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Dobrai Zsuzsanna 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Mozsár Ágnes 
Pándiné Csernák Margit 
Szabó László 
Némethné Lehoczki Klára 
Vincze Sándor 

Novák Andrea 
Deézsi Tibor 
dr. Magyar Adrienn 
Rappi Gabriella 
dr. Bécs Kónya Zsuzsanna 
Dr. Aziz-Malak N óra 
Szőke Gábor 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a rendkívüli ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 14 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban jelzettek szerint az 
előterjesztések az SZMSZ 32. § (5) bekezdésében foglaltak alapján kiilönös 
eljárásrendben kerültek beterjesztésre. 

Pátfelvételre javasolja a Budapest X kerület, Óhegy park elnevezésének Moszkva 
parkra történő megváltoztatásáról szóló 45. sorszámú előterjesztést. 

Elnök: Pénteken, a munkaidő vegen futárpostával érkezett egy kezdeményezés arra 
vonatkozóan, hogy az Óhegy park a jövőben Moszkva park nevet viselje. Jegyző úrral 
készítették el az előterjesztést, kéri, hogy a Képviselő-testület tűzze ezt napirendjére. 
Főpolgármester úr, aki a kezdeményezést megfogalmazta, nem jelezte, hogy mikor kíván a 
Közgyűlés ezzel a kérdéssel foglalkozni, de úgy véli, hogy nem várhatják meg a soros 
képviselő-testületi ülésüket, hogy a jogszabályban meglévő véleményezési lehetőségükkel 
éljenek. 

Dr. Szabó Krisztián: Kénytelen emlékeztetni a Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ a 
rendkívüli ülésre olyan előterjesztés felvételét, amely az ülés kezdete előtti huszonnégy órával 
nem jelenik meg, nem enged felvenni napirendre. Természetesen a Képviselő-testület 
döntésével a napirendet ilyen módon elfogadhatja, ez az SZMSZ megsértését jelenti, de a 
Képviselő-testület ilyen döntésének egyéb jogkövetkezménye nincs. 

Elnök: Azt gondolja, hogy ez olyan súlyú kérdés, amelyet ilyen körülmények között is 
napirendre vehetnek és megtárgyalhatnak Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, 
hogy kívánják-e napirendre venni a Budapest X. kerület, Óhegy park elnevezésének Moszkva 
parkra történ megváltoztatásáról szóló előterjesztést. Felhívja a figyelmet, hogy a napirendre 
vételhez minősített többség szükséges. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 
2 tartózkodással felveszi napirendjére a Budapest X kerület, Óhegy park elnevezésének 
Moszkva parkra történő megváltoztatásáról szóló 45. sorszámú előterjesztést. [2212015. (II. 
9.)] 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagJait, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már 
elfogadott plusz napirendi ponttal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [23/2015. (II. 9.)]: 
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l. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredménye 
és ajánlattételi szakaszának megindítása (32. számú előterjesztés) 
Meghívott dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának 
ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi 
időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint Bárka Humánszolgáltatási Központ 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és az 
ajánlati dokumentáció elfogadása (43. számú előterjesztés) 
Meghívott dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Állomás utca 26. 
szám alatti új épületéhez szükséges gépjármű-várakozóhelyek kijelölése (33. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola számítástechnika tantermének 
térítésmentes használatba adása (34. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest X. kerület, Óhegy park elnevezésének Moszkva parkra történő 
megváltoztatása (45. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 

felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredménye és 
ajánlattételi szakaszának megindítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó asszonyt. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

24/2015. (Il. 9.) KÖKT határozat 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről 
és ajánlattételi szakaszának megindításáról 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános 
Biztosító Zrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-046150), a Groupama Garancia Biztosító Zrt. 
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( cégj egyzékszáma: O 1-10-041-071 ), valamint az Allianz Hungária Zrt. (c égj egyzékszáma: O l
l 0-0413 56) részvételi jelentkezése érvényes, a részvételre jelentkezők alkalmasak a szerződés 
teljesítésére, és a részvételi szakasz eredményes. 
2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását és dokumentációját, valamint ajánlattételi szakaszának megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának 

ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi 

időn kivül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 

ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Agócs Zsolt: Legjobb tudomása szerint a szorgalmi és a szolgalmi megfogalmazás között 
különbség van. Sajnos következetesen szorgalmi idő szerepel az előterjesztésben, ez helyesen 
szolgalmi idő. 

Elnök: Az oktatásban azt az időszakot, amely az alaptevékenységgel foglalkozik, szorgalmi 
időszaknak nevezik. 

Tóth Balázs: Jól értelmezi-e, hogy nem plusz adagok adásáról van szó, hanem az új 
követelményeket megelőlegezik a gyerekek számára, hogy a szolgáltató jobb minőségű 
ételeket adjon. Kérdezi, hogy nem lehet-e szó arról, hogy az idősek részére a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft-n keresztül biztosítsák az étkeztetést? 

Elnök: Egy jogszabály azt írja elő, hogy 2015. január l-jétől más típusú szolgáltatást kapnak 
a közétkeztetésben résztvevők. Ez a jogszabály módosult tavaly decemberben, amikor a 
Képviselő-testület már döntött arról, hogy emeltszintű szolgáltatást fognak finanszírozni 
2015. január l-jétől. A jogszabály ennek a bevezetésételtolta 2015. szeptember l-jére. Az 
előterjesztés arról szól, ha már döntött a Képviselő-testület, hogy a közétkeztetésben 
résztvevők emeltszintű étkeztetést kapjanak, szeptemberig vissza kívánnak-e lépni vagy sem. 
A javasiatuk arról szól, hogy ne lépjenek vissza. 
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Dr. Szabó Krisztián: Az idősellátás egy részében jelenleg is a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatás jelen van, de a kérdés lényegére azt tudja 
mondani, hogy semmilyen változtatás az eddigi szerződésben nem következhet be, és nem is 
következik be. Technikailag úgy valósul meg ennek a kiegészítő szolgáltatásnak a nyújtása, 
hogy új szerződés köttetik. Augusztus 31-éig két párhuzamos szerződés fog fennállni a 
szolgáltató és az önkormányzat között, az egyik szerződés a közbeszerzés alapján megkötött 
öt plusz öt évre, ez a másik pedig magára a kiegészítő szolgáltatásra, többletminőségre, amit a 
rendelet 2015. szeptember l-jétől már kötelezővé tesz. Ez a szerződés azért szűnik meg 
augusztus 31-én, mert akkor az alapszerződés is már erre a magasabb szintű szolgáltatásra fog 
vonatkozni az emberi erőforrások minisztere rendelete szerint. Az alapszerződés semmilyen 
tekintetben nem változtatható. 

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

25/2015. (II. 9.) KÖKT határozat 
a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, 
általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 
részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és az ajánlati 
dokumentáció elfogadásáról 
(l O igen szavazattal,4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási 
szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi 
CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, ajánlati dokumentációját és 
szerződéstervezetét j óváhagyj a. 
2. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő 

szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn 
kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
részére" tárgyú, a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás megindítását j óváhagyj a. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Állomás utca 26. szám 

alatti új épületéhez szükséges gépjármű-várakozóhelyek kijelölése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési j avaslatróL 

26/2015. (II. 9.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Állomás utca 26. szám 
alatti új épületéhez szükséges gépjármű-várakozóhelyek kijelöléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Budapest X. kerület, Állomás utca 26. 
szám alatti új épületéhez szükséges gépjármű-várakozóhelyeket az l. melléklet szerint jelöli 
ki. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Fekete István Általános Iskola számítástechnika tantermének térítésmentes 

használatba adása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatróL 

27/2015. (II. 9.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola számítástechnika tantermének térítésmentes 
használatba adásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 42309/18 hrsz.-ú, 
Budapest X. kerület, Harmat u. 196-198. szám alatti ingatlanon működő Kőbányai Fekete 
István Általános Iskola számítástechnika tantermét a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai 
Intézet (székhelye: 1088 Budapest, Vas u 8., OM azonosító száma: 201122, adószáma: 
15799658-2-41) részére ingyenes számítástechnikai pedagógus továbbképzés céljára 2015. 
február és március hónapban pénteken és szombaton, összesen 6 alkalommal térítésmentes 
használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Osztály 

Elnök: Az SZMSZ 22. § 16. pontja értelmében kettő perc olvasási szünetet rendel el. 

Szünet 
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Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

5. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Óhegy park elnevezésének Moszkva parkra történő 

megváltoztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Legszívesebben tartózkodással szavazna, nem foglalkozna ezzel a 
témávaL Az utóbbi időben kicsit furcsára sikeredtek ezek az ad hoc beterjesztések, és nem 
mindig voltak szerencsések. Kőbányán már másodszor élik meg közterület elnevezését, nem 
hiszi, hogy Tarlós úr fejéből pattan ki, hogy gyorsan nevezzenek el valamilyen utcát, teret, 
attól függően, hogy ki látogat Magyarországra. Tréfásan javasolná Főpolgármester úrnak, 
hogy állítsák vissza a Magyar-Szavjet Barátság parkot, ez sem nagyobb "baromság", mint 
amit most kér a Képviselő-testülettőL 

Tóth Balázs: Véleménye szerint a Képviselő-testület egy olyan döntést fog hozni, amivel 
üzen nemcsak a Főpolgármester úrnak, hanem bárkinek, hogy azért illik megkérdezni a 
kerület lakosait, legalább a Képviselő-testületet az ilyen kezdeményezésekről, és nem 
szerencsés, ha a sajtóból értesülnek a képviselők. 

Bányai T. Péter: Látja, hogy a határozati javaslat teljes mértékben támogatható. Két 
szempontból lenne nagyon rossz üzenete, ha átneveznék az Óhegy parkot. Egyrészt a 
rendszerváltozás után lett a park neve Óhegy park, 25 évvel a rendszerváltozás után rossz 
üzenet lenne ezt a nevet adni. A jelenlegi világpolitikai helyzetben - bár egy népet, egy 
várost, fővárost nem azonosítanak az éppen aktuális politikai helyzettel - nagyon rossz 
üzenete lenne és nemcsak Kőbányán, ha ezt a nevet kapná ez a terület, és ez túl mutatna 
Kőbányán. 

Radványi Gábor: Ez az a napirendi pont, amikor ellenzéki és kormányzó párti képviselők 
maximálisan egyetértenek politikai felhangot is érintő kérdésben. Moszkva alapvetően az 
elmúlt időszak elnyomó rendszerét szimbolizálja, és ezt a parkot annak idején túl azon, hogy 
magyar munkások is építették a magyar barátság nevében elnyomó szavjet katonák is részt 
vettek ebben, semmiképpen nem támogatja a FIDESZ-frakció. Kéri, ne legyenek illúzióik, 
mert ha ez az előterjesztés a Közgyűlés elé kerül, lehet, hogy megszavazzák Az a feladatuk 
Kőbányán, hogy az egyet nem értésüket fejezzék ki. 
Szóbeli módosító javaslata, hogy a határozatban szereplő "megváltoztatásával nem ért 
egyet" szövegrész helyébe a "megváltoztatása ellen tiltakozik" szöveg lép. 

( 45/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 45/1. módosító javaslat. 
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Elnök: Azt gondolja, hogy az Óhegy park megtalálta a nevét, a kőbányaiak így szeretik, így 
használják, számos rendezvényük színhelye, amelyet az emberek ma már az Óhegyerr 
keresnek. 

Somlyódy Csaba: Azt gondolja, hogy nem azzal van probléma, hogy Moszkváról lehet-e 
közterületet elnevezni, mert véleménye szerint lehet. Itt az a probléma, hogy kialakult egy 
évszázados történelmi helyzet, az Óhegy elnevezése, amelyet egyszer már átneveztek 
Magyar-Szovjet Barátság parkra, majd 1992-ben visszakapta az Óhegy elnevezést, és most 
ismét új elnevezést szeretnének adni a parknak V él eménye szerint ez ellen kellene tiltakozni. 
Óvna mindenkit attól, hogy politikai jellegű vitába menjen bele. 

Elnök: Egyetért Képviselő úr által elmondottakkaL A világ több pontján felbukkant 
közterületi elnevezésként az orosz főváros neve, tehát önmagában ezzel semmi probléma 
nincs, az viszont, hogy az Óhegy hosszú időn keresztül nagyon hányattatott módon került 
megnevezésre, nem szerencsés, hogy visszakanyarodjorr ebbe az irányba. 

Weeber Tibor: Igazából az eljárással van baj, illetve azzal, hogy a Főváros egy kerületben 
gyakorlatilag már történelmileg kialakult közterületnek megváltoztatja a nevét és utána pedig 
egy másik kerületre rá akarja erőltetni ennek a nevét. Önmagában véve ez az eljárás nem 
korrekt, és ez ellen tiltakoznak, hogy egy kerületi közterületet erőszakkal, a kerület 
megkérdezése nélkül akarjanak elnevezni. 

Varga István: Nem szerenesés összekeverni az orosz népet, Oroszországot a szovjet 
rendszerrel, mert tudásaszerint az ott élő orosz lakosság legalább annyit szenvedett a szovjet 
rendszertől, mint ők. Maradjon a neve Óhegy park. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
45/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

28/2015. (IL 9.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Óhegy park elnevezésének Moszkva parkra történő 
megváltoztatásáról 
(14 igen, egyhangú szavazat) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy park 
közterület elnevezésének Moszkva park elnevezésre történő megváltoztatása ellen tiltakozik. 
Határidő: 2015. február 12. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Elnök: Megadja a szót Tóth Balázs képviselő úrnak, hogy elmondja napirend utáni 
felszólalását. 
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Tóth Balázs: Polgármester úrnak levelet küldött az Újhegyi úti Uszodával kapcsolatban. Az a 
helyzet, hogy egy jogszabályi változás miatt nem lehet használni a magukkal vitt hajszádtót a 
kísérőknek, szülőknek, ezért elég lehetetlen állapot alakult ki. Sok hajszárító gép nem 
működik az uszodában, és nem tudják rendesen megszárítani a hajukat a gyerekek. A 
kicsiknek olyan géphez is fel kell állniuk egy sámlira, ami veszélyes és több gyerek leesett 
erről. Kéri Polgármester úr segítségét, hogy ezt a helyzetet minél előbb rendezzék. ll O aláírás 
gyűlt össze, amely a helyzet rendezését sürgeti, amit átnyújt Polgármester úrnak. Ezenkívül a 
szülők, kísérők az uszodai személyzet hozzáállásamiatt is panaszkodnak. 

Elnök: Az uszodában történtekről más csatornákon keresztül értesült, és amint értesült erről 
elrendelte a vizsgálatot. Az Önkormányzat intézményeiben egy általuk megbízott cég látja el 
a munka- és tűzvédelmi feladatokat, ez a cég szerdára fogja elkészíteni a jelentését nemcsak a 
dobogószerű alkalmatosságról, hanem az alkalmazott eszközök megfelelőségéről, a 
kannektorok magasságáról és sok egyébről, amely az uszodában hajszárítási tevékenységhez 
kapcsolódik. Amint a vizsgálati jegyzőkönyvet megkapják a megfelelő intézkedéseket meg 
fogják tenni. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, megköszöni a részvételt, 
megállapítja, hogy a képviselő-testület a rendkívüli ülés elfogadott napirendjét megtárgyalta. 
A képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja. A képviselő-testület következő, munkaterv 
szerinti ülése 2015. február 19-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 9.50 óra. 

J ( /;;· .. : ... :; 
~l ~~··"·. '---i,:( ",. 

Kovács Róbert ~', 
polgármester '-'.'v é 

elnök 

K.m.f. 

z ~ó Krisztián 
jegyző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2014. február 9-én megtartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 
1/ ..._,<l._ 

··~·~········································ 
2. Agócs Zsolt ···.····-············································ 

3. Bányai Tibor Péter 
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9. dr. Mátrai Gábor 
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13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 
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15. Tubák István ............ i. . .r~\J~~ (~.~ .................. . 
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16. Varga István c%_ ........ -· ........................... . 

17. W ee ber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

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 

\ ................. J1 .............................. . 1/·\ ) 
Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Kovács Györgyi 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 



Nagy István 

Németh László 

Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 
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Országgyűlési képviselők: 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 



A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

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 
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