási kötelezettsége is kapcsolódik a bérlőnek. Mi van, ha a bérlő nem 
jelenti be a vagyonszerzését, vagyonnövekményét, ezt sem tudják ellenőrizni, ráadásul az 
ezzel kapcsolatos adatkezelés törvényi felhatalmazás hiányában aggályokat vet fel. A 
lakástörvény ilyen vagyoni kritériumot nem rögzít. A későbbi vagyonkezelés a vagyonadat 
tekintetében csak hozzájárulás alapján történhetne. Az elmondottak figyelembevételével nem 
támogatja dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr módosító javaslatát. Felhívja a figyelmet, 
hogy a Bizottságnak, vagy az előkészítés során a Polgármesteri Hivatalnak olyan adat áll 
rendelkezésére, ami arra utal, hogy egy kérelmező olyan vagyoni, jövedelmi helyzetben van, 
ami nem felel meg a nyilatkozatának, vagy nem indokolja az önkormányzati lakás 
bérbeadását, eszerint a Bizottság dönthet. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Fenntartja a javaslatát. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 132/1. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 
6 ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el a 132/1. módosító javaslatot. [101/2014. 
(Ill. 20.)] 
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Elnök: Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról a 132/2. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal - a 132/2. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 

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

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

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 2. § l) pontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 

"9/A. § (l) A Kőbánya Sportolója elismerő cím annak a kőbányai egyesületben sportoló 
személynek, [illetve] kőbányai egyesület csapatának, illetve kőbányai lakóhellyel rendelkező 
sportolónak adományozható, aki kiemelkedő teljesítményével és sportszerű magatartásával, 
illetve közösségi felelősségvállalásával példát mutat, valamint jelentős mértékben hozzájárult 
Kőbánya elismertségéhez." 
Indokolás: a Kőbánya Sportolója elismerő cím kerüljön kiterjesztésre a módosítás szerint, 
hiszen az ő eredményeik a kerületi hírnevét emelik. 

(16111. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 16111. módosító javaslatot. 

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 2. § (2) bekezdése az 
alábbiak szerint módosuljon: 
"(2) A kitüntetésből évente [egy] kettő adható. 
Indokolás: a Kőbánya Sportolója elismerő cím kerüljön minden évben átadásra egy 
sportolónak és egy sportolónőnek 

(16112. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 16112. módosító javaslatot. 

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 4. §-a az alábbiak 
szerint módosuljon: 
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"21/ A. § (l) A Képviselő-testület a Kőbánya Sportolója elismerő címre tett javaslatok alapján 
legfeljebb öt női és öt férfi jelöltet választ. 

(2) ... 

(3) A Kőbánya Sportolója elismerő címet a Képviselő-testület a legtöbb szavazatot elért női és 
férfi jelölt részére adományozhatja." 

Indokolás: a Kőbánya Sportolója elismerő címre tett javaslatok külön-külön kerüljenek 
meghatározásra a sportolók, illetve a sportolónők tekintetében. 

(16113. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 16113. módosító javaslatot. 

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 3. §-a az alábbiak 
szerint módosuljon: 
"(3a) A Kőbánya Sportolója elismerő cím adományozására [augusztus 15-éig] november 10-
~ lehet javaslatot tenni.". 

Továbbá a tervezet 4. §-ában törlésre kerül a "A jelöltekre október 31-ig lehet szavazni." 
szövegrész. 

Indokolás: mivel az elismerés az adott évben nyújtott sportteljesítmény alapján kerül 
adományozásra, ezért indokolt, hogy arraminél későbbi időpontig lehessenjavaslatot tenni. A 
november 10-éig benyújtott javaslatok alapján az előterjesztést a Képviselő-testület a 
novemberi ülésén tárgyalni tudja, ahol megválasztja a jelölteket. 
Az internetes szavazás határidejét nem szükséges a rendeletben rögzíteni, azt a honlapon 
közzétett felhívásban elég közzétenni. A szavazás időtartamát a decemberi képviselő-testületi 
ülés időpontjához kellene igazítani, aminek időpontja változó. 

(161/4. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 161/4. módosító javaslatot. 

Vermes Zoltán szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet l. §-ában szereplő a 
"Kőbánya Sportolója" szövegrész a "Kőbánya Férfi Sportolója és Kőbánya Női Sportolója" 
szöveg lép. 
Indokolás: az elismerés elnevezése attól függően kerüljön megállapításra, hogy az adott évben 
férfi vagy női sportoló nyerte el azt. 

(16115. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 16115. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 2. § (4) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul 
(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet és emlékplakettet, valamint l 00 ezer 
forintot adományoz. 
Indokolás: az elismerés rangját emelné a pénzdíj, amelynek mértéke az ágazati elismerésével 
azonos lenne. 

(16116. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 161/6. módosító javaslatot. 
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Dr. Szabó Krisztián: Felrnerült a pénzjutalom kérdése a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság ülésén is, dr. Csicsay Claudius Iván képviselő úr tett erre vonatkozó rnódosító 
javaslatot, rnelyet a vita során visszavont. Azt gondolja, hogy egy olyan kitüntetés esetében, 
amely kivételes rnódon - először alkot ilyet a Képviselő-testület - egy közönségszavazáson 
alapul, azt a véleményét fogalmazta meg, ha ez egy erkölcsi elismerés, és valóban a 
sportéletben nyújtott teljesítménnyel függ össze, akkor nem tartja szerenesésnek anyagi 
vonzattal torzítani a szavazás eredményét. Javasolja, hogy ne vigye el a Képviselő-testület az 
anyagiasság irányába ennek a kitüntetésnek az odaítélését, hanern maradjon a sporttal 
kapcsolatos értékítélet. ' 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 161/2. rnódosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 
9 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a 16112. módosító javaslatot. fl 02/2014. 
(IlL 20.)] 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 161/3. rnódosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 
6 ellenszavazattal, 8 tartózkodással nem fogadja el a 161/3. módosftó javaslatot. fl 03/2014. 
(llL 20.)] 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 16114. rnódosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
l tartózkodással elfogadja a 161/4. módosítójavaslatot. fl04/2014. (IlL 20.)] 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 161/5. rnódosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l igen, 
9 ellenszavaz atta!, 6 tartózkodással nem fogadja el a 161/5. módosító javaslatot. fl 05/2014. 
(llL 20.)] 

Elnök: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 161/6. rnódosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 
5 ellenszavazattal, 9 tartózkodással nemfogadja el a 161/6. módosítójavaslatot. fl06/2014. 
(IlL 20.)] 
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Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról a 161/1. és 
a 161/4. módosító javaslatok figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal-a 161/1. és 161/4. módosító javaslatok figyelembevételével- az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja az önkormányzati kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont 
A közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a közterület

felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötendő négyoldalú megállapodás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: A közterület-felügyelet feladatellátásával kapcsolatban eddig is létezett 
szerződéses rendszer a Fővárosi Önkormányzat és a Kőbányai Önkormányzat között, 
ugyanakkor a helyi önkormányzatokról szóló törvény újraalkotása szükségessé teszi ennek a 
szerződéses rendszemek a felülvizsgálatát a kerület és a Főváros közötti feladatmegosztás 
megváltozása miatt. A szerződéskötés értelme gyakorlatilag az, bár eredetileg a közterület
felügyeleti feladatokat mind a Főváros mind a kerületi önkormányzat a saját tulajdonában 
lévő közterületeken látja el, indokolt a kerület egybefüggő közterületein bizonyos feladatokat 
összefüggésében a kerület közterület-felügyeletével ellátni. Abban tesznek javaslatot 
megegyezni a Fővárosi Önkormányzattal - a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése már 
elfogadta a megállapodás-tervezetet -, hogy a Fővárosi ölikormányzat Közterület
felügyeletétől a főváros tulajdonában lévő belterületeken kis kivétellel (Népliget, Fehér út, 
Örs vezér tere, aluljárok) azokat a közterület-felügyeleti feladatokat, amelyeket a saját 
területükön is ellátnak, azokat átvegyék. Ezzel összefüggésben az is szükséges, hogy a 
Képviselő-testület rendeletet alkosson. Azokat a szabályokat, amelyek a közterület
felügyelettel kapcsolatban magasabb szintű jogszabályokban nem jelennek meg, és rendeleti 
szabályozásra érdemesek, azokat a rendelettervezetben összefoglalták. Ha később más 
feladatátvállalásra is sor kerülne, az ennek a rendeletnek a módosításával tud megtörténni. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 4. § (l) bekezdése kerüljön 
törlésre. 
Indokolás: az egyenruha kihordási idejéről magasabb jogszabály rendelkezik. 

(159/1. módosító javaslat) 
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Elnök: Szerette volna elérni, hogy a Népligetre is terjedjen ki a kerületi közterület-felügyelet 
ellenőrzési lehetősége, ez most nem valósul meg, de fontosnak tartja, hogy a Képviselő
testület elfogadja a rendelettervezetet 

Tóth Balázs: Véleménye szerint nagyon előremutató dolog, hogy az Önkormányzat 
megerősíti a közterület-felügyeletet Reméli, hogy ez a kerület lakosságának élhetőbb 
környezetét segíti elő. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról 
a 159/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal- a módosító javaslat figyelembevételével- az előterjesztés l. melléklete szerint 
megalkotja a közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatról. 

107/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötendő négyoldalú 
megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
4. és 5. melléklete szerint elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között közterület-felügyeleti feladatok átadás
átvétele, ellátása tárgyában 200 3. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal közötti, a közterület-felügyeleti feladatok 
megosztása tárgyú megállapodást. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pont szerinti 
megállapodásokat írja alá. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. április 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

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

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

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelettervezetben található SZMSZ módosítás egyik része a 
Közterület-felügyelet szervezetét érinti. Az elmúlt időszakban a Képviselő-testület számos 
olyan döntést hozott, amely a Közterület-felügyelet feladatait, illetve szervezetét érintette. 
Javaslatot tett Polgármester úrnak, hogy a Közterület-felügyelet, mint szervezeti egység a 
Hatósági Irodától váljon külön, hiszen a szerkezeti, szervezeti arányok, a létszámbeli 
összefüggések eltoládtak igen erőteljesen a Közterület-felügyelet irányába, szükségesnek tart 
egy önálló irodai jogállású Kőbányai Közterület-felügyelet elnevezésű szervezeti egységet 
létrehozni. A feladatellátás szervezése folyamatosan történik, a létszámbővítésben előre 
tudtak lépni a Képviselő-testület által biztosított többletlétszámból 10 fő közterület-felügyelő 
már megkezdte a munkáját az elmúlt hetekben. A másik kör, amelyben a rendelettervezet 
módosításokat javasol, ezek bizonyos hatáskör átruházások, jogszabályváltozás indukálta 
ezek legtöbbjét Egyrészt településrendezési jogszabályváltozás módosított korábbi 
hatásköröket, amelyek korábbi elrendezés szerint Polgármester úrhoz tart megfelelőnek 
átruházni, illetve költségvetési tárgyú hatáskör átruházás is szerepel a rendelettervezetben, ez 
is az államháztartási törvény módosítása miatt történhet meg. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Korábban már javasolta, hogy a Közterület-felügyelet 
létszámbővítése során az új közterület-felügyelők pszichológiai vizsgálaton is essenek át. 
Kérdezi, hogy ez megtörtént-e? 

Dr. Szabó Krisztián: Kötelező előírás, megtörtént 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3112014. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr

főkapitányság között kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Gyetvai Tibor kapitányságvezető urat. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatról. 

108/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között kötendő megállapodásról 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. sora szerinti 
3 OOO OOO Ft összegű támogatás nyújtása tárgyában a megállapodást a Budapesti Rendőr
főkapitánysággal kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont 
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség- OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális 
Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötend ő együttműködési 

megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező 
együttműködési megállapodás 3. pont 2. alpontban szereplő "2014. június 30." szövegrész 
helyébe "2014. július 31." szöveg, valamint a 3. alpontban szereplő "2014. szeptember 30." 
szövegrész helyébe "2014. október 31." szöveg lép. 
Indokolás: a negyedéves beszámolók időpontjához igazodva történik a támogatás átutalása. 

(168/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 168/1. módosító javaslatot. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Amennyiben lehetséges kéri, hogy a 3. határozati javasiatra 
külön szavazzon a Képviselő-testület. Támogatja, hogy támogassák a Wolf Polgárőrséget, de 
azt, hogy a közüzemi díjakat az Önkormányzat átvállalja azt nem. Óriási területet adott az 
Önkormányzat ingyenesen a Wolf Polgárőrségnek, több mint 5 millió forinttal támogatják 
évente, fizessék a közüzemi díjakat. 

Dr. Szabó Krisztián: Tartalmilag lehetséges a cél elérése, amit Képviselő úr 
megfogalmazott, de ez úgy történik, hogy a határozattervezet 3. pontja törlésre kerül, és az 
előterjesztés kiegészül 2. határozattervezettel, amelynek a szövege megegyezik az l. 
határozattervezet 3. pontj ával. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 3. pontja 
kerüljön törlésre, és az előterjesztés kiegészül egy 2. melléklettel az alábbiak szerint: 
"/2014. (lll. 20.) KÖKT határozat 
a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodásban rögzített közüzemi díjak viseléséről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a X. Kerület -
Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári 
Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület között 2010. júliusában kötött helyiséghasználati 
szerződés - közüzemi díjak viselésére vonatkozó - 3.2 pontjának módosítására a közüzemi 
díjak Önkormányzat általi átvállalásávaL 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője" 
(168/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 168/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 168/2. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 
4 ellenszavazatta l, 7 tartózkodással nem fogadja el a 168/2. módosító javaslatot. fl 09/2014. 
(IlL 20.)] 
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Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés mellékletében szereplő 
határozati javaslatról. 

110/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötend ő együttműködési 
megállapodásról 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség 
OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális Mentők- Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
között kötendő együttműködési megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű 
Felderítő - Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület között 2010. 
júliusában kötött helyiséghasználati szerződés - közüzemi díjak viselésére vonatkozó - 3.2 
pontjának módosítására a közüzemi díjak Önkormányzat általi átvállalásávaL 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. me ZZéklet a ll 0//2014. (III 20.) KÖKT határozathoz 

Együttműködési megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-
42, KSH száma: 15735739-8411-321-01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.: 11784009-
15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Támogató), 
másrészről a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő -
Speciális Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye: ll 05 
Budapest, Maláta utca 10/b, nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 85692/2005. szám alatt, 
adószáma: 18187771-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20084644) 
képviseletében Orosz Tibor elnök mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott), 
együttesen: Felek 
között az alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel: 

A Felek megállapodást kötnek Kőbánya közrendjének és közbiztonságának, a Kőbányán élők 
biztonságérzetének javítása céljából. A Felek együttműködésének kiemelt célja a természetes 
és épített környezet védelme, az ezeket károsító vagy rongáló események megelőzése, a 
személy és tulajdon elleni bűncselekmények megelőzése, a gyermek- és fiatalkorúak védelme, 
a Kőbánya területén megtartott tömegrendezvények biztosítása, a közlekedésbiztonság 
javítása, különös tekintettel az oktatási és szociális intézmények környezetének biztosítására 
és felügyeletére, a katasztrófahelyzetek okoztakárok megelőzése, elhárítása. A Felek rögzítik, 
hogy a Támogatott ezen célok eléréséhez szükséges kiterjedt jármű- és speciális gépparkkal, 
valamint megfelelő képzettségű tagokkal rendelkezik. A rendőrséggel érvényes megállapodás 
keretében működik együtt. 
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A Támogató jogai és kötelezettségei 

l. A Támogató a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önk. R.) 8. 
melléklet 35. során 5 133 OOO Ft (azaz ötmillió-egyszázharmincháromezer forint) támogatást 
(a továbbiakban: Támogatás) nyújt egyéb működési célú kiadásra fedezésére a Támogatott 
részére. A Támogatott a Támogatást a jelen megállapodás szerinti feladatainak ellátása során 
elsősorban a polgárőrök járőrözési költségeinek (pl. üzemanyag, autójavítás, egyenruha stb.) 
biztosítására és működési költségeinek finanszírozására használhatja fel. 

2. A Támogató vállalja, hogy a mindenkori költségvetésének tárgyalásakor megvizsgálja 
annak a lehetőségét, hogy a rendelkezésre álló források terhére - a Támogatott elmúlt évi 
tevékenységének, eredményeinek függvényében - milyen mértékben tud ismételten 
támogatást biztosítani. 

3. A Támogató vállalja, hogy a jelen megállapodás l. pontjában meghatározott Támogatást 
átutalással, utólag fizeti meg a Támogatott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11710002-20084644 
számú bankszámlájára. A támogatás átutalásának feltétele, hogy a Képviselő-testület a 
Támogatott által negyedévente elkészített értékelést, illetve a hozzá csatolt költségszámlákat 
és menetlevél- kimutatást elfogadja. A Támogatás átutalása az alábbi ütemezés szerint 
történik: 
l. 
2. 
3. 
4. 

2014. április 30. 
2014. július 31. 
2014. október 31. 
2014. december 20. 

l 283 250 Ft 
l 283 250 Ft 
l 283 250 Ft 
l 283 250 Ft 

5. A Támogató vállalja, hogy- a Támogatott erre irányuló kezdeményezése esetén-közösen 
részt vesz a Támogatottal pályázatokon, pályázati források megszerzése érdekében vele 
együttműködik. A Felek a pályázathoz biztosítandó önrész tekintetében esetenként külön, 
írásban egyeznek meg. 

6. A Támogató vállalja, hogy a Támogatottat a Képviselő-testület üléseire meghívja a 
Kőbánya közbiztonságával összefüggő napirendekre. Az ezzel összefüggő bizottsági 
napirendekről értesíti. 

7. A Támogató rendszeres megjelenési lehetőséget biztosít a Támogatottnak a rendelkezésére 
álló nyomtatott és elektronikus médiában. 

8. A Támogató hozzájárul, hogy a Támogatott a "kőbányai" jelzőt és Kőbánya címerét 
használja. 

9. A Támogató jogosult a Támogatottól a Támogatás felhasználásáról bármikor felvilágosítást 
kémi, a Támogatott tevékenységét - a jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben -
annak indokolatlan zavarása nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 

A Támogatott jogai és kötelezettségei 

10. A Támogatott vállalja, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén 
7 területi régióban, régiónként állandó járőrszolgálatot teljesít. A Támogatott járőrözési 
tevékenysége a kerület rendőrségi járőrkörzeteihez igazodik, amelyek a következők: 
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Kőbánya Központ, Újhegy, Óhegy, MÁV Hungária körúti lakótelep, Kertváros, Gyakorló 
utcai lakótelep, Szárnyas úti lakótelep. 
A Támogatott a vállalt feladatát akként látja el, hogy fenti hat körzetben a rendőrjárőr mellé 
1-1 fő polgárőrt biztosít. 

ll. A Támogatott vállalja, hogy a 10. pontban foglalt tevékenysége során különös figyelmet 
fordít a nevelési és oktatási intézmények körüli forgalom felügyeletére délelőtt 7.00 és 8.00 
óra között, valamint délután 13.00 és 15.00 óra között. A Támogatott különös figyelmet fordít 
továbbá a közterek és parkok védelmének biztosítására. 

12. A Támogatott a 10. és ll. pontban foglalt kötelezettségét naponta- kapacitástól függőerr 
- 3x8 órás, vagy 24 órás folyamatos műszakban látja el, a szalgálatok kezdetét és végét a 
székhelyén szolgálati jelentőlaporr vezeti, melyet a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
ügyelete igazol. 

13. A Támogatott vállalja, hogy amennyiben a 10. és ll. pontban meghatározott tevékenysége 
során szabálysértést, bűncselekményt vagy bármely más olyan tényt, körülményt észlel, 
amely hatósági intézkedésre adhat alapot, az erre hatáskörrel rendelkező hatóságat 
haladéktalanul értesíti. Bűncselekmény észlelése vagy annak gyanúja esetén a jogszerűen 
rendelkezésére álló eszközökkel az esetleges veszélyhelyzetet megkísérli elhárítani, az 
esetlegesen fenyegető kárt megkísérli megelőzni, illetve mérsékelni, valamint a hatóság 
kiérkezéséig- szükség esetén-a helyszínt biztosítja. 

14. A Támogatott vállalja, hogy előre nem látott szükséghelyzetekben, valamint 
katasztrófahelyzetekben - emberi életet, egészséget, vagyont fenyegető veszély elhárítása-, 
valamint az Önkormányzat feladatellátásával, illetve vagyonával kapcsolatban ellát a jelen 
szerződésben meg nem határozott olyan feladatokat is, amelyek ellátására speciális gépparkja 
segítségével képes, illetve amelyekre megfelelő képesítéssel rendelkezik. A Támogatott ezen 
rendkívüli feladatokat a felmerülésükkor - ha azokat nem a Támogató kérésére végzi -
haladéktalanul előzetesen jelzi a Támogató képviselőjének (kapcsolattartó). A megállapodás 
területi hatálya a rendkívüli feladatok vonatkozásában is kizárólag Kőbánya közigazgatási 
területe. A Kőbányán kívüli feladatok ellátására a támogatás nem használható fel. 

15. A Támogatott vállalja, hogy - a Támogató előzetes jelzése alapján, előre egyeztetett 
létszámban - közreműködik Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén 
megtartandó tömegrendezvények biztosításában. A Támogatott a jelen megállapodás 
keretében- külön egyeztetés szerint- ellátja különösen az alábbi feladatokat: 

a) Fáklyás felvonulás biztosítása, 
b) Isaszegi kerékpártúra biztosításában részvétel, 
c) Polgárvédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításában részvétel, 
d) Autómentes Nap biztosításában való részvétel, 
e) Polgárvédelmi Ifjúsági Nap biztosításában való részvétel, 
g) Halottak Napján és Mindenszentek idején a temető környékének biztosítása, 
h) Közös akciókban részvétel a X. kerületi Rendőrkapitánysággal és a Kőbányai 

Közterület-felügyelettel. 

A Felek rögzítik, hogy a Támogatott a rendezvényeken nem lát el vagyonvédelmi és egyéb 
őrző-védő feladatokat. 
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16. A Támogatott vállalja, hogy tevékenységéről a Támogató Képviselő-testületének 
negyedévente, a naptári negyedévet követő első rendes képviselő-testületi ülésen beszámol, 
valamint a rendőrség által leigazolt szolgálati naplót, a felhasznált költségeket igazoló 
számlákat, valamint a gépjárművek üzemeléséhez kapcsolódó menetleveleket bemutatja. A 
beszámoló benyújtásának határideje a naptári negyedévet követő ötödik nap. A Támogatott a 
havi szolgálatióra-összesítőket elektronikusan küldi meg. 

17. A Támogatott vállalja, hogy formaruháján, valamint szolgálati gépkocsiján Támogatót 
feltünteti, nyilvános és sajtómegjelenések során a Támogatót megjeleníti. 

18. A Támogatott vállalja, hogy a 3. pontban leírt támogatásokról a kézhezvételt követő 30 
napon belül közhasznú igazolást állít ki. 

Vegyes és záró rendelkezések 

19. A Felekjelen megállapodást határozott időtartamra 2014. december 31-éig tartó hatállyal 
kötik. 

20. A jelen megállapodást bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett, indokolt írásbeli 
nyilatkozatával, 90 napos felmondási határidővel felmondani. 

21. A Támogatott tevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet alapján: 084031 civil szervezetek működési támogatása 

22. A Támogatott képviselője nyilatkozik arról, hogy a Támogatott a nemzeti vagyonról 
szóló CXCVI. törvény 3. §(l) bekezdés l. pontja alapján átlátható szervezet. 

23. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben a Felek az 
alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 

Támogató 
Hegedűs Károly aljegyző 

Tel.: 4338-172 
hegedus _ karoly@kobanya.hu 

Támogatott 
Orosz Tibor elnök 

Tel.: +36-30-621-2204 
wolfl. tibi@gmail.com 

24. A Felek jelen megállapodásból származó valamennyi vitás kérdést megkísérelnek 
tárgyalásos úton rendezni. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos polgári peres eljárásokra 
alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság eljárásának. 

25. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés bármely pontjának vagy pontjainak 
érvénytelensége nem érinti a többi pont érvényességét. 

26. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

27. A Felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
írták alá. 

Budapest, 2014. 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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X. Kerület -·Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő

Speciális Mentők - Polgári Védelmi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

Orosz Tibor 
elnök 

Dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

8. napirendi pont 
A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek és 

intézményi térítési díjainak meghatározása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy az intézményi térítési díj 
és az önköltség meghatározása nem hat ki a szolgáltatást igénybevevők fizetési 
kötelezettségére, ezek olyan technikai számítások, amelyeket a törvény előír az 
Önkormányzat számára, hogy határozza meg, annak érdekében, hogy lássa a személyi térítési 
díjak bevétele és a kiadások között milyen különbözet áll fenn. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 

mellékletében szereplő határozati javaslatokróL 

111/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2014. évi önköltségének meghatározásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások 2014. évi önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

l. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
1.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 5 71 O Ft/nap/fő, 
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1.2. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 5 710Ft/nap/fő, 
1.3. D em ens betegek bentlakásos ellátása: 5 915 Ft/ nap/fő, 
1.4. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona: 5 71 O Ft/nap/fő, 
1.5. Étkeztetés: 642Ft/nap/fő, 
1.6. Nappali ellátás- Idősek Klubja: 811 Ft/nap/fő, 
1.7. Demens nappali ellátás: 811Ft/nap/fő, 

2. Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
2.1. Étkezés -nyersanyag: 440 Ft/fő/nap, 
2.2. Étkezés- egyéb: 632 Ft/fő/nap, 
2.3. Gondozás: 3 101Ft/fő/nap, 
2.4. Játszócsoport: 4 844 Ft/fő/nap, 

3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
3 .l. Étkeztetés helyben fagyasztva, illetve elvitellel: 14 72 Ft/fő/nap, 
3.2. Étkeztetés házhozszállítással: l 020 Ft/fő/nap, 
3.3. Házi segítségnyújtás: 3 165Ft/óra, 
3.4. Családsegítés: 332 980Ft/nap, 
3.5. Hajléktalanellátás: 3 682Ft/férőhely/nap, 
3.6. Gyermekjóléti szolgáltatás: 379 335Ft/nap, 
3.7. Idősek nappali ellátása: 698 Ft/fő/nap, 
3.8. Gyermekek átmeneti otthona: 8300 Ft/fő/nap. 

112/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások 2014. évi intézményi 
térítési díjáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját a 2014. évben 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) Idősek Gondozóháza-átmeneti elhelyezés: 3 900Ft/nap/fő, 
b) Átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona: 3 900 Ft/nap/fő, 
c) Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona: 5 365Ft/nap/fő, 
d) Demens betegek bentlakásos ellátása: 3 780 Ft/nap/fő, 
e) Étkeztetés: 420 Ft/ nap/fő. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi normatíva 

elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Somlyódy Csaba: Meg kell jegyezni, hogy a számok egyre impozánsabbak összehasonlítva 
az elmúlt évek számaival, egyre kisebb az az összeg, amely vita tárgyát képezi, és vissza kell 
fizetni. Csak gratulálni lehet a munkában résztvevőknek 

Elnök: Volt olyan év, amikor az Állami Számvevőszék vizsgálata nyomán jóval több mint 
150 millió forintot fizettek vissza. Évről-évre csökkent ez az összeg, jelenleg 67 714 Ft 
összeget kell visszafizetniük abban a rendszerben, ahol milliárdokkal számolnak el, azt 
gondolja, hogy ez bőven hibahatáron belül van. Dicséret illeti mindenki munkáját, aki ebben 
részt vett. Jegyző úr mondja, hogy főleg Kálmánné Szabó Judit csoportvezetőnek jár ki a 
köszönet. 

Varga István: Ezzel a visszafizetési kötelezettséggel tulajdonképpen a vizsgálati díjat kell 
megfizetni. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 

mellékletében szereplő határozati javaslatról. 

113/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi normatíva
elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Államkincstár által a 10438/432014. számú jegyzőkönyvben megállapított, a központi 
költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 59 599 forintot 
elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Önkormányzatok előző évről származó befizetései" 
elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizeti a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére 
a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
2. A Képviselő-testület az l. pont szerint visszafizetendő támogatás után számított késedelmi 
kamat összegét, 8 115 forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok 
kamatbefizetései" elnevezésű, l 0032000-0 l 034073 szám ú számlájára megfizeti a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési 
kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri 
a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 2014. március 28. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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l O. napirendi pont 
A 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nem kívánjaszóban kiegészíteni az írásos előterjesztést, hozzászólásta 
sem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében szereplő határozati 
javaslatról. 

114/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. 
nevelési évben induló óvodai csoportok számát az l. melléklet szerint határozza meg. 
2. Az óvodai beiratkozás utolsó napjáig, 2014. május 9-éig előjegyzett gyermekekből a 
kerületen kívüliek aránya legfeljebb l 0% lehet. 
3. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda a 2014/2015. nevelési évre mentesül a 2. pontban 
meghatározott korlátozás alól. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beiratkozások függvényében az 
óvodai csoportok maximális létszámától való eltérést engedélyezze. 
5. Ez a határozat 2014. március 21-én lép hatályba, és 2015. április l-jén hatályát veszti. 

A tervezett óvodai csoportok számát tartalmazó l. melléklet szövege és adatai mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképest 

ll. napirendi pont 
Az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Felszólalási jegyet adott le Szabóné Biró Gyöngyi. (A 212014. számú felszólalási jegy 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szabóné Biró Gyöngyi: A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola nevében szeretne szólni, az iskola területén lévő Pedagógiai Szolgáltató 
Központtal kapcsolatban. A 2003/2004-es tanévben a Kápolna téri Tagintézményben négy 
első osztályt kellett indítani, ami még indokoltabbá tette a Pedagógiai Szolgáltató Központ 
költözését. A március 13-ai Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülésén feltételes módban 
hangzott el, hogy csak négy első osztály indítása esetén történik meg a többi helyiség 
kiürítése. 
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A legutóbbi lakossági fórumon, ahol a Szülői Munkaközösség Elnöke, aki vele együtt most is 
itt van, a Polgármester úrtól ígéretet kapott arra, hogy folyamatban van a Pedagógiai 
Szolgáltató Központ költöztetése. Ezek után a Szülői Munkaközösség Elnöke átadta a szülők 
aláíróívét ez ügyben. A tantermeknek a gyermekek oktatását kell szolgálniuk. Bármilyen 
szervezetnek, legyen az pedagógiai szervezet is a tevékenységét iskolán kívül kell 
megszerveznie. A Pedagógiai Szolgáltató Központban dolgozók munkája is megérdemel 
annyit, hogy nyugodt körülmények között dolgozzanak, mivel a kerületi pedagógusok 
munkáját segítik. Sürgős megoldást várnak az Önkormányzattól a Pedagógiai Szolgáltató 
Központ elhelyezésére, hogy a tantermek végre eredeti funkciójukat töltsék be. Szeretnék 
megtudni az Önkormányzat álláspontját a Pedagógiai Szolgáltató Központ költözésével 
kapcsolatban. Köszöni, hogy meghallgatták 

Elnök: A Pedagógiai Szolgáltató Központ korábban önálló épületben látta el a tevékenységét, 
de a gyermeklétszám csökkenése a Kápolna téri iskolaépületben egy teljes szárny 
kiürüléséhez vezetett, indokolatlan volt abban az időszakban, hogy külön erre a célra 
fenntartott épületben működjön a Pedagógiai Szolgáltató Központ Akkor véleménye szerint 
helyes döntést hozott az akkori Képviselő-testület, a működési költségek alacsonyabb szinten 
tartása érdekében megtörtént az intézmény Kápolna téri iskolaépületbe történő átköltöztetése. 
Új helyzet állt elő, amikor a Képviselő-testület arról döntött, hogy a Bánya utcai 
iskolaépületet megszünteti, ezt is a működési költségek optimalizálása céljából, és egy 
felújított iskolaépületben helyezi el a Bánya utcai Általános Iskolában tanuló diákokat, a 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Mintegy 
217 millió forintért felújították az iskola épületét, azt gondolja, hogy nagyon méltó 
körülmények közé tudtak költözni a diákok. Akkor az épület bizonyos területein elmaradt a 
felújítás, nem véletlenül, ezt későbbi időszakban, tervezett ütemben kívánják megvalósítani, 
ahogy a feladatellátáshoz szükséges módon a gyermeklétszám alakulása ezt indokolttá teszi. 
Már látják, hogy a gyermeklétszám alakulása az irányba hat, hogy a Kápolna téri 
iskolaépületen különböző beavatkozásokat el kell végezni. Ennek érdekében idén nyáron el 
fognak végezni egy jelentős munkát, meg fognak építeni egy új ebédlőt, a mostani ebédlőt 
bővíteni fogják, az épület mellé új, korszerű szárnyat felhúzni, ezzel egyidejűleg szigetelni 
fogják a régi épület tetőrészét, melyre várhatóan több mint 12 millió forintot fognak költeni 
ebben az évben. Emellett épül még egy műfüves pálya is. Tehát a Kápolna téri iskolaépületre 
kiemeit figyelmet fordít az Önkormányzat. Természetesen az Önkormányzatnak vizsgálnia 
kell, hogy a feladatellátáshoz milyen tereket és hogyan kell igénybe venni. A Pedagógiai 
Szolgáltató Központ költöztetésére ebben az évben 35 millió forintot tervezett az 
Önkormányzat a költségvetésében, a tervek, a munkavégzés előkészítése folyamatban van. A 
napokban írt Jegyző úr a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Vezérigazgatójának kérést, hogy a 
Pedagógiai Szolgáltató Központ részére kijelölt épületrészt egy Önkormányzattal perben álló 
szervezettől vegye birtokba, mert jogerősen pert nyert az Önkormányzat a napokban. Ezt az 
épületrészt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. át fogja venni, és akkor megkezdődhet a gyakorlati 
munkavégzés, hogy a Pedagógiai Szolgáltató Központ elhelyezést kaphasson. El kell 
mondani, hogy a Kápolna téri Általános Iskolának azt a szárnyát ebben a költségvetési évben 
nem tervezik felújítani, amelynél még elmaradás mutatkozik, mert még két beruházás is zajlik 
az intézmény területén. Szükséges esetben a tisztasági festést el fogják végezni, de a 
vizesblokk átalakítását és az intézményszárny további felújítását a következő költségvetési 
években fogják ütemezni. 
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Somlyódy Csaba: Véleményt adtak a Budapest Főváros Kormányhivatala felé, amely 
finomarr fogalmazva nem köszönt vissza ebben az anyagban. A megemlített problémák 
például már a Városközpontnál jelentkeznek a körzetesítéssel . kapcsolatban. Az előző 
napirendnél az óvodai férőhelyek számáról beszéltek, ebből világosan lehet látni, hogy 
nemcsak egy-, kétéves problémát fog jelenteni a gyermeklétszám növekedése és ezzel a 
körzethatárok kijelölése, illetve hány osztály indul. Sajnálja, hogy hiába dolgoztak a 
körzethatárok kijelölésével és ez nem került elfogadásra a Budapest Főváros Kormányhivatala 
által. 

Révész Máriusz: A szülők képviselőjének elmondja, hogy nem kaptak pontos tájékoztatást 
az Igazgató asszonytól a bizottsági ülésen elhangzottakróL Az új körzetek esetében a 
Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola körzetében 170 gyermek van, és az 
Önkormányzatnak azzal a problémával kell megküzdeni, hogy ezt a 17 gyermeket hogyan 
helyezzék el. Elég világosan és egyértelműen kifejtették azt az álláspontot, hogy nem 
elfogadható, hogy a V árosközpontban, és az Ó hegyen élő gyermekeket irányítsanak át az 
Üllői útra. Nagyon könnyen előállhat az a helyzet, hogy négy iskolai első osztályt kell indítani 
a Kápolna téri Általános Iskolában. Az Igazgató asszony ettől igyekezett elzárkózni, a 
Bizottság tagjai azt az álláspontot képviselték, hogy abban az esetben, ha a Pedagógiai 
Szolgáltató Központ épülete kiürül, akkor el kell indítani a negyedik első osztályt, mert az 
nem lehetséges, hogy a Petrőczy utcából és a Gergely utcából, vagy az Ihász közből az Üllői 
úti iskolába küldjék a gyerekeket Tisztázták azt is, hogy három nyolcadik osztály megy ki 
három első osztály indítása esetén, még akár lehetne vitatkozni, hogy ma tud-e működni az 
iskola vagy sem. Egyértelműen elmondták Igazgató asszonynak, hogy négy első osztály 
indítása válik szükségessé, akkor azt el kell tudni indítani Igazgató asszonynak, ha a 
Pedagógiai Szolgáltató Központ által használt épületrész kiürül. Más területen nincs 
probléma, tudják kezelni az első osztályok indítását. Igazgató asszonynak igaza van abban, 
hogy az iskola szerkezete szempontjából nem jó, ha éveken keresztül négy első osztály indul, 
hiszen felsős épületben is el kell őket helyezni, viszont nincs nagyon más megoldás. A vita 
erről szólt. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az első osztályok 
indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozatképest 

12. napirendi pont 
Az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződése 2013. évi teljesítéséről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: A beszámolóban szerepel, hogy "az év folyamán önkormányzati 
javaslat, illetve beutalási kérelem a szenvedélybetegek felvételére nem érkezett", ez nem jó. 
Reméli, hogy a Bárka-val való szarosabb együttműködéssei ez meg fog változni. 

Elnök: Tavaly ugyanezt mondta el ős is. Elképzelhetetlen számára, hogy Kőbányáról nem 
tudnak tíz embert- nyilván kell az együttműködés a személyek részéről - eljuttatni egy helyi 
intézménybe. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Népjóléti Bizottság ülésén meghallgatták az Emberbarát 
Alapítvány képviselőjét, és köszönetüket fejezték ki a munkájukhoz. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy történt már elmozdulás és az Emberbarát Alapítvány a tíz kőbányai vállalt 
gondozott helyett idén is és az előző évben is tizenöt személyt látott el. Abszolút nyitottak 
arra is és segítőkészségüket fejezték ki, és a Bárka-val fel is vették a kapcsolatot az ügyben, 
hogy az Emberbarát Alapítvány az addiktológiai orvosi ellátás biztosítására megbízott 
szakorvost egy kihelyezett orvosi rendelés keretében, heti egy alkalommal áthelyezi a Bárka 
Családsegítő Szolgálatba, hogy közelebb jussanak azokhoz a családokhoz és a betegekhez, 
ügyfelekhez, akiknek szükségük lehet ilyen ellátásra. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 
mellékletében szereplő határozati javaslatról. 

115/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződése 2013. évi teljesítéséről szóló 
beszámolójának elfogadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberbarát 
Alapítványnak (1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9.) a szenvedélybetegek átmeneti ellátására 
vonatkozó ellátási szerződés 2013. évi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

13. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, ezért kéri, szavazzanak az előterjesztés 
mellékletében szereplő határozati javaslatról. 

116/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
tervének elfogadásáról 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét az l. melléklet 
szerint elfogadja. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatály ba, és 2014. december 31-én hatályát 
veszti. 

A közbeszerzési terv szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szerepiővel 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2014. évi 

Intézkedési Terv 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Megjegyzi, hogy nagyon magasnak találja a faültetés költségét, 591 db fa, 30 
millió forintba kerül. 

Elnök: Több ok miatt költenek sok pénzt a faültetésre. Egyrészt, mert a Környezetvédelmi 
Alapban viszonylag nagy összeg áll rendelkezésre, amit erre a célra kell költeniük. A Kis
Pongrác-projekt kapcsán is fákat kell ültetniük. Egy oka van annak, hogy ennyibe kerül egy 
fa, mert nem önmagában faültetést rendelnek meg, hanem kétéves utógondozást, garanciát, 
tehát két éven keresztül az ültetést végző nyertes vállalkozónak kell nemcsak kapálni a fák 
környezetét, hanem öntözni is. Ezután veszi át a KŐKERT a fák gondozását. 

Somlyódy Csaba: Javasolja, hogy faültetésről és utógondozásról beszéljenek. 

Elnök: Bővebben fejtsék ki, hogy ez nem faültetés önmagában. 

Marksteinné Molnár Julianna: Somlyódy úr javaslatát jónak tartja. Nagyon fontos ez a 
programterv, hiszen az intézkedési terv teszi lehetővé, hogy megvalósítsák, illetve a 
beszámolót is áttekintsék. Köszöni a közreműködők munkáját nagyon részletes, mindenre 
kiterjedő beszámoló készült. 

Szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező intézkedési terv 
2.5. pontjában szereplő tervezett feladathoz tartozó - 50 OOO OOO (költségvetési fedezettel 
nem rendelkező) - összeg kerüljön törlésre. 
Indokolás: a költségvetésben nincs fedezet erre a feladatra. 

(148/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 148/1. módosító javaslatot. 
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Nagyné Horváth Emília szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét 
képező intézkedési terv 5.12 pontjában szereplő határidő az alábbiak szerint módosuljon: 
"Határidő: [folyamatos] 2014. június 30. 
Indokolás: a verseny meghatározza a határidőt 

Az előterjesztő támogatja a 148/2. módosító javaslatot. 
(148/2. módosító javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 

mellékletében szereplő határozati javaslatról a 148/1. és a 148/2. módosító javaslatok 
figyelembevételével. 

117/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2014. 
évi Intézkedési Tervről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének beszámolóját az előterjesztés 2. 
melléklete szerint elfogadja. 
2. A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervét az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2014. december 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

1.1 Szmogriadó 
(Tájékoztatási vagy riasztási fokozat 
elrendelése esetén a lakosság 
folyamatos tájékoztatása, valamint az 
avaré s ellenőrzé 
1.2 A környezetvédelmi 
felügyelőséggel egyeztetve a 
légszennyező pont-források 

aktualizálása 
r-~~~~~~ =~~ 

2.1 Rákos-patak menti területen 
folytatott kábelégetésekből eredő 
szennyezések felszámolása a 
társhatóságokkal 

l. melléklet a 11712014. (III 20.) KÖKT határozathoz 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 



1 2.2 Felső-rákosi réteken 
fokozottabb ellenőrzés a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
bevonásával 
2.3 A Fővárosi Közgyűlés által a 
Felső-rákosirétek kijelölt védett 
területei kezelésének, feladatainak 

2.4 Gergely-bányával kapcsolatos 
feladatok elvégzése 
(gázleszívó rendszer üzemeltetése, 

l előírt környezetvédelmi vizsgálatok 
elvégzése, növénygondozás, őrzés 
stb. 
2.5 Gergely-bányával kapcsolatos 
rendkívüli feladatok elvégzése 
(a környezetvédelmi felügyelőség 
határozata alapj án beavatkozási és 
kármentesítési 
2.6 Kerületi locsolókutak 
engedélyezése 

2. 7 Ipari vízhálózat hasznosításának 
megvizsgálása 

3.1 Illegális rákötések csökkentése, 
és a jogszabálytól eltérő 
szennyvízkezelés feltárása, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság felé 
történő jelzése 

3.2 Rendőrséggel egyeztetett 
címeken közvilágítás kiépítése 

3.3 Nyílt csapadék elvezető árkok 
kaszálása, karbantartása 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 
2014. évre tervezett zöldterület 
karbantartási keret terhére, a 
felmerülő i 
3.4 A közvilágítást biztosító 
villanylámpákat eitakaró fák 
koronájának megmetszése 
(ha özönnövény, akkor teljes 
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90 OOO OOO 

19 OOO OOO 

Tervezett 

Határidő: folyamatos 
Felelős: - Érintett Irodák 

- Mezei Őrszolgálat 

Határidő: 2014. december 30. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Főépítészi Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

zöldkarbantartási keret Határidő: folyamatos 
összesen: Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Lakás: 8 OOO OOO Zrt. 
Nem lakás: ll OOO OOO 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 
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4.1 Hálós térburkolatok 
kialakításának ösztönzése 

4.2 Talajszennyező 
környezethasználók kiszűrése 
érdekében ellenőrzések lefolytatása, 
szükség esetén az illetékes hatóság 
felé intézkedés n.,.,., ... ,.,un .. u 

5.1 A 2015-2019. évekre vonatkozó 
Kerületi Környezetvédelmi 
Program elkészítése és elfogadása 

5.2 A fás szárú növények pótlásáról 
szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

5.3 Kerületi tulajdonban lévő 
zöldfelületek területének növelése, 
közterületek lesztése 

5.4 Faültetési Program folytatása 

5.5 Faültetés 
(a kerület több pontjára 591 db fa 
el ültetése) 

5.6 Száraz fák felmérése és kivágása 
a közterületen, élő fák kivágása és 
tuskózása, ha műtárgy (kerítés, 
vízakna stb.) mellett nőtt 

l 5. 7 Tuskómarás a közterületen 

5.8 Környezetvédelmi Alapból 
fapótlások, az eiültetett fák 
fenntartása 

5.9 Növényosztási akció a lakosság 
számára 
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30 OOO OOO 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési Cso

és Kőkert Kft 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport és Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. és 
Építés-, Környezet- és 
Közlekedé"uu.Lv""'""' 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport, Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. 
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5.10 "Tiszta udvar, rendes ház 
2014." és "Tiszta, rendezett Határidő: 2014. szeptember 30. 
Kőbányáért 2014." és "Virágos Felelős: V árasüzemeltetési 
Kőbányáért" pályázatok Csoport 
lebonyolítása 

5.11 "Virágot aszemét helyére!" Határidő: 2014. augusztus 30. 
akció Felelős: Kőkert Kft. 

5.12 Balogh János Országos Határidő: 2014. június 30. 
Környezet- és Egészségvédelmi _Et;lelős: V árasüzemeltetési 
Csapatverseny támogatása Csoport 

Határidő: folyamatos 
5.13 "Virágos Magyarországért" Felelős: V árasüzemeltetési 
pályázaton való részvétel Csoport, Kőkert Kft. és Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt. 

5.14 Kis-Pongrác telep zöldfelület 288 020 760 Határidő: 2014. december 31. 
megújítása, játszótér felújítása, (85%-ban támogatott, Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

felnőtt játszóeszközök kihelyezése 15% önerő: 43 203 114) Zrt. 

5.15 Játszótér felújítások, felnőtt 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: V árasüzemeltetési Cs o-

játszóeszközök kihelyezése 
port és Kőkert Kft. 

5.16 Játszószerek karbantartása, 
Határidő: folyamatos 
Felelős: V árasüzemeltetési Cs o-

felülvizsgálata, javítása 
port, Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 
5.17 Játszótéri koncepció Felelős: V árasüzemeltetési Cs o-
felülvizsgálata port, Főépítészi Csoport és 

Kőkert Kft. 

5.18 Ivóvíz kutak kihelyezése Határidő: 2014. július 30. 
parkok, játszóterek területén Felelős: Kőkert Kft. 

~.19 Kőrösi Csoma sétány és Határidő: 2014. december 31. 
Ujhegyi sétány karbantartása Felelős: Kőkert Kft. 

5.20 Mélytó szökőkút üzemeltetése 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. l 

! 
: 
! 

15.21 Főutak mentén virágkosár Határidő: 2014. június 30. 
l elhelyezése Felelős: Kőkert Kft. 
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5.22 Növénykazetták felújítása a Határidő: 2014. június 30. 
Városközpontban Felelős: Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 
5.23 Parki vízhálózat karbantartása 

Felelős: Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 
5.24 Parki berendezési tárgyak 

Felelős: Kőkert Kft. és V árosüze-
javítása és kihelyezése meltetési Csoport 

5.25 Október 4. - "Állatok Határidő: 2014. október 30. 
világnapja" alkalmából Felelős: Kőkert Kft. és Városüze-
kutyafuttatók népszerűsítési akciói meltetési Csoport 

Határidő: 2014. május 31. 
5.26 Kutyaszépségverseny 

Felelős: Kőkert Kft. és Városüze-
lebonyolítása két fordulóban meltetési Csoport 

5.27 Kutyaürülék gyűjtők Határidő: 2014. december 31. 
üzemeltetése Felelős: Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 
5.28 Kerületi ebnyilvántartás 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
véglegesítése 

Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
5.29 Köztéri szemetesek kihelyezése 

Felelős: Kőkert Kft . 

. 5.30 Építési engedélyezések során a 
Határidő: 2014. december 31. l 

szabályozási tervekben előírt Építés-, Környezet- és Felelős: 
minimális zöldfelületi arány 

Közlekedéshatósági Csoport 
érvényesítése 

5.31 Beépítésekés 
Határidő: 2014. december 31. 

területfejlesztések értékelése 
Felelős: Építés-, Környezet- és 

környezetvédelmi és tájvédelmi 
Közlekedéshatósági Csoport 

szempontból 

5.32 ERECO Zrt. által a 
Határidő: 2014. május 15. 

telephelyén elvégzett 
Felelős: Építés-, Környezet- és 

növénytelepítés II. üteme keretében Közlekedéshatósági Csoport 
elvégzett munkálatokról beszámoló 



5.33 Lechner Ödön szoborállítás és 
környezetrendezés 

6.1 A "Föld napja" keretében 
takarítási és hulladékgyűjtési akció 
a lakosság részvételével, a kerületi 
iskolák részére (virágosztás az 
akcióban résztvevőknek) 

6.2 A "Takarítási Világnap"-hoz 
csatlakozva a CIKK Egyesülettel 
közösen takarítási és papírgyűjtési 
akció lebonyolítása 

6.3 Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 
Zrt. bevonásával 

6.4 Parlagfű és egyéb allergizáló 
növények elleni védekezés, 
özönnövények irtása 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 
2014. évre tervezett zöldterület 
karbantartási keret terhére, a 
felmerülő igény szerint) 

7.1 A Fővárosi Önkormányzat által 
kialakításra kerülő házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
támogatása 

7.2 A megmaradó közterületi 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
korláttal való elkerítése 

7.3 Kisállathulla elszállítása, 
valamint a témában a lakosság 
tájékoztatása 
(újságcikk, honlapon történő kiemeit 

7.4 Illegális hulladék elszállítása 
közterületekről 
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16 500 OOO 

Tervezett 
zöldkarbantartási keret 

összesen: 
Lakás: 8 OOO OOO 

N em lakás: ll OOO OOO 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Z rt. 

Határidő: 2014. április 22. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. szeptember 21. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. október 30. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és 
Kőkert Kft. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport és Kőkert Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. és Városüze
meltetési Csoport 



7.5 Hulladékkezelő telepek 
időszakos ellenőrzése 

7.6 Kerületi KomposztáJási 
Program folytatása a lakosság 
részére 

7.7 Közterületi Komposztáló 
Program bővítése, a meglévő 
komposztáJók üzemeltetése 

7.8 Zöldhulladék-gyűjtő zsákok 
biztosítása a lakosság részére 

8.1 Lakossági panasz kivizsgálása 
céljából szükség esetén zaj- és 
rezgésmérés végzése 

8.2 Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése Szabályozási Tervekben 
(zajgátló védőövezet) 

8.3 A reptér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban bizottsági 
tagként történő részvétel 

8.4 Ferihegyi repülőtér 
működéséből eredő zajhatások 
csökkentése érdekében egyeztetések 
(hatáskör: Közép-Duna-völgyi Környe
zetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség és Nemzeti Közlekedési 
Hatóság) 

8.5 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvé-delmi és 
Természetvédelmi Felü-gyelőség 
által előírt vasúti zaj-hatások 
csökkentésére zajvédőfal 
kialakításának nyomonkövetése 
(Magyarfalu utca és Zöldpálya utca 
menti l 2 0A ·el ű vasúti 
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Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport és Kőkert Kft. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 
V árasüzemeltetési Csoport 

és 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Kőkert Kft. és Hatósági 
Iroda 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Főépítészi Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester és Építés-, 
Környezet- és Közlekedéshatósá
gi Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 



9.1 Energetikai célú pályázatok 
készítése 

10.1 Gyárlátogatás kihelyezett 
bizottsági ülések keretében 

10.2 Síkosság-mentesítési feladatok 
elvégzése 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 
2014. évre tervezett takarításikeret 
terhére, a felmerülő igény szerint) 

11.1 A pincerendszer 
nyilvántartásának vezetése, 
helyszíni ellenőrzése 

11.2 Óhegy parkkal kapcsolatos 
feladatok ellátása 

11.3 Ipari vállalatok 
környezetvédelmi jelentéseinek 
ellenőrzése 

12.1 Növényvédelem, permetezés 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 
2014. évre tervezett zöldterület 
karbantartási keret terhére, a 
felmerülő· 

12.2 Magassági gallyazások 
elvégzése 
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Tervezett takarítás i 
keret összesen: 
Lakás: 3 8 OOO OOO 
Nem lakás: 9 OOO OOO 

19 OOO OOO 

Tervezett 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: V árasüzemeltetési Cso
port, Főépítészi Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Főépítészi Csoport, 
Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft., Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

zöldkarbantartási keret Határidő: folyamatos 
összesen: Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Lakás: 8 OOO OOO Zrt., Kőkert Kft. 
N em lakás: ll OOO OOO 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 



13.1 Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes N ap rendezvényeihez 
történő csatlakozás 

13.2 Közutak űrszelvény biztosítása 

13.3 Kerékpárút hálózat fejlesztése 

13.4 Isaszegi kerékpáros emléktúra 

13.5 Közműnyilvántartás 
folyamatos felülvizsgálata 

13.6 Járdafelújítás 

13.7 Ú tfelújítások, útépítések 

13.8 Kerepesi út- Fehér út
Gyakorló u. - Hatház u. által 
határolt terület fizető parkolási 
övezet üzemeltetése 

13.9 Parkolóhelyek kijelölése, 
tervezése és kialakítása 

13.10 Parkoló építés: 
Szárnyas utca, 
Tavas utca, 
Harmatköz 

13.11 Lavotta lakótelep felújítási 
munkái 
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30 OOO OOO 

80 OOO OOO 

96 OOO OOO 

8 OOO OOO 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. és Város
üzemeltetési Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport és F őépítészi Csoport 

Határidő: 2014. április 13. 
Felelős: Érintett Irodák 

Határidő: folyamatos 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Z rt. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: V árasüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Z rt. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft., Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt. 
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H;ltáridő: 2014. december 31. 
13.12 Szárnyas utcai csatorna építés 66 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 

Határidő: 2014. december 31. 
13.13 Óhegy park futópálya 

40 OOO OOO 
Felelős: V árasüzemeltetési 

kialakítása Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

13.14 Gyalogos átkelőhelyek 
Határidő: 2014. december 31. 

kijelölése, kialakítása az alábbi 
Felelős: V árasüzemeltetési 

helyszín eken: Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Balkán utca - Somfa köz - Ceglédi 

Zrt. 
út csomópont 

13.15 Hiányzó és megrongálódott 
Határidő: 2014. december 31. 

4 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
utcanévtáblák cseréje 

Zrt. 

Elnök: Megköszöni mindenki munkáját, aki nemcsak az idei intézkedési terv összeállításában 
részt vett, ez sem könnyű feladat, valóban nagyon szerteágazó, sokrétű feladatot végeztek az 
elmúlt évben, sokak közreműködése kellett az eredményekhez, amelyet minden esetben meg 
kell köszönni. 

15. napirendi pont: 
A 2014. évben tervezett kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról a 142/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

Nagyné Horváth Emília szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet határidő 
meghatározásánál szereplő "2013." szövegrészek helyébe "2014." szöveg lép. 
Indokolás: elírás történt a határozattervezet készítésekor. 

Az előterjesztő támogatja a 142/1. módosító javaslatot. 

118/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a 2014. évben tervezett kerületszépítő akciókról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

(142/1. módosító javaslat) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre a 
következő kerületszépítési akciók megszervezését rendeli el: 

a) Kerületi takarítási akciók 
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aa) a Föld napján (2014. április 19. és 22.), 
ab) a Takarítási Világnapon (2014. szepternber 19.), 

b) "Virágot a szernét helyére" akció, 
c) Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny, 
d) Zöldhulladékgyűjtés, 
e) "Virágos Kőbánya" közterületi virágültetési akció, 
f) Kutyafuttatók népszerűsítési akciói 

fa) Kutyaszépségverseny (2014. május 10-11.), 
tb) Állatok Világnapja (2014. október 4.). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert, hogy a részletes programokat dolgoztassa ki, 
és intézkedjék a prograrnok meghirdetéséről. 
Határidő: l. a) pont aa) alpont: 2014. április 15. 

l. a) pont ab) alpont: 2014. szepternber 15. 
l. b-e) pont: 2014. június 15. 
l. f) pont fa) alpont: 2014. április 25. 
L f) pont fu) alpont: 2014. szepternber 25. 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
"A legszebb konyhakertek" -Magyarország legszebb konyhakertje programban történő 

részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Polgármesteri Hivatal, arnikor megkapta az erről szóló értesítést nem is gondolta, 
hogy csatlakozni kellene. Fogadóóráján egy hölgy ez ügyben is kifejtette a véleményét és 
valóban Kőbányán nem egy városrészben komoly konyhakerti rnűvelés folyik. Azt gondolja, 
adják meg a lehetőséget a kőbányaiaknak is, hogy részt vegyenek ebben a programban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés rnellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 

119/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
"A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertje programban történő 
részvételről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván 
venni "A legszebb konyhakertek"- Magyarország legszebb konyhakertje programban. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert a szándéknyilatkozat és az együttműködési 
megállapodás aláírására. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
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azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 

felelős 

A Magyar Labdarugó Szövetség Országos Pályaépítési Program VII. ütem én történő 
részvétel 

Előterjesztő: Radványi Gábor polgármester 

Elnök: Másfél hete érkezett meg az értesítés, hogy be lehet adni a 2015. évre vonatkozó 
pályázatokat, mindezt rövid határidőn belül meg kell tenniük. Az előterjesztés olyan módon 
készült el, hogy részletesebb vitát, egyeztetést erről nem tudtak tartani. A cél az anyag 
összeállításánál az volt, hogy lehetőség szerint minden olyan intézményudvaron építsenek 
pályát, ahol ez lehetséges. 

Radványi Gábor: A négy pályából kisméretű 12x24-es, illetve egy nagyméretű 20x40-es 
méretű a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, 
és a négy pályának az Önkormányzat által biztosítandó költsége 20 millió forint. Úgy 
gondolja, hogy ennél jobb konstrukcióban nehéz lenne jó pályákat építeni. 

Somlyódy Csaba: A Magyar Szacialista Párt meg fogja szavazni a javaslatot, mert a 
bekerülési összeg a Kőbányai Önkormányzat részére teljesen reális. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 

mellékletében szereplő határozati javaslatokróL 

120/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program VII. ütemén a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola sportudvarával történő részvételről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198., hrsz.: 
42309/18) sportudvarán műfüves futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint a megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
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3. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén a sportpálya telepítéséhez 
szükséges ömész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 4. 
soráról (Pályázatok ömésze) 5 l 00 eFt összeget felszabadít. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. ' 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

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

121/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program VII. ütemén a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskola mögötti területtel történő részvételéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Hárslevelű utca, hrsz.: 42526/378) 
mögötti közterületen műfüves futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint a megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén a sportpálya telepítéséhez 
szükséges ömész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 4. 
soráról (Pályázatok ömésze) 5 l 00 eFt összeget felszabadít. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
Határidő: 

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

122/2014. (Ill. 20.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program VII. ütemén Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ sportudvarával történő részvételéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7., hrsz.: 38315/79) sportudvarán 
műfüves futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
és nyilatkozatok megtételére, valamint a megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén a sportpálya telepítéséhez 
szükséges ömész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 4. 
soráról (Pályázatok ömésze) 5 l 00 eFt összeget felszabadít. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírás ára. 
Határidő: 

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

123/2014. (Ill. 20.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program VII. ütemén a Kőbányai 
Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézmény sportudvarával történő 
részvételéről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézmény (1101 Budapest, Üllői út 
118., hrsz.: 38315/43) sportudvarán műfüves futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint a 
megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén a sportpálya telepítéséhez 
szükséges ömész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 4. 
soráról (Pályázatok ömésze) 5 l 00 eFt összeget felszabadít. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírás ára. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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124/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
az MLSZ műfüves pálya járulékos költségeinek fedezetéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 13. mellékletének 4. soráról (Pályázatok ömésze) bruttó 2 OOO eFt 
összeget felszabadít a műfüves pályák kivitelezéséhez szükséges esetleges járulékos 
költségek, valamint a talajmechanikai szakvélemények fedezetére. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

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

18. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai 

tevékenységről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 

125/2014. (Ill. 20.) KÖKT határozat 
a White Sharks Hockey Club 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a White Sharks 
Hockey Clubnak a 2013. évi támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2013. évi 

sportcélú támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 
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126/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2013. évi 
sportcélú támogatásának elszámolásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezeteinek nyújtott 2013. évi 
sportcélú támogatás elszámolása keretében a 

a) Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület, 
b) Kőbányáért Egyesület, 
c) BIG-BEM TSE, 
d) LOMBIK Technikai Sportok Egyesület, 
e) BIOFIT Sport Egyesület, 
f) Hungária Viktória Femina SC, 
g) SUTEMI SE, 
h) Barcza Gedeon SC, 
i) NOV A Sport Egyesület, 
j) Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE, valamint a 
k) Sportliget SE 

beszámolóját elfogadja. 

20. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014. évi támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 

127/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014. évi támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014. évi támogatásáról szóló szerződést az 
l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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 támogatási szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 
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21. napirendi pont: 
A Kőbánya Sport Club 2013. évi támogatásának elszámolása és a szakmai 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 

128/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Sport Club 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Clubnak a 2013. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
A Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködés 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Somlyódy Csaba: V él eménye szerint a többi sportegyesület részére biztosított pályázati pénz, 
véleménye szerint kevés, jó lenne felülvizsgálni az összeget. Egy igen hosszú vesszőfutás 
végére érnek, ha elfogadják a javaslatot. Azt gondolja szerencsésebb lett volna hároméves 
keret-megállapodást kötni a Kőbányai Sport Clubbal, amely nem hagy olyan rossz szájízt, 
kvázi megfenyegetik őket, hogy amennyiben a következő két évben ezt nem fogják teljesíteni, 
akkor bírósági tárgyalás jön. 

Dr. Szabó Krisztián: Ez egy hároméves keret-megállapodás, az előterjesztésben történő 
megjegyzés csak arra utalt, hogy szükséges felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy a 
döntésének melyek a következményei. Ez kötelessége az előkészítőnek 

Szóbeli módosító javaslata: 
l. A határozattervezet l. mellékletében szereplő együttműködési megállapodás 5. pontjában 
szereplő "a 2015. és a 2016. évben" szövegrész törlésre kerül. 
2. Az 5. pont utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 
"A 2014. évi támogatásról a [Szerződő Felek külön támogatási szerződést kötöttek] ~ 
Képviselő-testület az 59/2014. (II. 20.) KÖKT határozattal döntött. 
Indokolás: a Képviselő-testület jelen döntése és a 2014. évi támogatásról szóló korábbi 
döntése alapján egy megállapodást célszerű kötni. 

(160/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 160/1. módosító javaslatot. 
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Somlyódy Csaba: Megjegyzi, hogy a többi szerződésbe nem szoktak ilyen megjegyzést 
tenni. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról a 16011. módosító javaslat figyelembevételével. 

129/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködésről 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Sport Club részére ingyenes helyiséghasználatot biztosít a Budapest, Ihász u. 26. szám alatt 
lévő, 41448 hrsz.-ú Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában a fszt. 4. szám alatti 
helyiségre. A Kőbánya Sport Club területarányosan fizeti meg a helyiséghasználattal 
kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket az Önkormányzat által kiállított számla alapján. Az 
óvadék mértéke l O OOO Ft. 
2. A Képviselő-testület a Kőbánya Sport Clubbal 2016. december 31-ig történő 
együttműködésről szóló megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2014. március 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 129/2014. (III 20.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli Kovács Róbert polgármester) mint támogató (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbánya Sport Club (székhelye: 1102 Budapest, Ihász u. 24., 
adószáma:l9805322-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20001766, 
nyilvántartási száma: 937/1990., képviseli dr. György István elnök) mint támogatott (a 
továbbiakban: KSC, együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon, helyen és 
feltételekkel: 

2. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a KSC a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén működő sportegyesület, amely különböző sportágakban biztosít 
sportolási lehetőséget a kőbányai lakosok, gyermekek és felnőttek részére egyaránt. A KSC 
közreműködik az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai végrehajtásában, különös 
tekintettel a 2011-2014. évi Sportkoncepcióban foglaltakra. 

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatai végrehajtása érdekében együttműködnek egymással. A Szerződő Felek az 
együttműködés időtartamát 2016. december 31. napjáig határozzák meg. 
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4. A KSC az együttműködés keretében 
a) szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 
meghatározásában, a sportfejlesztési koncepció kidolgozásában és felülvizsgálatában, 
b) szakmai véleményével segíti az Önkormányzat szervei (Képviselő-testület, sportért felelős 
bizottság) sporttal kapcsolatos munkáját, 
c) az Önkormányzat felkérésére részt vesz a sporttal kapcsolatos konkrét feladatok 
ellátásában, különösen sportrendezvények megszervezésében és lebonyolításában, 
d) az Önkormányzat sportrendezvényein biztosítja a sportolói részvételét, 
e) előnyben részesíti a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekeket olymódon, hogy a tagdíj uk 
és a versenyeztetésük költségének 50%-át a KSC fedezi, valamint 
f) biztosítja az Önkormányzat által meghatározott nagycsaládos kedvezményt. 

5. Az Önkormányzat az együttműködés keretében vállalja, hogy támogatást nyújt a KSC 
alaptevékenysége ellátásához és a működéséhez. A támogatás mértéke évente 40 OOO OOO Ft, 
azaz negyvenmillió forint az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési 
megállapodást a 129/2014. (II. 20.) KÖKT határozattal hagyta jóvá. A 2014. évi támogatásról 
a Képviselő-testület az 59/2014. (II. 20.) KÖKT határozattal döntött. 

6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja: 081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység 
támogatása 

7. A támogatás felhasználható a KSC alaptevékenysége keretében a 
a) versenyeztetéssei és a létesítmények fenntartásával összefüggő bérköltségre, megbízási 
díjakra, 
b) közüzemi díjakra és bérleti díjra, 
c) játékvezetői dfj ra, 
d) utazási és szállásköltségre, 
e) létesítmények fenntartási és karbantartási költségeire. 

8. A támogatás teljes összegének legfeljebb 10%-a használható fel étkezési költségre. 

9. A KSC a támogatás összegét az alábbi megosztásban fordíthatja a szakosztályaira: 

Úszó szakosztály 30 OOO OOO Ft 

Birkózó szakosztály 5 OOO OOO Ft 

Egyéb szakosztályok 5 OOO OOO Ft 

Összesen: 40 OOO OOO Ft 

l O. A támogatás nem használható fel menedzser-szerződés alapján bér és bérjellegű 

kifizetésekre, valamint tanácsadói díjra. 

ll. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a KSC az előző évi működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év 
utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe helyezést 
igazolja. 

12. A támogatás folyósítására a 10. pontban foglalt feltétel teljesítését követő 30 napon belül 
kerül sor a KSC megadott bankszámlájára az alábbi ütemezés szerint: 

március hónapban 20 OOO OOO Ft 

április hónapban 3 OOO OOO Ft 
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május hónapban 3 OOO OOO Ft 

június hónapban 2 800 OOO Ft 
július hónapban 2 800 OOO Ft 

augusztus hónapban 2 800 OOO Ft 

szeptember hónapban 2 800 OOO Ft 

október hónapban 2 800 OOO Ft 

összesen 40 OOO OOO Ft 

13. A KSC a támogatás felhasználásával minden év december 15-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

14. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az l. mellékletben meghatározott 
módon. A KSC képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a 
támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és 
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

15. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint 
tájékoztatást kell adni a KSC egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai 
tevékenységéről, továbbá a KSC egyéb bevételeiről és a kiadásairóL 

16. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
KSC köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

l 7. A KSC a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, 
továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást alátámasztó 
dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő jóváhagyástól 
számított tíz évig megőrizni. 

18. A KSC a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

19. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről 

a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport és 
b) a Belső Ellenőrzési Csoport. 

Kapcsolattartó a KSC részéről Geletáné Láng Erzsébet ügyvezető. 

20. A KSC képviselője kijelenti, hogy 
a) a KSC megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §(l) bekezdés l. pontja szerinti 

átlátható szervezet, 
c) a KSC nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 200 7. évi C LXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a KSC-vel szemben nem állnak fenn, 

e) a KSC-nek nincs lejárt köztartozása, valamint 
f) a KSC a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 
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21. A 19. pont a-e) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

22. A KSC köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 
elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

23. A 21. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 12. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az 
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a KSC-t, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

24. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a KSC 
vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 19. pont a-e) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 
elmulasztja a 17. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 12. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

25. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
ügyleti kamattal együtt A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

26. Az Önkormányzat 2014. március l-jétől ingyenes helyiséghasználatot biztosít a KSC 
részére a Budapest, Ihász u. 26. szám alatt lévő Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza fszt. 
4. irodahelyiségére. A KSC területarányosan fizeti meg a helyiséghasználattal kapcsolatban 
felmerülő rezsiköltségeket az Önkormányzat által kiállított számla alapján 15 napon belül. 
Ennek elmulasztása esetén az Önkormányzat 15 napos felmondási idővel felmondhatja a 
helyiséghasználatra vonatkozó megállapodást. A helyiséghasználatra vonatkozó megállapodás 
hatály ba lépésének feltétele, hogy a KSC l O OOO Ft óvadékot megfizessen az Önkormányzat 
részére. 

27. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

28. A jelen szerződés öt oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt j óváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2014. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. György István 
elnök 



Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 
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dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

l. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

l. A támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti -még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a támogatott által cégszerűen aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számvitelibizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont 
A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 

2014. évi támogatása és a közművelődési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. mellékletét képező 
támogatási szerződéstervezet 9. pontjában szereplő táblázat 1., 3. és 7. sora az alábbiak szerint 
módosul: 

l 2014. március hónapban [6 500 OOO] 8 500 OOO Ft 
i ... 
l 2014. május hónapban [2 OOO OOO] l OOO OOO Ft 
i ... 
! 2014. szeptember hónapban [2 OOO OOO] l OOO OOO Ft 
l 

L ... 

Indokolás: a bérek kifizetése és az adósság rendezése teszi szükségessé a módosítást. 
(149/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 149/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 
mellékletében szereplő határozati javaslatról a 14911. módosító javaslat figyelembevételével. 

130/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 
2014. évi támogatásáról és a Közművelődési Megállapodás módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és 
Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális- Szabadidő Egyesülettel 2008. április 14-
én kötött Közművelődési Megállapodás módosítását az l. melléklet szerint, valamint a 2014. 
évre vonatkozó támogatási szerződést a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A határozat l. mellékletét képező közművelődési megállapodás szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

2. melléklet a 130/2013. (III 20.) KÖKT határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli Kovács Róbert polgármester) mint támogató (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő 

Egyesület (székhelye: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25., nyilvántartási száma: 3222, 
bírósági határozat száma: Pk.64367/1990/2, adószáma: 19650641-2-42, bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11710002-20084 716, képviseli Vizi Tibor elnök) mint támogatott (a 
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továbbiakban: Támogatott vagy Egyesület, együttesen: Szerződő Felek) között az alábbiak 
szerint: 

l. A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2008. április 14-én Közművelődési Megállapodást 
kötöttek egymással. A jelen támogatási szerződés a Közművelődési Megállapodás IV. alcíme 
szerint kerül megkötésre. 

2. Az Önkormányzat a Közművelődési Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében 
2014. évben 20 OOO OOO Ft támogatást nyújt az Egyesület részére, melynek fedezete az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklet 29. sor 4. oszlopában rendelkezésre áll. 

3. A 2014. évi támogatásról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 130/2014. (III. 20.) KÖKT határozattal döntött. 

4. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja: 084031. Civil szervezetek működési támogatása. 

5. A támogatást az Egyesület a Közművelődési Megállapodás III. alcímében foglalt 
feladatok végrehajtására használja fel. A támogatás felhasználható az Egyesület 
alaptevékenysége keretében 

a) a közművelődési feladatok díjának, költségeinek megtérítésére, 
b) a közüzemi díjakra és bérleti díjra, 
c) a működtetési feladatok ellátására, 
d) az utazási és szállásköltségre, 
e) a létesítmény fenntartási és karbantartási költségeire, 
f) a bér és járulék kifizetésére. 

6. A támogatás teljes összegének legfeljebb l 0%-a használható fel étkezési költségre, amely 
a munkaadókat terhelő járulékokat és adókat (51,17%) is tartalmazza. 

7. A támogatás nem használható fel menedzser-szerződés alapján bér és bérjellegű 

kifizetésekre, valamint tanácsadói díjra. 

8. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2013. évi működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az 
üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe 
helyezést igazolja. 

9. A támogatás folyósítására a 9. pontban foglalt feltétel teljesítését követő 30 napon belül 
kerül sor a Támogatott megadott bankszámlájára az alábbi ütemezés szerint: 

2014. március hónapban 8 500 OOO Ft 
2014. április hónapban 2 OOO OOO Ft 
2014. május hónapban l OOO OOO Ft 
2014. június hónapban l OOO OOO Ft 

2014. július hónapban l OOO OOO Ft 
2014. augusztus hónapban l OOO OOO Ft 
2014. szeptember hónapban l OOO OOO Ft 
2014. október hónapban 2 OOO OOO Ft 
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2014. november hónapban 2 OOO OOO Ft 
2014. december hónapban 500 OOO Ft 
összesen 20 OOO OOO Ft 

10. A Támogatott a támogatás felhasználásával 2014. december 15-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

ll. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az l. mellékletben meghatározott 
módon. A Törekvés Művelődési Központ képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával 
igazolja, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai 
valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok 
szerint. 

12. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint 
tájékoztatást kell adni az Egyesület egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai 
tevékenységéről, továbbá az egyéb bevételekről és a kiadásokróL 

13. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásávaL 

14. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 

15. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

16. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről 

a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport és 
b) a Belső Ellenőrzési Csoport. 

Kapcsolattartó a Törekvés Művelődési Központ részéről Vizi Tibor elnök. 

17. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 

a) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §(l) bekezdés l. pontja szerinti 

átlátható szervezet, 
c) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 

jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 200 7. évi C LXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

e) a T ám o gatottnak nincs lej árt köztartozása, valamint 
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f) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik. 

18. A 17. pont a-e) al pontj ában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

19. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 

a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 
elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

20. A 19. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 10. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az 
Önkormányzat 15 napon belül értesíti az Egyesületet, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

21. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 

a) a 17. pont a-e) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 

b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 

elmulasztja a 15. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 10. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

22. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

23. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

24. A jelen szerződés öt oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2014. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Vizi Tibor 
elnök 



Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
Aljegyző 
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dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

J. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

l. A támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti- még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a támogatott által cégszerűen aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszárnmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
A Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 

2014. évi támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 

131/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról, valamint a 2014. 
évi támogatás iránti kérelméről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Roma Önkormányzatnak (1102 Budapest, Szent László tér 29.) a 2013. évi támogatása 
elszámolását elfogadja. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Roma Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 
29.) 2014. évi támogatásáról szóló szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
l 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A támogatási szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szerepiővel 

25. napirendi pont: 
A Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Somlyódy Csaba: Az előterjesztésben szerepel, hogy hol jelenik meg a pályázat, de javasolja, 
hogy külön levélben hívják fel az egyházak figyeimét a pályázati lehetőségre. 

Elnök: A Polgármesteri Hivatal munkatársa nemcsak az egyházak, de a civil szervezetek 
figyeimét is fel szokta hívni. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 

132/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán 
működő egyházak 2014. évi támogatására az l. melléklet szerint pályázatot ír ki. 
2. A Képviselő-testület a pályázati keretösszeget 2 OOO OOO Ft-ban határozza meg, amelynek 
fedezetéül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. mellék1et 4. sor 4. oszlopa szolgál. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kőbányai 
Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A pályázati felhívás sz öve ge mindenben megegyező az előterjesztésben szerepiővel 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi 

Régiója 2014. évi támogatása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 

133/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója 2014. évi támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója 2014. 
évi támogatásáról szóló szerződést az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A támogatási felhívás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező 
támogatási szerződéstervezet 6. pontja egészüljön ki egy t) alponttal az alábbiak szerint: 

"t) a támogatás méctékének 15%-a személyi juttatásra és járulékaira." 

Indokolás: az Egyesület vezetője is részesülhessen díjazásban. 
(139/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 139/1. módosító javaslatot. 
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Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 
mellékletében szereplő határozati javaslatról a 139/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

134/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Muzsikáló 
Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról szóló szerződést az l. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 134/2014. (III 20.) KÖKT határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-
42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert 
polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Muzsikáló Kőbánya Egyesület (székhelye: 1106 Budapest, Pogány u. 7/b, 
bírósági bejegyzés száma: ll.Pk.60.371/2011, adószáma: 18222896-1-42, bankszámlaszáma: 
CIB Bank Zrt. 10700543-66809913-51100005, képviseli Dávid Krisztina képviselő) mint 
támogatott (a továbbiakban: Támogatott, együttesen Szerződő Felek) között az alulírott 
napon, helyen és feltételekkel: 

l. A Szerződő felek megállapítják, hogy a Támogatott a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén működő művészeti egyesület, amely a zeneművészet területén részt 
vesz az Önkormányzat által szervezett és rendezett rendezvényeken, ezzel közreműködik az 
Önkormányzat kulturális feladatainak végrehajtásában. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kultúrával kapcsolatos 
feladatai végrehajtása érdekében együttműködnek egymással. A Szerződő Felek az 
együttműködés időtartamát 2014. december 31. napjáig határozzák meg. 

3. A Támogatott az együttműködés keretében 
a) az Önkormányzat felkérésére részt vesz a kerületi rendezvényeken, kulturális 

programokon, 
b) média-megjelenéseiben támogatóként megnevezi az Önkormányzatot. 

4. Az Önkormányzat az együttműködés keretében vállalja, hogy támogatást nyújt a 
Támogatott működéséhez, amelyhez a fedezet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. oszlop 36. sorában 
rendelkezésre áll. A támogatás mértéke 2014. évben 2 700 OOO Ft, azaz kettőmillió 
hétszázezer forint. A 2014. évi támogatásról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2014. (III. 20.) KÖKT határozattal döntött. 
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5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

6. A támogatás felhasználható a Támogatott alaptevékenysége keretében: 
a) hangszer- és kottavásárlásra, 
b) fellépőruha vásárlására, 
c) utazásra, 
d szállásköltségre, 
e) posta-, távközlési- és irodaszer-költségre, 
f) a támogatás mértékének 15%-a személyi juttatásra és járulékaira. 
7. A támogatás teljes összegének legfeljebb l 0%-a használható fel étkezési költségre, amely a 
munkaadókat terhelő járulékokat és adókat (51,17%) is tartalmazza. 

8. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatott a 2013. évi működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év 
utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe helyezést 
igazolja. 

9. A támogatás folyósítására a 8. pontban foglalt feltétel teljesítését követő 30 napon belül, 
egy összegben kerül sor a Támogatott megadott bankszámlájára. 

10. A Támogatott a támogatás felhasználásával 2014. december 15-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

ll. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az l. mellékletben meghatározott 
módon. A Támogatott képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a 
támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és 
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

12. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint 
tájékoztatást kell adni a Támogatott egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai 
tevékenységéről, továbbá egyéb bevételeiről és a kiadásairóL 

13. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásávaL 

14. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 

15. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

16. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről 

a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport és 
b) a Belső Ellenőrzési Csoport. 

17. Kapcsolattartó a Támogatott részéről Dávid Krisztina képviselő. 

18. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
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a) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja szerinti 

átlátható szervezet, 
c) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 

jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 200 7. évi C LXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

e) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint 
f) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

19. A 18. pont a-e) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

20. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő ll}értékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 
elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

21. A 20. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 12. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az 
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 
nap. 

22. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 19. pont a-e) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 

támogatásra nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 

elmulasztja a 17. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 12. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

23. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a 21. pontban foglalt ügyleti kamattal együtt. A határidő 
elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

24. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

25. A jelen szerződés öt oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2014. 



Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 
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Dávid Krisztina 
képviselő 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

l. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

l. A támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 
"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 
Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 
"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 
Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a támogatott által cégszerűerr aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

28. napirendi pont: 
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 
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135/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 2013. 
évi támogatása elszámolásáról, valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelméről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszn ú Alapítványnak a 2013. évi 
támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 
2. A Képviselő-testület a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) 2014. évi támogatásáról szóló 
szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A Támogatási szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

29. napirendi pont: 
A Bem József Bajtársi Egyesület 2013. évi támogatásának elszámolása, valamint a 2014. 

évi támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatról. 

136/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Bem József Bajtársi Egyesület 2013. évi támogatása elszámolásáról, valamint a 2014. 
évi támogatás iránti kérelméről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bem József 
Bajtársi Egyesületnek a 2013. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 
2. A Képviselő-testület a Bem JózsefBajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. O 
épület) 2014. évi támogatásáról szóló szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírás ára. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A Támogatási szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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30. napirendi pont: 
A Budapest X., 41332/l és a 41442/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 

tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Elneveztek utcának egy olyan területet, amely nem is utca, de bíznak abban, hogy 
támogatják az Önkormányzat kérelmét, és utcává alakíthatják. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatról. 

137/2014. (Ill. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
( 16 igen szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 200 7. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi számú és a 41332/2 helyrajzi számú, 
természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat 
javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog 
törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja és a segítendő közfeladat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, 
fejlesztése és üzemeltetése. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a belterületi utak szilárd 
burkolattal való ellátásához kapott állami támogatási összeg eredményes felhasználásához a 
szükséges engedélyeztetési és kiviteli terveket készíttesse el. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezető j e 

31. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 2013. évi működésének 

tapasztalatairól szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül 
lezárja. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Kormányhivatala X kerületi Hivatala 2013. évi működésének tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

32. napirendi pont: 
Az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül 
lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós és 
egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

33. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-IV. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Az Önkormányzat lekötött betétje 2 710 OOO OOO Ft. Áprilisban várhatóan elérik az 5 
milliárd forintot. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal 
nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-IV havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

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

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül 
lezárja. 

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



66 

35. napirendi pont: 
A Lakáskoncepció végrehajtásának 2013. évi tapasztalatai 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásta nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül 
lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakáskoncepció 
végrehajtásának 2013. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

36. napirendi pont: 
Szolgálati lakások kijelölése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: Bár a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
önkormányzati rendelet tartalmazza a szolgálati lakások kijelölésének a lehetőségét, de eddig 
nem hozott ilyen döntést a Képviselő-testület. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. pontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli két év 
időtartamra. 

(130/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 130/1. módosító javaslatot az alábbi pontosítással: 
A határozattervezet 2. pontja kiegészül azzal, hogy, "és 2016. március 31-én hatályát veszti". 

Dr. Szabó Krisztián: A lakásbérleti jogviszony létrejöttére vonatkozóan léteznek a 
rendeletben általános feltételek és e tekintetben a szolgálati lakás vonatkozásában vannak 
különös feltételek is. A kijelölést természetesen megteheti határozott időre a Képviselő
testület, de, ha a kijelölés megszűnik, akkor eleve úgy kell létrehozni a jogviszonyt, hogy az 
csak addig tarthasson. Ha új kijelölés történne, akkor újra ki kellene jelölni a lakást, nem 
biztos, hogy ez logikus, ugyanakkor a lakásbérleti jogviszonyra vonatkoznak azok a 
szabályok, amelyek a határozott időszerűségre és a kétéves időtartamm vonatkozik. 
Egyébként az adott szolgálati jogviszony megszűnése esetén, ha már nem jogosult a szolgálati 
lakás bérlője a szolgálati lakáskénti bérlésre, akkor megszűnik a jogviszony. 
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Dr. Csicsay Claudius Iván: Fenntartja a javaslatát, amit azért tett, mert a négy lakásból 
három a lakáskoncepcióban értékesítésre kijelölt. Ráadásul a három lakás felújítása kerülne a 
7 millió forintból 6 millió forintba. Tekintettel arra, hogy a lakások értékesítésre vannak 
kijelölve, csak két évig legyenek szolgálati lakások. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Bizottság azért támogatta dr. Csicsay Claudius Iván képviselő 
úr javaslatát, mert valóban az Önkormányzat érdeke, hogy az értékesítési célra kijelölt 
lakásokat a koncepció szerint eladja. Nem biztos, hogy a mostani piaci lehetőségek között 
gyorsan el tudják adni, viszont olyan állapotban vannak, hogy átmeneti időre szolgálati 
lakásként bérbe adhatók. Ezért tartja korrektnek és logikusnak, hogy határozott időre szóló 
bérbeadás tegye lehetővé, azzal a fenntartott igénnyel, hogy amennyiben az Önkormányzat 
érdeke úgy kívánja, hogy értékesítse, akkor ezt a lehetőséget meg tudja tenni. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 
mellékletében szereplő határozati javaslatról a 130/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

138/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
szolgálati lakások kijelöléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli. 
2. Ez a határozat 2014. április l-jén lép hatályba, és 2016. március 31-én hatályát veszti. 

A szaigálati lakásokat tartalmazó l. melléklet mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel. 

37. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatokróL 

139/2014. (Ill. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hölgy utca 26. fszt. 3. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hölgy utca 26. fszt. 3. szám alatti, 
38956/0/A/4 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 94%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 

tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

140/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Harmat utca 72 I. Ih. II. emelet 7. szám alatti lakás elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Harmat utca 72. I. lh. II. emelet 7. szám 
alatti, 41203/39/A/8 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 87%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőket 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2014. május 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. 

38. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatokróL 

141/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bihari utca 17. fszt. 3. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bihari utca 17. fszt. 3. szám alatti, 
38320/3/A/61 helyrajzi szám ú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát l 008 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: 2014. április 30. 



Feladatkörében érintett: 

142/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
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a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

a Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. ll. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. ll. szám alatti, 
41945/0/ A/12 helyrajzi szám ú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 610 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: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

143/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 8. IX. emelet 36. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló utca 8. IX. emelet 36. szám 
alatti, 39210/51/A/83 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 620 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: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

144/2014. (Ill. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 5. V. emelet 31. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló utca 5. V. emelet 31. szám 
alatti, 3 92101116/ A/31 helyrajzi szám ú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 7 225 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: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

145/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kada utca 98/a L emelet 9. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kada utca 98/a L emelet 9. szám alatti, 
420 87/5/ A/9 helyrajzi szám ú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 410 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: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

39. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés mellékletében 
szereplő határozati javaslatokróL 

146/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. szám alatti, 41794/0/A/6 helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. szám alatti, 
417 49/0/ A/6 helyrajzi szám ú irodahelyiséget a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 6 200 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosultak 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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147/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. fszt. 2. szám alatti, 3903116/A/2 
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. fszt. 2. 
szám alatti, 3903116/A/2 helyrajzi szám ú üzlethelyiséget a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 7 400 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosultak 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

40. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 

pályázati úton történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 8. mellékletében szereplő 
határozattervezet törlésre kerül. 
Indokolás: a Budapest X. kerület, Kada utca 19. fszt. 10. szám alatti üres lakást más módon 
kívánják hasznosítani. 

(172/1. módosító javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 

mellékletében szereplő határozati javaslatról a 17211. módosító javaslat figyelembevételével. 

148/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 3. I. emelet 2. szám alatti üres lakás 
pályázati úton történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 3. L emelet 2. 
szám alatti, 41464/9/A/45 helyrajzi szám ú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 500 OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 



Feladatkörében érintett: 

149/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
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a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 9. I. emelet 3. szám alatti üres lakás 
pályázati úton történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 9. L emelet 3. 
szám alatti, 41464/9/A/219 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 200 OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

150/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 9. VI. emelet 29. szám alatti üres lakás 
pályázati úton történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 9. VI. emelet 
29. szám alatti, 41464/9/A/245 helyrajzi szám ú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 500 OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

15112014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 9. IX. emelet 44. szám alatti üres lakás 
pályázati úton történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 9. IX. emelet 
44. szám alatti, 41464/9/A/260 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 500 OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

152/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 9. X. emelet 51. szám alatti üres lakás 
pályázati úton történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 9. X. emelet 
51. szám alatti, 41464/9/A/267 helyrajzi szám ú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 200 OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

153/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Mádi utca 15/b II. emelet 20. szám alatti üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Mádi utca 15/b II. emelet 20. szám 
alatti, 41339/0/A/20 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 3 l 00 OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

154/2014. (Ill. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Petrőczy utca 38/a fszt. 3. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Petrőczy utca 38/a fszt. 3. szám alatti, 
419 87/4/ A/3 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 6 800 OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 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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155/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Zágrábi utca ll. III. emelet 7. szám alatti üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Zágrábi utca ll. III. emelet 7. szám 
alatti, 38315/48/A/37 helyrajzi számú üres lakást elidegenítésrejelöli ki és pályázati úton 
elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 5 900 OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 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. 

41. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya u. 32. szám alatti irodaházba~ lévő ebédlőhelyiség 

térítésmentes használatba adásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Zsemlye Ildikó szobrászművész asszony kéri, hogy továbbra is használhassa a Bánya 
utcában lévő ebédlőhelyiséget műteremként 2014. december 31-éig. Természetesen a 
közüzemi számlákat megfizeti. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az 
előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatról. 

156/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésmentes használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 32. szám alatti épületben lévő l 04 m2 alapterületű ebédlő helyiséget 
(helyrajzi szám: 41411) Zsemlye Ildikó (1107 Budapest, Szárnyas utca 3. 4. emelet 1.) részére 
szoborkészítés céljára, 2014. április l-jétől 2014. december 31. napjáig határozott 
időtartamra, térítésmentes használatba adja azzal, hogy a helyiségben felhasznált elektromos 
áram díját köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét l O OOO Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. április l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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42. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői pályázatának 

elbírálása és új pályázat kiírása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Egyetlen pályázó sincs jelen, és nem kérték írásban a napirendi pont zárt ülésen 
történő tárgyalását. Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. 
mellékletét képező pályázati kiírásban szereplő vezetői megbízás időtartama az alábbiak 
szerint módosuljon: 

"A vezetői megbízás határozott időre, 2014. június l-jétől [2019.] 2015. május 31-éig szól. 

Indokolás: az eredeti pályázati kiírás szerinti időtartam kerüljön meghatározásra az ismételt 
pályázati kiírás során. 

(141/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 141/1. módosító javaslatot. 

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező 
pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételek 2. pontja- hasonló munkakörben legalább öt 
év feletti szakmai gyakorlat, - kerüljön törlésre, a pályázati elbírálásánál előnyt jelent 
meghatározása egészüljön ki az alábbi új ponttal: 
"hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat," 

(141/2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 141/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, Nagy István urat, nyilatkozzon vállalja-e a megbízást. 

Nagy István: Köszöni a bizalmat, nagyon megtisztelő. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy Nagy István úr a jelenlegi munkája mellett látja el a 
feladatot, vagy helyette? 

Elnök: Helyette. 

Révész Máriusz: Javasolja, hogy Polgármester úr, Radványi Gábor alpolgármester úr a 
következő képviselő-testületi ülésig gondolja végig, hogy melyik munkát, hogyan látja el 
Nagy István úr, a Sportközponttal is egyeztetni kell. Nem tudnak kész megoldást javasolni 
erre a problémára. 
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Elnök: Természetesen ezt meg kell vizsgálniuk. Azt is látni kell, hogy szorgalmi időben 
vannak, nyilván a diáksport nem feltétlenül kötődik az iskola működéséhez, de mégis csak. 
Nagy beavatkozást nem szabad véleményeszerint erre a két hónapra végezni. 

Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet a következő 5. 
ponttal egészül ki: 
"5. A Képviselő-testület Nagy Istvánt bízza meg a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ (1102 Budapest, Szent László tér 29.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával a 
vezetői pályázat elbírálásának időtartamára, 2014. április l-jétől 2014. május 31-éig terjedő 
határozott időre. Az alapilletményét az F fizetési osztály 13. fizetési fokozatának megfelelő 
188 800 Ft-ban, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 80 OOO Ft-ban, a magasabb 
vezetői pótlékát 54 OOO Ft-ban, illetményét összesen 322 800 Ft-ban határozza meg, egyben 
felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére." 

(14113. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 14113. módosító javaslatot. 

Elnök: A jogszabály a pályázat kiírását kötelezővé teszi eredménytelen pályázat esetén. Az 
eredeti a pályázati kiírásban a vezetői megbízás határozott időre, 2019-ig szólt, dr. Csicsay 
Claudius Iván képviselő úr egy évre történő megbízást javasol. Jegyző úrral, amikor 
egyeztettek erről a kérdésről, azért fogalmaztak meg öt évet, mivel a most elbírált pályázati 
kiírásnál a jelentkezők száma igen csekély volt, illetve eredménytelen is lett. Annyira 
korlátozónak érezték az egy évre történő megbízást, ha valaki pályázik, és egy évre kap 
megbízást, ez visszatart komoly szakembereket, ezért javasolták az öt évet megfontolni. 
Támogatja a 141/1. módosító javaslatot. 

Révész Máriusz: A pályázati kiírásban előírták, hogy ötéves szakmai, vezetői gyakorlattal 
lehet pályázni, akinek nem volt hasonló munkakörben betöltött szakmai tapasztalata, az nem 
pályázhatott Puhították a kiírást, ha már egy évre nevezik ki a pályázót. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatról a 141./., a 14112. és a 14113. módosító javaslatok 
figyelembevételével. 

157/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői pályázatának 
elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére az l. melléklet szerinti tartalommal. 
3. A pályázati felhívás a Közigazgatási Állásportálon és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat honlapjánjelenik meg. 
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4. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók 
meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint bizottságat hoz létre, amelynek tagjává 
választja: 

a) Révész Máriuszt, 
b) dr. Csicsay Claudius Ivánt, 
c) Gál Juditot, 
d) Somlyódy Csabát, 
e) Szabóné Gerzson Saroltát, 
f) V ar ga Istvánt, 
g) Beliczay Sándort, 
h) dr. Pluzsik Andrásnét, 
i) Lakatos Bélát, 
j) Vermes Zoltánt, 
k) Vizi Tibort. 

5. A Képviselő-testület Nagy Istvánt bízza meg a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ (ll 02 Budapest, Szent László tér 29.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával a 
vezetői pályázat elbírálásának időtartamára, 2014. április l-jétől 2014. május 31-éig terjedő 
határozott időre. Az alapilletményét az F fizetési osztály 13. fizetési fokozatának megfelelő 
188 800 Ft-ban, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 80 OOO Ft-ban, a magasabb 
vezetői pótlékát 54 OOO Ft-ban, illetményét összesen 322 800 Ft-ban határozza meg, egyben 
felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési 
Csoport vezető j e 

J. melléklet a 15712014. (III. 20.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. §-a alapján 

pályázatot hirdet 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

intézményvezetői (magasabb vezető) 
álláshelyének betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. június l-jétől 2015. május 31-éig szól. 

Munkavégzés helye: 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, 
képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az 
intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a 
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésért, a 
munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat 
igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért 
és betartatásáért, létesítményeinek eredményes és hatékony működtetéséért az alapító 
okiratban foglaltak szerint. Feladata a verseny-, fogyatékos- és diáksport támogatása, a 
szabadidősport tevékenységének szervezése és támogatása. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú szakirányú végzettség, 
• 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
• vezetési program bemutatása, 
• büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• szakirányú továbbképzésben megszerzett további végzettség, 
• pénzügyi vagy jogi ismeret, 
• vezetői tapasztalat, 
• számítógép felhasználói szintű ismerete, 
• idegen nyelv ismerete, 
• helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes 

szakmai önéletrajz, 
• a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 
a) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul, 
b) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 

évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot 
tesz, 

c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) 
bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során. 
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A pályázatot két példányban papírorr és elektronikus forrnában is kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontj a: 
A munkakör legkorábban 2014. június l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit nyújt, a 06-1-
43-38-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a kalman judit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjánál kell benyújtani (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ... /2014, valamint a munkakör megnevezését: "intézményvezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető kinevezéséről-a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltak figyelembevételével- a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat elbírálásának határidejeabenyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés 
napJa. 
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
www.kozigallas.gov.hu publikálás időpontja 2014. március ... 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. ev1 
XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására az 
kaphat megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 

43. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Zsemlye Istvánnét, a Kőbányai Gesztenye Óvoda vezetőjét. Kéri, 
nyilatkozzon, kívánja-e zárt ülés elrendelését. 

Zsemlye Istvánné: Nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

Révész Máriusz: Zsemlye Istvánné nagyon sokáig dolgozott a kerületben, amely jelentős 
részét vezetőként töltötte el. Köszönettel tartoznak a kőbányai gyerekekért végzett 
munkájáért. 
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Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 

rnellékletében szereplő határozati javaslatról. 

158/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda (ll 06 Budapest, Maglódi út 8.) intézrnényvezetője, Zsemlye Istvánné 
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel 2014. decernber 30-ai hatállyal 
rnegszünteti, egyben felkéri a polgármestert a szükséges rnunkaügyi intézkedés rnegtételére. 
2. A Képviselő-testület Zsemlye Istvánné részére 2014. augusztus l-jei hatállyal címzetes 
igazgatói pótlékot állapít meg 16 OOO Ft összegben. A rnunkavégzés alóli rnentesítés idejére 
l 249 200 Ft távolléti díjat, valarnint a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére l 481 500 Ft
ot biztosít, egyben felkéri a polgármestert a szükséges rnunkaügyi intézkedések rnegtételére. 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott címzetes igazgatói pótlék, távolléti díj, 
valarnint jubileumi jutalom kifizetésére 3 488 309 Ft (2 746 700 Ft szernélyi juttatás+ 741 
609 Ft rnunkaadót terhelő járulék) fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 12. rnelléklet 9. sora (Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett 
bérjellegű kifizetések tartaléka) terhére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert az előirányzat-átcsoportosítása, valarnint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések rnegtételére. 
Határidő: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyzői Iroda Szernélyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 44-48. napirendi pontokat. 

44. 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 43. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

45. napirendi pont: 
Az Irénke-Virág Bt. "kényszertörlés alatt" közterület-használati ügyében benyújtott 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 44. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

46. napirendi pont: 
A Demokratikus Koalíció 9. Választókerületi Alapszervezete 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 45. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

47. napirendi pont: 
A Mikropakk Kft. 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 46. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

48. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület következő ülésére 2014. április 
17-én (csütörtökön) 9 órai kezdettel kerül sor. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.15 óra. 

1 tl ~sRóbert 
polgármester 

elnök 

K.m.f. 
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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 név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

../ felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2014. március 20-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2./ Agócs Zsolt 

3./ dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5./ Far kas Gábor 

6.1 dr. Fejér Tibor 

7.1 Gál Judit 

8.1 Marksteinné Molnár Julianna 

9./ Mácsik András 

l O./ Mihalik András 

ll./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

12./ Radványi Gábor alpolgármester 

13./ Révész Máriusz 

14./ Szabóné Gerzson Sarolta 

15./ Somlyódy Csaba 

16./ Tóth Balázs 

17./ Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina 

Dr. Egervári Éva 

Fodor János 

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 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza 

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 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 
/).~ y/', . 

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

Dr. Jurasits Zsolt 

Kovács Györgyi 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

Németh László 



Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fehér István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 
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olvasható aláírás 

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


