BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZATi": · ....
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
október 30-án megtartott alakuló 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 alpolgármester, Radványi Gábor alpolgármester
Agócs Zsolt, Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gazdag Ferenc, Gál Judit, Marksteinné
Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy
Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István.
Távolmaradását előre jelezte:
W eeber Tibor

Elnök: Kovács Róbert polgármester
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Elnök: A

képviselő-testület

16 fővel határozatképes.
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Tanácskozási joggal jelen vannak:
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Dr. Szabó Krisztiánjegyző
Hegedűs Károly aljegyző
Jogi Csoport
Jegyzői Iroda
Humán Iroda
Hatósági Iroda
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Közterület-felügyeleti Iroda
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Országgyűlési képviselő

Budapest Főváros Kormányhivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi
Népegészségügyi Intézet
Országos Takarékpénztár
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Kőbányai Mocorgó Óvoda
Kőbányai Gépmadár Óvoda
Kőbányai Kékvirág Óvoda
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dr. Egervári Éva
·
Korányiné Csősz Anna
Ehrenberger Krisztina
dr. Mózer Éva
Pándiné Csernák Margit
Fodor János
Burány Sándor
dr. Kiss Marietta
dr. Horváth Tivadar
dr. Haintz Andrea
dr. Zsolnai Katalin
Bellovics Péter
Bartus Zoltán r.alezredes
JoósTamás
Nagy István
Némethné Lehoczki Klára
Révész Istvánné
Herczeg Istvánné

Béres Péterné

E!öadó:

.
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Kőbányai Bolgár Önkormányzat
Kőbányai Görög Önkormányzat

Nagy István
Kollátosz Jorgosz

Meghívottak:
Képviselő-testület

bizottságai nem képviselő tagjelöltjei

Polgármesteri Kabinet
Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil Csoport
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Almádi
Krisztina,
Baloghné
Stadler Irén, Czirják Sándor,
Gerstenbrein György,
Gregus
György, Lakatos Béla, Nagyné
Horváth Emília, Pluzsik Gábor,
Tamás László, Tábi Attila, Vermes
Zoltán László, Vincze Sándor
Dobrai Zsuzsanna
Tóth Béla
Kálmánné Szabó Judit
Jógáné Szabados Henrietta
Kárpáti Beatrix
Horváthné dr. Tóth Enikő
Rappi Gabriella
Kovács J ános
Pfeifer Istvánné

Elnök: A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának
eredményeképpen megnyitja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének alakuló ülését. Köszönti az újonnan megválasztott képviselő Hölgyeket
és Urakat. Üdvözli a kerületben megválasztott országgyűlési képviselőket, Dunai Mónika
úrhölgyet és Burány Sándor urat, Jegyző Urat és Aljegyző Urat, a Polgármesteri Hivatal
megjelent munkatársait, családtagokat, az intézményvezetőket, a gazdasági társaságok
tisztségviselőit és minden megjelent részvevőt Felkéri a jelenlévőket, hogy énekeljék el együtt
a Himnuszt.
Himnusz

Elnök: Felkéri Győrffy László urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet az önkormányzati választás eredményéről, majd ezt követően adja át a
megbízóleveleket a megválasztott képviselőknek

Győrffy László: A Helyi Választási Bizottság nevében köszönti a Képviselő-testület alakuló
ülésének résztvevőit. Feladata, hogy összegezze az október 12-én megtartott helyi
önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi őnkormányzati képviselők
választásának eredményét.

Röviden számot ad a Választási Bizottság munkájáról. A Bizottság 16 alkalommal ülésezett,
78 napirendet tárgyalt, 269 döntést hozott, 8 kifogást, 2 fellebbezést tárgyalt. A jelöltállítás a
polgármester, a képviselő-testület tagjai esetében is a törvényi feltételeknek megfelelően
történt. A benyújtott ajánlóívek, valamint nyilvántartásba vételi dokumentumok a 64 egyéni,
valamint a 6 polgármester-jelölt esetében számszaki, majd számítógépes ellenőrzésre
kerültek.
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Az így elvégzett ellenőrzések alapján döntött a Választási Bizottság_ a jelöltek nyilvántartás ba
vételéről. A kifogások túlnyomó része a karnpánytevékenység miatt került benyújtásra. A 2
fellebbezés a nyilvántartásba vétel elutasítása miatt, illetve a 2. számú választókerületi
eredmény megállapítása ellen került benyújtásra. A kifogásokat a Helyi Választási Bizottság a
beadvány hiányossága miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasította, illetve azért utasította el,
mert a jogsértést nem lehetett megállapítani. A képviselő-testület által megválasztott
szavazatszámláló bizottsági tagok mindenütt kellő számban vettek részt a munkában.
Köszönet illeti a szervezeteket, akik megbízott tagjaikkal hozzájárultak az eredményes napi
munkához. A szavazatszámláló bizottságok a törvény adta keretek között látták el az
állampolgárok fogadását, a választásra jogosító okmányok ellenőrzését, majd biztosították a
szavazáshoz szükséges kellékeket. A szavazások lezárását követően gondoskodtak a
szavazatok összeszámlálásáról, valamint a szükséges adatlapok és jegyzőkönyvek kitöltéséről.
Köszönet illeti őket a munkájukért, melyet a Helyi Választási Bizottság ezúton is kifejez.
A Helyi Választási Iroda körültekintően és megalapozottan látta el előkészítő feladatát a Helyi
Vál asztás i Bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottságok me llett. Ez nagyban segítette a
feladatok gyors ellátását.
Ismerteti a Helyi Választási Bizottság jogerős eredménymegállapító döntéseit.
A választópolgárok a kerület polgármesterének Kovács Róbert urat a FIDESZ-KDNP jelöltjét
választották meg. Valamennyi egyéni választókerületben a FIDESZ-KDNP által jelölt
személyek nyerték el a választópolgárok bizalmát.
Választókerület Név
J.
Gál Judit
2.
Marksteinné Molnár Julianna
3.
Kovács Róbert
4.
Radványi Gábor
5.
Dr. Pap Sándor
6.
GazdagFerene
7.
Dr. Fejér Tibor
8.
Varga István
l 9.
Weeber Tibor
10.
Dr. Mátrai Gábor
ll.
Mácsik András
12.
Agócs Zsolt
Kompenzációs listáról a képviselő-testületben helyet foglaló képviselők a következők:
Tóth Balázs
Tubák István
Somlyódy Csaba
Patay-Papp Judit Vivien
Bányai Tibor Péter

LMP
JOBBIK
MSZP-DK-Együtt
PM
MSZP-DK-Együtt
PM
MSZP-DK-Együtt
PM-
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A Helyi Választási Bizottság nevében köszöni a jelölteket állító szervezetek, valamint
független jelöltek nyugodt légkörben folytatott kampányát és mindvégig segítőkész
magatartását. A Helyi Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott polgármesternek
és képviselőknek, munkájukhoz erőt, egészséget és elszántságot kíván Kőbánya további
fejlődése és gyarapodása érdekében.
Megbízólevelek átadása: Agócs Zsolt, Bányai Tibor, dr. Fejér Tibor, Gazdag Ferenc, Gál
Judit, Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai Gábor, Patay-Papp Judit
Vivien, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. (A jelenlévők
megtapsolták a megbízólevelüket átvevő képviselőket.)
Felkéri a tisztelt képviselő Hölgyeket és Urakat az ünnepélyes eskütételre. Az eskü szövegét
előolvassa, az én után kéri mindenki a nevét legyen szíves mondani. Az esküszöveg utolsó
mondatfordulatát mindenki meggyőződése szerint vállalja. Kéri, álljanak fel az eskütételhez.

"Én, (Agócs Zsolt, Bányai Tibor, dr. Fejér Tibor, Gazdag Ferenc, Gál Judit, Marksteinné
Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai Gábor, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy
Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kőbánya fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!"
Felkéri Kovács Róbert polgármester urat, hogy a képviselő-testület
esküjét. (A Képviselő-testület megtapsalta az eskütevőt.)

előtt

tegye le hivatali

Én, Kovács Róbert becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kőbánya fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
Átadja Kovács Róbert polgármester úrnak a megbízólevelét. Az ülés további vezetését átadja
Kovács Róbert polgármester úrnak.

Elnök: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság Elnökének, illetve tagjainak a lelkiismeretes
munkát, illetve a Helyi Választási Iroda munkáját. Ünnepi beszédében egy-két gondolatot
idéz régi Kőbányai Hírekből, hogy hogyan gondolkodtak Kőbánya közéletében jeleskedők
arról, hogy mitől várhatják Kőbánya fejlődését Megköszöni minden kőbányai
választópolgárnak, hogy részt vett az önkormányzati választáson. A jelen lévő képviselőkön
múlik, hogy mit tesznek Kőbánya fejlődése érdekében. Az alapok megvannak, hiszen az előző
ciklusban az előző Önkormányzat olyan gazdálkodást folytatott, amelynek nyomán sok
milliárd forinttal gazdálkodhatnak és indíthatják ennek a ciklusnak a munkáját. Megvannak a
tervek, elképzelések, az előző ciklusban már elindították ezeket a programokat, illetve a
tervezést. Olyan ötéves fejlesztési programot tudnak elindítani, amely valóban Kőbánya
fejlődését szolgálja. Megvannak azok az alapok is, amelyek a kőbányai helyi kultúrában
keresendők.
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Az elmúlt ciklusban is a Képviselő-testület úgy végezte a munkáját, hogy a politikai viták
nem tördelték szét, a döntéseik jelentős részét konszenzussal tudták meghozni. Az egészséges
vita, a vélemények ütköztetése mindig fontos ahhoz, hogy a megfelelő eredőt megtalálják
Ehhez a munkához kíván a Képviselő-testület minden tagjának erőt, egészséget,
lelkiismeretességet. A jövőben is kéri mindenki támogatását, pozitív megerősítését és kellő
esetben pedig a jogos kritikát, vagy a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogyan kell javítani
a tevékenységükön mindannyiuk boldogulása érdekében. (A Képviselő-testület megtapsalta a
beszédet.)

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
testületi tagok közül 16 fő van jelen, a Képviselő-testület ülése határozatképes.
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.

képviselő

Kéri, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele, kérdése van, jelezze.
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a meghívóban szereplő napirendi
elfogadásáról.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [45812014. (X. 30.)}
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása (504. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
2. Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról,
valamint természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (505.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
megválasztása (506. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

alpolgármestereinek

4. A polgármester és az alpolgármesterek díjazásának és költségtérítésének megállapítása
(507. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó
bizottságainak létrehozása (503. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Közhasznú Non-profit Kft.
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása (502. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
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7. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolása (501.
számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
8. A

kőbányai

iskolák

működését

segítő

alapítványok támogatása (500. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztiánjegyző

9. Önkormányzati lakás cseréjére vonatkozó kérelem (498. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:
10. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (499. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

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

Elnök: A legjelentősebb változás a bizottságok számában keresendő. Korábban öt
bizottsággal működött a Képviselő-testület, ezt javasolja három bizottságra csökkenteni. Még
korábban tizenhárom bizottsága is volt a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
nagyon magas taglétszámmal, ami sem a hatékony munkavégzést nem támogatja mindez, sem
a költségtakarékos megoldást, ezért a bizottságok számának további szűkítésére tett javaslatot.
A hatásköri változások mellett egy-két szövegpontosítás is megjelenik a tervezett
módosításban. Az előző ciklusban a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egy jól
működő, jól használható Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotott, ezért nem látta
praktikusnak a jelentős változtatást. Továbbra is szeretné, ha a rendeleten keresztül biztosítaná
a Képviselő-testület mindenki számára, az ellenzék számára is azokat a demokratikus jogokat,
amelyek főként ellenzéki fegyverként szaktak megjelenni, mint azonnali kérdés, napirend
előtti hozzászólás, interpelláció, illetve a jövőben is fenn kívánja tartani azt a gyakorlatot,
hogy a képviselőcsoportok, illetve az egyéni képviselők, akik egy-egy párt képviseletében a
Képviselő-testület tagjai, minden hónapban egyszer tanácskozni fognak.

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata:
l. A tervezet
a) 2. §-ában az "előterjesztése" szövegrész helyébe az "előterjesztés" szöveg,
b) 4. §-ában a "maghatározott" szövegrész helyébe a "meghatározott" szöveg lép.
2. A tervezet 8. §-a a következő (l) bekezdéssel egészül ki:
(l) az R. 73. § (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A bizottság tíz főből áll.".
3. A tervezet 15. §-ában a "73." szövegrész helyébe a "7." szöveg lép.
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Indokolás: Az elírásokjavításán túlmenően a bizottságok létszámát szükséges szabályozni az
SZMSZ-ben, ezért a tervezet 8. §-a új (l) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a hatályon kívül
helyező rendelkezésből törlésre kerül a 73.§ (l) bekezdése.
A hatályon kívül helyező rendelkezés kiegészül az SZMSZ 7. § (l) bekezdésével, ami a
képviselők részére biztosított irodahelyiségről szól. Ez a rendelkezés az önkormányzati
képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni
juttatásáról szóló önkormányzati rendeletben kerül szabályozásra, ezért az SZMSZ-ben
hatályon kívül helyezendő.
(504/1. módosító javaslat)

Az

előterjesztő

támogatja az 504/1. módosító javaslatot.

Somlyódy Csaba: Törvényre hivatkozott Jegyző úr a tíz fős bizottságnál, ez azt jelenti, ha
valamilyen oknál fogva egy bizottsági tag kiesik, addig a bizottság működésképtelen, mert
nem szerepel az a szövegben, hogy "legfeljebb" tíz fő.

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ által meghatározott létszám a bizottság teljes létszámát
határozza meg, ha valamely bizottsági tag megbízatása megszűnik nem eredményezi a
bizottság megszűnését. Ebben az esetben a bizottsági tag helyének a betöltésére van
lehetőség. Ha egyéni képviselőről van szó, akkor természetesen időkö zi választás útj án
tölthető be a képviselői hely, de ettől függetlenül a bizottsági tagságot a Képviselő-testület a
határozatának a módosításával is be tudja tölteni. Ha a határozatképessége biztosítható a
bizottságnak, akkor az egy tag megbízatásárrak a megszűnése nem érinti a bizottság
működését.

Somlyódy Csaba: Megköszöni, hogy tisztázták ezt a kérdést. Megítélése szerint a Szervezeti
és Működési Szabályzat benyújtása egy keretet fog megadni az elkövetkezendő időszak
munkájára. Felfogása szerint az SZMSZ a kormánypárti oldal felelősségét kell, hogy
tükrözze.

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

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ll igen
szavazattal, 5 tartózkodással - az 504. módosító javaslat figyelembevételével - az
előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll.
(IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Elnök: Kicsit csodálkozik, hogy ilyen módon került elfogadásra a Szervezeti és Működési
Szabályzat, mert meggyőződése, hogy ez a szabályzat kiállta az elmúlt években is azt a
próbát, amely teljesen demokratikus működést biztosít, és biztosított a Képviselő-testületnek.

----

-------------------------------------------------
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Nem hiszi, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az a rendelet, amelyet ellenzék és
kormánypárt megvilágításában kell vizsgálni és kezelni. A Szervezeti és Működési Szabályzat
rövidesen hatályba fog lépni, mert ennek alapján tudják megválasztani a bizottságokat és azok
tagjait.

2. napirendi pont:
Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíj áról,
valamint természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

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

Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen
szavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az
önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint
természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendeletet.

3. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat alpolgármestereinek
megválasztása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Bejelenti, hogy titkos szavazással alpolgármesterek választása következik. Az SZMSZ
83. § (l) bekezdése értelmében a képviselő-testület legfeljebb három főállású alpolgármestert
választ. Az előterjesztésben leírtakat megerősítve, javasolja a Mötv. 74. § (l) bekezdése
alapján megválasztani alpolgármesternek Radványi Gábort, dr. Pap Sándort, valamint Weeber
Tibor Józsefet.

Weeber Tibor úr nem tud részt venni az alakuló ülésen, ezért írásban kérte a nyilatkozatát,
hogy vállalja-e ezt a tisztséget. Természetesen igen, amennyiben a Képviselő-testület
megválasztja. Az nem akadálya a megválasztásának, hogy a következő képviselő-testületi
ülésen fog esküt tenni, hiszen a képviselői tisztségét mindenki a megválasztástól már
gyakorolja.

A választás titkos szavazással, minősített többséggel történik, a Képviselő-testületnek
Szavazatszámláló Bizottságat kell választania, amely egy elnökből és két tagból áll.
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének dr. Mátrai Gábor Imrét, tagjainak Tóth Balázst és
Tubák Istvánt javasolja. (A felkérést a jelöltek elfogadták.)
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Szavazatszámlálq Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáróL
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459/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
az alpolgármesterek választására létrehozandó Szavazatszámláló Bizottság elnökének
megválasztásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
alpolgármesterek választására létrehozandó Szavazatszámláló Bizottság elnökének dr. Mátrai
Gábor Imrét választja.

460/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
az alpolgármesterek választására létrehozandó Szavazatszámláló Bizottság két tagjának
megválasztásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
alpolgármesterek választására létrehozandó Szavazatszámláló Bizottság tagjának Tóth Balázst
és Tubák Istvánt választja.

Elnök: Felkéri Jegyző urat, hogy ismertesse a titkos szavazás menetét.

Dr. Szabó Krisztián: Ismerteti a titkos szavazásra a hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott rendelkezéseket Előkészítették a Polgármester úr által javasolt
jelöltek nevét tartalmazó szavazólapokat A szavazás általános szabályai szerint a
szavazólaporr igen, nem és tartózkodom szavazat került elhelyezésre az előterjesztésben
szereplő határozattervezetek szerint. Az urnát Polgármester úr szabájában helyezték el, ott
történik a titkos szavazás, miután mindenkinek egyenként átadja a szavazólapot. A szavazást
követően a Szavazatszámláló Bizottság megszámolja a szavazatokat, ellenőrzi azok
érvényességét és a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét.
Mindehhez időre van szükség, ezért szünet elrendelését kéri.

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés 16. pontja alapján a szavazás idejére 15 perc szünetet
rendel el, amely idő alatt sor kerül az l. napirendi pontban megalkotott rendelet
kihirdetésére is.

Szünet
közben titkos szavazással alpolgármester-választás

Dr. Mátrai Gábor: Ismerteti a titkos szavazás eredményét, amelyet a Szavazatszámláló
Bizottság kétszer történő számlálást követően az alábbiakban állapított meg. A szavazás
kezdete 2014. október 30. 950 órakor kezdődött, és 2014. október 30. 10°5-kor fejeződött be. A
16 fős képviselő-testület tagjai közül 16 fő leadta a szavazatát, a szavazás érvényes volt.
érvénytelen szavazat nem volt,
dr. Pap Sándor 13 igen, l nem, 2 tartózkodás szavazatot kapott,
Radványi Gábor 13 igen, l nem, 2 tartózkodás szavazatot kapott,
Weeber Tibor József 13 igen, 2 nem, l tartózkodás szavazatot kapott.
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A szavazatok alapján a Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy dr. Pap Sándort,
Radványi Gábort és Weeber Tibor Józsefet a Képviselő-testület alpolgármesterré választotta.
(A Képviselő-testület megtapsalta az alpolgármesterek megválasztását.)
(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv l. mellékletét képezi.)

461/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat alpolgármesterének
megválasztásáról
(13 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Radványi
Gábort főállású alpolgármesternek megválasztja.
2. Ez a határozat 2014. október 31-én lép hatályba.
462/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat alpolgármesterének
megválasztásáról
(13 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Pap Sándort
főállású alpolgármesternek megválasztja.
2. Ez a határozat 2014. október 31-én lép hatályba.
463/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat alpolgármesterének
megválasztásáról
(13 igen, 2 ellenszavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Weeber Tibor
Józsefet főállású alpolgármesternek megválasztja.
2. Ez a határozat 2014. október 31-én lép hatályba.

Elnök: Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját és gratulál Alpolgármester
uraknak. Megkéri a jelenlévők, álljanak fel az al polgáriDesterek eskütételére.

"Én, (Radványi Gábor, dr. Pap Sándor) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kőbánya fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!"
Átadja az esküokmányokat

4. napirendi pont:
A polgármester és az alpolgármesterek díjazásának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

ll

Dr. Szabó Krisztián: Felhívja a figyelmet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelkezései szerint az érintettnek az érintettségét be kell jelentenie, és a szavazásban nem
vehet részt, ellenkező esetben a meghozott döntés érvénytelen.

A napirendi ponttal kapcsolatban bejelenti érintettségét dr. Pap Sándor, Radványi Gábor és
Kovács Róbert. Nem kívánnak részt venni a szavazásban.

Tubák István szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontjában szereplő
"90%-ában, 673 ll O Ft összegben, havi költségtérítését l Ol OOO Ft összegben" szövegrész
helyébe a "70%-ában, 523 530 Ft összegben, havi költségtérítését 78 530 Ft összegben"
szöveg lép.
Indokolás: az alázat és a költségtakarékosság szem előtt tartása okán.
(507/1. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

nem támogatja az 507/1. módosító javaslatot.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 50711. módosító javaslatról.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 5
ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadja el az 507/1. módosító javaslatot. [érvénytelen
szavazás]

Elnök: Elnézést kér, részt vett a szavazásban. Az SZMSZ 61. § (2) bekezdése értelmében eljárási szabálysértés miatt- ismételt szavazást rendel el.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 4
ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadja el az 50711. módosító javaslatot. [464/2014.
(X 30.)]

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az eredeti határozati
javaslatról.

465/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, valamint költségtérítésének
megállapításáról
(9 igen szavazattal, 4 tartózkodással- 3 fő érintettsége révén nem szavazott)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
havi illetményét 747 900 Ft összegben, havi költségtérítését 112 200 Ft összegben állítja meg.
2. A Képviselő-testület az alpolgármester havi illetményét a polgármester havi illetményének
90%-ában, 673 110Ft összegben, havi költségtérítését 101 OOO Ft összegben állítja meg.
3. Ez a határozat 2014. október 31-én lép hatályba.
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Elnök: Az l. napirendi pontban elfogadott SZMSZ-módosítás ma ll órától lép hatályba, így
az SZMSZ 22.§ (l) bekezdés 8. pontja alapján javasolja, hogy a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak létrehozásáról szóló
napirendi pontot utolsóként tárgyalja a Képviselő-testület. Kéri a Képviselő-testület tagjait,
szavazzanak az elhangzott javaslatról.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
l tartózkodással a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
állandó bizottságainak létrehozásáról szóló napirendi pontot utolsóként tárgyalja a
Képviselő-testület. [466/2014. (X 30.)}

5. napirendi pont:
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Közhasznú Non-profit Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök szóbeli módosító javaslata, hogy az
l. az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet l. pontjában szereplő "valamint a
Somlyódy Csaba által, továbbá a Tubák István által javasolt egy-egy személyt" szövegrész
helyébe "dr. Pénzes Károlyt és Tubák Istvánt" szöveg,
2. az előterjesztés 2. mellékletét képező határozattervezet l. pontjában szereplő ", valamint a
Bányai Tibor Péter által jelölt egy személyt" szövegrész helyébe "és Pintér Tibort" szöveg
lép.
(502/1. módosító javaslat)

Dr. Szabó Krisztián: Tudomása volt arról, hogy a Képviselő-testület egyes tagjai szerették
volna öt évre választani a felügyelőbizottsági tagokat, de jelen esetben a három gazdasági
társaság felügyelőbizottságából egynek 2015. év végéig tart a megbízatása, tehát ismételten
eltérés lesz. Javasolja, miután várhatóan a következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő
testület felülvizsgálja a szervezetek alapító okiratait- hiszen ez kötelező a felügyelőbizottsági
tagok megválasztása miatt - akkor azt a rendelkezést, amely meghatározza egyébként a
törvénytől eltérően, illetve a törvény által nem kötelező módon a felügyelőbizottság
megbízatásárrak az időtartamát vegyék ki az alapító okiratokbóL A Képviselő-testület dönthet
úgy belátása szerint, hogy visszavonja az összes megbízást, és egy új döntésével egyforma
időtartamra szóló kiszámíthatóan az összes felügyelőbizottsági megbízatást határoz meg.

Patay-Papp Judit (szó szerint jegyezve): "Mielőtt még szavazásra kerülne sor a
felügyelőbizottsági tagok megválasztása tekintetében szeretném jelezni képviselőtársaimnak,
illetve Jegyző úrhoz kérdéssel is fordulok, hogy a Demokratikus Koalíció egyedüliként
semmilyen felügyelőbizottsági helyet nem kapott. Az összes többi párt, aki a Képviselő
testületbe delegált képviselőt, mindenki delegálhat a felügyelőbizottságokba tagot. Ezt a
diszkriminációt nemhogy nehezményezem, felháborítónak tartom. Szeretném Jegyző úrtól
kérdezni, és kéremaszó szerinti jegyzőkönyvezését mind a kérdésemnek, mind a válasznak,
hogy törvényes-e az, hogy diszkriminálva van egyetlen párt e tekintetben?"

13
Krisztián (szó szerint jegyezve): "Tisztelt Képviselő Asszony! A
felügyelőbizottságok megválasztását a törvény a tulajdonos számára biztosítja mint
jogosultságot. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság esetében a tulajdonos
jogait a Képviselő-testület gyakorolja. A köztulajdonban lévő gazdasági társaságokról szóló
törvény, sem más jogszabály nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a
felügyelőbizottsági tagok kijelölése milyen módon történjék. Tehát az, hogy a Képviselő
testület ezt a döntését mely javaslatok útján hozza meg, az a saját döntése, a saját maga által
kialakított szabályrendszer szerint történik, így tehát nincs semmilyen érdekeltnek, semelyik
képviselő-testületi tagnak vagy a Képviselő-testületben képviselettel rendelkező pártnak
alanyi joga arra, hogy felügyelőbizottsági tagot delegáljon, vagy felügyelőbizottságban
tagként részt vegyen. Minthogy sem alanyi jog, sem érintett alapjog nem merül fel, a
hátrányos megkülönböztetés esete álláspontom szerint nem értelmezhető, és a Képviselő
testületnek teljesen szabad a döntése a tekintetben, hogy kit választ meg a felügyelőbizottsági
tagságra, illetve az elnökségre. Képviselő Asszony az álláspontját úgy tudja javasolni a
Képviselő-testületnek, ha módosító javaslatot tesz az előterjesztéshez, és erről a Képviselő
testület dönt. Köszönöm szépen."
Dr.

Szabó

Patay-Papp Judit: Köszöni Jegyző úr válaszát. Ha van mód, akkor módosító javaslatot
szeretne tenni, amelyben kéri, hogy a Demokratikus Koalíció is tudjon jelölni valamelyik
felügyelőbizottságba egy tagot. Tartja ezt fontosnak, mert szeretnék a törvényességi
felügyeletet ellátni, szeretnék, ha a delegáltjuk is részt vehetne ebben a munkában.

Elnök: Ez módosító javaslatként nem értelmezhető, hiszen az előterjesztés l. számú
melléklete tartalmazza a határozatokat, ehhez tud Képviselő Asszony módosító javaslatot
megfogalmazni.

Patay-Papp Judit szóbeli módosító javaslata, hogy az l. az előterjesztés l. mellékletét
képező határozattervezet l. pontjában szereplő "Almádi Krisztinát" szövegrész helyébe "Tóth
Andrást" szöveg lép.
(502/2. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

nem támogatja az 502/2. módosító javaslatot.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 502/2. módosító javaslatról.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, ll
ellenszavazattal, l tartózkodással nem fogadja el az 50212. módosító javaslatot. [46712014.
(X 30.)}

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

előterjesztés

l.
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468/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak
megválasztásáról
(12 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága elnökének Marksteinné Molnár Juliannát, a
felügyelőbizottság tagjának Almádi Krisztinát, Agócs Zsoltot, dr. Pénzes Károlyt és Tubák
Istvánt megválasztja.
2. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja 220 OOO Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjának
tiszteletdíja 150 OOO Ft/hó.
3. Ez a határozat 2014. október 31-én lép hatályba, és 2018. október 31-én hatályát veszti.

469/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a KŐKERT Kőbányai Közhasznú Non-profit Kft. felügyelőbizottsága elnökének és
tagjainak megválasztásáról
(12 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága elnökének Melega Kálmánt, a
felügyelőbizottság tagjának Gerstenbrein Györgyöt és Pintér Tibort megválasztj a.
2. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja 70 OOO Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjának
tiszteletdíja 50 OOO Ft/hó.
3. Ez a határozat 2014. október 31-én lép hatályba, és 2018. október 31-én hatályát veszti.

A

kőbányai

6. napirendi pont:
iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

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

470/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásának elszámolásáról
(15 igen szavazattal, l tartózkodással)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Zöld Dió Alapítvány (ll Ol Budapest, Hungária krt. 5-7.),
b) a Harmat 88 Alapítvány (1104 Budapest, Harmat utca 88.),
c) az Összefogva az iskoláért Alapítvány (1103 Budapest, Kada utca 27-29.),
d) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (1106 Budapest, Keresztúri
út 7-9.),
e) a Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványa (1101 Budapest, Kőbányai út
38.),
f) a Tanulóink jövőjéért Alapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 1.),
g) az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány (ll 02 Budapest, Kőrösi
Csoma Sándor út 28.)
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támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót - a 2. pontban foglaltak kivételével elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Zöld Dió Alapítvány támogatásának elszámolását a BQ7E-B 413024
és a VLlSA 3581707, valamint a BI2SA 6696063 számú számlákra vonatkozóan nem fogadja
el, egyúttal elrendeli 81 073 forint és kamatai visszafizetését
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott összeget és annak kamatát a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 6. sorára biztosítja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

A

7. napirendi pont:
iskolák működését segítő alapítványok támogatása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

kőbányai

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

előterjesztés

mellékletében

471/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról
(16 igen, egyhangú szavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 450 OOO Ft,
b) az Arany-Bánya Alapítványnak (1102 Budapest, Kápolna tér 4.) 150 OOO Ft,
c) az Összefogva az iskoláért Alapítványnak (1103 Budapest, Kada utca 27-29.)
25 147Ft,
d) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest,
Keresztúri út 7-9.) 589 OOO Ft
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2., 6., 8.,
9. és 10. sora terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert az l. pontban meghatározott előirányzatok
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

8. napirendi pont:
Önkormányzati lakás cseréjére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
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Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Dr. Szabó Krisztián: A lakástörvény előírja, hogy lakáscsere iránti kérelemről 30 napon
belül döntenie kell a tulajdonos önkormányzatnak máskülönben a hozzájárulás megadottnak
tekintendő. Ez esetben olyan információkat találtak a cserekérelemmel kapcsolatban, amelyek
alapján elutasító javaslatot fogalmaztak meg, illetve javasolnak hozni a Képviselő-testületnek.
A cserével érintett ingatlan tulajdonosváltozásai oly sűrűek, és a felhozott indokok oly módon
nem tűnnek valósnak, hogy színlelt ügyletre gyanakodnak. Javasolja a Képviselő-testületnek a
cseréhez való hozzájárulás megtagadását, és a kérelem elutasítását.

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az l. mellékletben
szereplő határozati javaslatról.

472/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
Kovács Imréné és Tanács Kata lakáscsere iránti kérelméről
(15 igen, l ellenszavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján Kovács Imréné sz.: Muzsika-Tóth Máriának
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 03 Budapest,
Kőér u. 44. fszt. 8. szám alatti egy szoba, 42 m 2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó
bérleti joga és Tanács Katának a 8613 Bálványos, Kossuth Lajos u. l. szám alatt található egy
+két fél szoba, 75m2 alapterületű ingatlanon fennálló tulajdonjoga cseréjéhez nemjárul hozzá.
Határidő:
2014. december 15.
Feladatkörében érintett:
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

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

9. napirendi pont:
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

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

ZÁRTÜLÉS
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Elnök: Az SZMSZ 22. §(l) bekezdés 16. pontja alapján l Operc szünetet rendel el.
Szünet

A

Képviselő-testület

az ülést ll órakor folytatja.

l O. napirendi pont:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó
bizottságainak létrehozása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy az SZMSZ tartalmazza, ha valaki elhagyja a termet vagy
szünetet tartanak ki kell jelentkezni a szavazógépbőL Kéri, hogy mindenki jelentkezzen be a
szavazógépbe. Az SZMSZ-ben meghatározták, hogy három bizottsággal fog működni a
Képviselő-testület: a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal, a Humánszolgáltatási Bizottsággal,
valamint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal. A héten már előzetesen
egyeztettek a pártok képviselőivel és így eljöttek az alakuló ülésre a bizottságokba nem
képviselő tagként jelöltek is, így a megválasztásuk után le is tudják tenni az esküt.
Elnök szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 3. pont bi) alpontjában szereplő
"nem képviselő tag" szövegrész helyébe "Vermes Zoltán László" neve kerül, továbbá a 4.
pont b) pont bi) alpontjában szereplő "nem képviselő tag" szövegrész helyébe "Gregus
György" neve kerül.
(503/1. módosító javaslat)

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 3. pont bh)
alpontjában szereplő "Lakatos Béla" szövegrész helyébe "Lakatos Béla Lajos" szöveg lép.
(503/2. módosító javaslat)
Az

előterjesztő

támogatja az 503/2. módosító javaslatot.

Patay-Papp Judit (kérésére szó szerint jegyezve): "Lehet, hogy képviselőtársaim már unni
fogják, de ugyanazt a kérést szeretném tolmácsoini a Képviselő-testület felé, illetve Jegyző
úrhoz újfent kérdésem van. Szeretném kémi a szó szerinti jegyzőkönyvezést. A bizottsági
tagságok úgynevezett egyeztetésén szembesült a Demokratikus Koalíció azzal, hogy itt is
hátrányos megkülönböztetésben részesíti őt a FIDESZ-Frakció, és szeretném kérdezni Jegyző
úrtól, hogy itt a törvényességi dolgok rendben vannak-e?"
Szóbeli módosító javaslata, hogy az l. az előterjesztés l. mellékletét képező
határozattervezet 2. pont bi) alpontjában szereplő "Tamás László" szövegrész helyébe "Mustó
Géza Zoltán" szöveg, valamint a 3. pont bj) alpontjában szereplő "Almádi Krisztina" szöveg
helyébe "Tóth András" szöveg lép.
(503/3. módosító javaslat)
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Az

előterjesztő

nem támogatja az 503/3. módosító javaslatot.

Dr. Szabó Krisztián (szó szerint jegyezve): "Hasonlóképpen tudja tájékoztatni Képviselő
Asszonyt, mint ahogy a felügyelőbizottsági tagságról szóló döntésnél tette. A nem képviselő
bizottsági tagok megválasztásával kapcsolatban a Magyarországi helyi önkormányzatairól
szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény egy rendelkezést tartalmaz: "a bizottság elnökét és
tagjainak több mint felét a képviselők közül kell választani". Egyéb rendelkezést nem
tartalmaz. Az SZMSZ néhány perce hatályba lépett rendelkezése a bizottsági tagok számát
határozza meg, egyebekben nem rendelkezik arról, hogy milyen javaslat alapján, milyen
arányban kell megválasztani a nem képviselő tagokat. Ismételten csak azt tudja mondani,
hogy módosító javaslattal, ahogy azt meg is tette Képviselő Asszony, lehet befolyásolni a
megválasztandó tagok listáj át.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 503/3. módosító javaslatról.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, ll
ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadja el az 50313. módosító javaslatot. [48612014.
(X 30.)}

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés l.
mellékletében szereplő határozati javaslatról az 503/1. és az 503/2. módosító javaslatok
figyelembevételével.

487/2014. (X. 30.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó
bizottságainak létrehozásáról
(15 igen, l ellenszavazattal)
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (l) bekezdése, valamint a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 71. § (l) bekezdése
alapján Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, Humánszolgáltatási Bizottságot, valamint
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságat hoz létre. A Képviselő-testület a
bizottságok elnökévé és tagjává a következő személyeket választja.
2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
a) elnöke: Marksteinné Molnár Julianna,
b) tagja:
ba) Agócs Zsolt,
bb) Mácsik András,
be) Varga István,
bd) Somlyódy Csaba,
be) Tubák István,
bj) Gerstenbrein György,
bg) Pluzsik Gábor,
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bh) Tábi Attila,
bi) Tamás László.

3. A Humánszolgáltatási Bizottság
a) elnöke: dr. Mátrai Gábor Imre,
b) tagja:
ba) dr. Fejér Tibor Zoltán,
bb) Gál Judit,
be) Mácsik András,
bd) V ar ga István,
be) Bányai Tibor Péter,
bj) Almádi Krisztina,
bg) Baloghné Stadler Irén,
bh) Lakatos Béla Lajos,
bi) Vermes Zoltán László.
4. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
a) elnöke: Agócs Zsolt,
b) tagja:
ba) dr. Fejér Tibor Zoltán,
bb) Gál Judit,
be) Gazdag Ferenc,
bd) Patay-Papp Judit Vivien,
be) Tóth Balázs,
bj) Czirj ák Sándor,
bg) Nagyné Horváth Emília,
bh) Vincze Sándor,
bi) Gregus György.
5. Ez a határozat 2014. október 31-én lép hatályba.

Elnök: Kéri a nem képviselő bizottsági tagokat, illetve a Képviselő-testület tagjait és a
megjelenteket, hogy az eskütételhez álljanak fel. Kéri, hogy a bizottságok megjelent nem
képviselő tagjaimondják utána az eskü szövegét.

Én, (Gerstenbrein György, Pluzsik Gábor, Tábi Attila, Tamás László, Almádi Krisztina,
Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla Lajos, Vermes Zoltán László, Czirják Sándor, Nagyné
Horváth Emília, Vincze Sándor, Gregus György) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kőbánya fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!

Elnök: Gratulál a megválasztott nem képviselő bizottsági tagoknak, kéri, vegyék át az
esküokmányaikat (A Képviselő-testület megtapsalta a bizottságok megválasztott nem
képviselő tagjait.)
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Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott
napirendet megtárgyalta. Felkéri a Képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket, hogy
együtt énekeljük el a Szózatot.
(Százat)

Elnök: A Képviselő-testület ülését bezárja. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület munkaterv
szerinti ülésére 2014. november 20-án kerül sor, ugyanazon napon 17 órától pedig
közmeghallgatásra kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban.

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.1 O óra.

K.m.f.

J(_.ll,, . . . ..
Kovács Róbef1~
polgármester "\,,
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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

D

interpelláció

./

név szerinti szavazásról készültjegyzőkönyv (titkos szavazás)

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele

JELENLÉTI ÍV
2014. október 30-án megtartott
képviselő-testületi

A

Képviselő-testület

üléshez

tagjai:

1./ Kovács Róbert polgármester

2.1 Agócs Zsolt
3.1 Bányai Tibor Péter
4./ dr. Fejér Tibor
5 .l Gazdag Ferene

6.1 Gál Judit
7.1 Marksteinné Molnár Julianna
8./ Mácsik András
9 .l dr. Mátrai Gábor Imre
l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester
ll./ Patay-Papp Judit Vivien
12./ Radványi Gábor alpolgármester
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15./ Tubák István

•••• 1•••••••••• \ ••••••••••••••••••••••••••• , •• , ,.,

13./ Somlyódy Csaba

16./ Varga István
17./ Weeber Tibor József alpolgármester
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Dr. Szabó Krisztiánjegyző
Hegedűs

Károly

Dobrai Zsuzsanna
Dr. Éder Gábor
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Ehrenberger Krisztina

.....

Dr. Egervári Éva
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FodorJános
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Horváthné dr. Tóth Enikő
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Kálmán né Szabó J udit

JC~c~~~ ...~::.~···················

Kárpáti Beatrix
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Korányiné Csősz Anna
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Dr. Korpai Anita
Dr. Mózer Éva
Mozsár Ágnes
Pándiné Csemák Margit
Rappi Gabriella
Szász József

Tóth Béla
Dr. Vörös Mária

... &.!.. ~.............................. .

Meghívottak:

Benkóné Turcsányi Ildikó
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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült 2014. október 30-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
(Budapest X. kerület, Szent László tér 29.) I. emelet 116. számú hivatali helyiségében titkos
szavazással megtartott alpolgármester-választásról.
Jelen vannak:

dr. Mátrai Gábor Imre, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke,
Tóth Balázs, a Szavazatszámláló Bizottság tagja,
Tubák István, a Szavazatszámláló Bizottság tagja,
valamint
amellékelt jelenléti ív szerint a képviselő-testület tagjai.

A szavazás kezdete:
A szavazás befejezése:

2014. október 30.
2014. október 30.

9.50 óra
10.05 óra

A Szavazatszámláló Bizottság elnöke - a szabályosan lezárt, érintetlen urna felbontását
követően - megállapítja, hogy a 16 fős képviselő-testület tagjai közül 16 fő adta le a
szavazatát.
A titkos szavazás eredményét a Szavazatszámláló Bizottság kétszer történő számlálást
az alábbiakban állapítja meg:

követően

érvénytelen szavazat nem volt
13 igen, l nem, 2 tartózkodás szavazatot kapott,
dr. Pap Sándor
13 igen, l nem, 2 tartózkodás szavazatot kapott,
Radványi Gábor
Weeber Tibor József 13 igen, 2 nem, l tartózkodás szavazatot kapott,

A szavazatok alapján a Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy
dr. Pap Sándort,
Radványi Gábort és
Weeber Tibor Józsefet
a Képviselő-testület alpolgármesterré választotta.

Jelen jegyzőkönyv a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének 2014. október 30-ai üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.

K.m.f.
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Weeber Tibor József
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Nyilatkozat

Alulírott Weeber Tibor (szül.: Budapest, 1962. július 29., an.: Bécsi Éva, ll 08 Budapest,
Dolomit utca l. szám alatti lakos) nyilatkozom arról, hogy amennyiben a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 30. napján tartandó
alakuló ülésén alpolgármesternek megválaszt, azt elfogadom, az alpolgármesteri tisztséget
betöltöm.
Továbbá nyilatkozom arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok és méltatlanságra alapot adó
körülmény velem szemben nem áll fenn.

Budapest, 2014. október 27.
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Weeber Tibor
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