
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
február 19-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontj a: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármester, 
Agócs Zsolt, dr. Bányai Tibor Péter, Fejér Tibor, 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: 
Gazdag Ferenc 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozat képes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
J egyzői Főosztály V árasüzemeltetési Osztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Hatósági Főosztály 
Főépítészi Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Kőbányai Német Önkormányzat 
Könyvvizsgáló 
Képviselő-testületbizottságainem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivat~Iqs elfogl~lts;íg ; , 

Dobrai Zsuzsanna 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Szász József 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Mózer Éva 
Mozsár Ágnes 
Rappi Gabriella 
FodorJános 
Szabó László 
dr. Horváth Tivadar 
Némethné Lehoczki Klára 
Hancz Sándor 
JoósTamás 
Inguszné dr. Barabás Rita 
dr. Printz János 
Vincze Sándor 



Meghívottak: 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Kőbányai Diák és Ifjúsági Tanács 
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Belkó Judit 
Kálrnánné Szabó Judit 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Jógáné Szabados Henrietta 
Habináné Musicz Erika 
Binderné Bálint Beáta 
F év ó Dorottya 
Máténé Szilveszter Eszter 
Bodnárné Bori Katalin 
FásiGábor 
Laukó Zsófia 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő
testületi tagok közül 16 fő van jelen, a Képviselő-testület ülése határozatképes. 
Bejelenti, hogy az ülés jegyzőkönyvét Kövér Anna készíti. 

Elnök: Beszámol az elmúlt időszak esernényeiről: 
Szornorú kötelességének tesz eleget, a napokban Miksó Sándor címzetes apát, Kőbánya 
Díszpolgára, "Sándor atya" befejezte fóldi lelkipásztori tevékenységét, pályafutását. 
Nyugodjon békében. (A jelenlévők egyperces némafelállással tisztelegnek az emlékének.) 
A Képviselő-testület rendkívüli ülésén foglalkozott a "Moszkva park" ügyével. 
Főpolgármester úrral folytattak egy hosszabb tanácskozást, majd ezt követően 
sajtóhírekből rnindenki értesülhetett arról, hogy Főpolgármester úr majd a rnoszkvai 
polgármesterrel folytatott tárgyalásai után kíván visszatérni erre a kérdésre. Jelen 
pillanatban a "Moszkva park" kérdése nem fog szerepeini a Fő városi Közgyűlés 
napirendj én. 
Senior Ki rnit tud zajlik Kőbányán, amit nemcsak a kőbányaiaknak hirdették meg, hanern 
kinyitották Budapest számára. Február 26-án 16 órátóllehet majd látni a gálát, nagyon sok 
jelentkező érkezett változatos műsorszárnokkal. 
Meghív rnindenkit 2015. február 28-án (szornbat) a fóldalatti futásra. Bízik abban, hogy 
többen be is neveznek a képviselő-testületbőL Egy nevezőről már tud, akinek szándékában 
áll egy félmaratont lefutni, rendszeresen edz. 9 óra 30 perctől indulnak a futamok a Halom 
utca 42. szám elől, előzetesen is lehet nevezni. 
2015. március 14-én hagyományosan megrendezik a fáklyás felvonulást, majd azt 
követően megtartják az ünnepségüket is a következő napon. Az ünnepi megemlékezést 
Jókai Anna Kossuth-, és József Attila-díjas írónő tartja. 
Megjelent a Kőbányai Kalendárium harmadik száma, kéri, fogadja rnindenki szeretettel. 
V élernénye szerint érdekes dolgokat lehet megtudni Kőbánya rnúltjáról és a jelen 
események összegzésérőL 

Megadja a szót Patay-Papp Judit képviselő asszonynak, hogy elmondja ügyrendi 
hozzászólását. 

Patay-Papp Judit: {ügyrendi hozzászólás) Bejelenti, hogy betegséggel küzd, ezért a 2015. 
évi költségvetés elfogadása után elhagyja az üléstermet, ami nem a tiszteletlenség és 
érdektelenség jele a részéről. 
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Elnök: Jobbulást kíván Képviselő asszonynak. 

Bejelenti, hogy nem került benyújtásra a meghívóban 6. és 9. sorszámon szereplő 
előterjesztés, valamint pótfelvétellel különös eljárásrend szerint került beterjesztésre a 105. 
számú előterjesztés. 
A 3. és 5. napirendi ponthoz módosító javaslat és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
véleménye a szerverre került. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban javaslata van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Kéri napirendre venni, a zárt ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok előtti tárgyalással "A Budapest főváros közigazgatási területén a 
közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszemen megvalósuló közterületi 
tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 
vonatkozó javaslat" tárgyú előterjesztést. A Kúria ismét megfogalmazta az aggályait a 
rendelettel kapcsolatban. Főpolgármester úr olyan határidőt szabott meg az ezen a héten 
érkezett levelében, amely nyomán csak rendkívüli képviselő-testületi ülésen tudnák tárgyalni 
ezt a kérdést, ezért javasolja, hogy vegyék napirendre. Kéri, szavazzanak a javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére az alábbi tárgyú előterjesztést - a zárt ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok előtt történő tárgyalással 

31. A Budapest főváros közigazgatási terűletén a közterűletek azon részének kijelöléséről, 
ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősűl 
cimű 77/2013. (XIl 3.) Főv. Kgy. rendelet módosftására vonatkozó javaslat (l 05. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

[2912015. (IL 19.)] 

Elnök: Javasolja, hogy a meghívóban 8-as sorszámon szerepelő 97-es számú előterjesztést 
első napirendi pontként tárgyalják. Kéri, szavazzanak a sorrendmódosítási javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal első napirendi pontként tárgyalja a meghivóban 8. sorszámmal szereplő 97. 
számú előterjesztést.[J0/2015. (II. 19.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már elfogadott módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [3112015. (IL 19.)} 

l. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás módosítása 
(97. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 



4 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (84. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három 
évben várható összege (46. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (73. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (85. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Budapest Főváros X. kerület Harmat utca- Újhegyi út- Bányató utca- Tavas utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (98. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapítása (47. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának 
ingyenes átruházása iránti igény bejelentése (59. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapító okiratának módosítása 
(96. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása (70. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálása (86. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A "Kőbányai Komposztálási Program- 201 5" elnevezésű pályázat kiírása (71. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívás (64. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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14. A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sport célú támogatásáról szóló pályázati 
felhívás (92. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat létrehozása (72. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Tubák István képviselő 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-HI. havi várható 
likviditási helyzete (68. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Tájékoztató a lejárt határidejű, végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (101. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakáskoncepciójának 
felülvizsgálata (79. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A térfigyelő rendszer 2015. április l. napjától történő üzemeltetése (91. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (78. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú 
ingatlan elidegenítése (80. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő rendőrségi iroda áthelyezése, 
valamint az LB OPTIKAI Bt. helyiségbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetése és új helyiségbérleti jogviszony létesítése (90. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, Noszlopy utca 20. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség pályázati úton történő elidegenítése (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
elővásárlási jogokróllemondó nyilatkozatok kiadása (60. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. A Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, 
ahol az életvitelszemen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül 
című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat (105. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

26. Boss Metal Hungary Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (66. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. Farkas Zoltán közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (67. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. PER-GÉP Kft. közterület-használati ügyével kapcsolatban benyújtott méltányossági 
kérelme (61. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. Népjóléti tárgyú fellebbezés (57. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás módositása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Inguszné dr. Barabás Rita: Néhány szóban szeretne reagálni a Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házának házirendjére. Megköszöni Radványi Gábor alpolgármester úrnak és dr. 
Mátrai Gábor bizottsági elnök úrnak, hogy lehetövé tették számukra, hogy évente két olyan 
rendezvényt tartsanak, amelynél nem kell terembért fizetniük. Az eredeti elképzelés szerint, 
amennyiben hétvégén tartanának bármilyen rendezvényt, azért terembért kellene fizetniük. 
N em tudnak máskor kulturális rendezvényeket tartani, mint hétvégén. 

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

32/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 3. melléklet szerintjóváhagyja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 4. melléklet szerint jóváhagyja. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást az 5. melléklet szerintjóváhagyja. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 6. melléklet szerint jóváhagyja. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Roma Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 7. melléklet szerintjóváhagyja. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Román Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 8. melléklet szerint jóváhagyja. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 9. melléklet szerintjóváhagyja. 
l O. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Szerb Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a l O. melléklet szerint jóváhagyja. 
ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ukrán Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a ll. melléklet szerint jóváhagyja. 
12. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodások 
aláírás ára. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezet~je 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
vezetője 

(A határozat 1-11. mellékletét képező együttműködési megállapodások szövege mindenben 
megegyezik az előterjesztésben szereplőkkel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 
l ellenszavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három évben 
várható összege 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Patay-Papp Judit: Ez az előterjesztés a helyi adók bevételeinek tervezését is tartalmazza a 
2015-2018 közötti időszakra. Óvatosan kell tervezni, ugyanakkor nem látszik benne 
semmilyen fejlődési pálya. Adóbevételt háromféleképpen lehet növeini vagy adóemeléssel, 
amit természetesen nem szeretne, vagy az adózók számának növekedésével, ez az 
idegenforgalmi és iparűzési adónál lenne érdekes, valamint az adóalap emelkedéséveL Az 
adóalap emelkedése sok külső tényezőtől függ, ezt sem feltétlenül tudja egy kerületvezetés 
nagymértékben befolyásolni. Hiányolja, hogy az adózók számának növekedésével nem 
kalkulál a tervezet, számára ez azt az üzenetet közvetíti, hogy jó így minden, ahogy van, nem 
kell olyan koncepciókat, projekteket kigondolni, ehhez beruházókat, fejlesztőket keresni, 
amivel tudnák növeini a vállalkozók számát, akár az idegenforgalmi tevékenységet, amivel az 
idegenforgalmi adóbevételeiket is, ami rendkívül csekély jelenleg, lehetne növelni. 

Dr. Pap Sándor: Egyrészt vannak bizonyos adónemek, ahol az új adózók feltárása nehézkes 
lenne, azt gondolja, hogy "suttyomban" nem működik több hotel Kőbányán. El kell mondja, 
hogy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya minden évben komoly plusz többletadó
bevételhez juttatja a kerületet az új feltárásokból, minden költségvetés tartalmaz is erre a 
tevékenységre fedezetet, ahogy a 2015. évi költségvetés is. Azt az óvatos tervezés elvét 
követik ebben is, hogy olyan adóbevételt ne tervezzenek be, és ne számoljanak vele egyelőre, 
ami nincs meg, inkább módosítsák ezt a tervet, ha van többletadó-bevételük Ez nem azt 
jelenti, hogy lemondtak volna az új adóalanyok feltárásáról, de ezekkel a pénzekkel majd 
akkor számolnak, ha ténylegesen befolytak 
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Patay-Papp Judit: Figyelemmel fogja kísérni, hogy lesznek-e olyan adóbevételek, amelyek 
nem nonnál növekedésből adódnak, hanem esetleg új gazdaságélénkítő tevékenységgel 
összefüggésben keletkeznek. 

Elnök: Biztosan lesz növekedés, hiszen a Bosch II. ütemben zajló fejlesztése rövidesen 
átadásra kerül, és abból jelentős építményadó bevételre számíthatnak. 

Dr. Pap Sándor: Kőbánya azon kevés fővárosi kerületek között van, ahol sem ebtartási, sem 
kommunális adót, sem bölcsődei hozzájárulást nem vezettek be. Új adónemeket az 
előterjesztett költségvetés sem tartalmaz. Ilyen szempontból azon kevés fővárosi kerület 
Kőbánya, ahol a saját polgáraira a lehető legkisebb terhet próbálja rakni. 

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

33/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fuetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három évben 
várható összegéről 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015-2018. évekre várható 
összegét az l. melléklet szerint állapítja meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletében szereplő táblázat mindenben megegyező az előterjesztésben 
szerepi ővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Összegzésképpen elmondja, hogy ez a rendelet a korábbiaknál mindenképpen 
kedvezőbb feltételeket állapít meg a rászorulóknak Számos helyen a rendelettervezet kitágítja 
azokat a határokat, amelyek alapján hozzáférhetnek a rászorulók egyes támogatási 
típusokhoz, illetve olyan támogatások is megfogalmazásra kerülnek, amelyek igénybevétele 
korábban alacsony számú volt Kőbányán. Nagyon alapos előkészítő munka előzte meg a 
rendelettervezet összeállítását, mindenkinek megköszöni a munkáját. A költségvetési 
rendelettervezetből kiderül, hogy mintegy 50 millió forinttal nagyobb összeget irányoz elő a 
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2015. évben a szociális támogatások rendszerén belül. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Weeber Tibor szóbeli módositó 
javaslata alapján), hogy a rendelettervezet 17. § (4) bekezdésében szereplő "80%-át" 
szövegrész helyébe "80%-a" szöveg lép. 

(73/1. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 73/1. módositó javaslatot. 

Tóth Balázs szóbeli módositó javaslata, hogy a rendelettervezet 26. §-a kiegészül egy (3) 
bekezdéssel az alábbiak szerint: 
"(3) A rászoruló idősek és gyermekes családok részére természetbeni támogatásként ingyenes 
étkezési támogatást nyújt." 

(73/2. módositó javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 73/1. módositó javaslatot. 

Tóth Balázs: Véleménye szerint megvizsgálhatnák azt a lehetőséget, hogy a Szivárvány 
Idősek Otthona konyhájából rendelnék a megfelelő étkezést, és ezt biztosítanák a 
rászorulóknak. Véleménye szerint a hétvégék a kritikus időszakok, amikor sok gyerek és idős 
ember nem jut megfelelő étkezéshez. 

Elnök: Úgy módosítani egy rendeletet, amely nem tartalmaz egyébként semmilyen 
háttéranyagot, számítást arra vonatkozóan, hogy egy ilyen módosítás milyen költségvetési 
kihatással jár, milyen egyéb feltételeket kell megteremteni, akár a javasolt intézmény, vagy 
cég szervezetén belül ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, azt gondolja, hogy nem 
felelősen megfogalmazott javaslat. Elmondja, hogy az Önkormányzat nem kevés pénzt fordít 
arra, hogy a rászoruló gyermekek étkeztetését finanszírozza, hiszen amindennapokban több 
ezerre tehető azoknak a gyerekeknek a száma, akik ingyenesen étkeznek a közoktatási 
intézményekben, illetve az egyéb intézményekben, illetve fél áron étkeznek a három-, vagy 
több gyermeket nevelő családok gyermekei. A nyári időszakban is a szociális étkeztetés 
keretén belülminden rászoruló megkapja ugyanúgy az ellátást, mint a szorgalmi időszakban. 
A Magyar Vöröskereszttel szerződésük van és támogatást is biztosítanak arra, hogy ingyenes 
étkeztetést biztosítson a rászorulóknak. 

Somlyódy Csaba: Meg kell említeni, hogy az Állam részéről elég erőteljes kivonulás történik 
a szociális ágazat finanszírozásából, Kőbányát mintegy 250 millió forint nagyságrendben 
érinti. Ugyanakkor az Önkormányzatok nyakába varrják ennek a tevékenységét. Kőbánya 
nagyon szerenesés helyzetben van a tartalékai miatt, de nagyon szerencsétlen helyzetbe 
kerülnek azok az önkormányzatok, amelyek önhibájukon kívül támogatásra szorulnak. Örül 
annak, hogy a törvényi szabályozás felett tesz a rendelet javaslatot arra, hogy bizonyos ellátási 
formákban méltányosságot gyakorolhassanak A rendelettervezetet elfogadásra javasolja. 
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Elnök: Azok a települések, amelyek nem tudják biztosítani a települési támogatást a jövőben, 
mert a költségvetésük nem bírja el, továbbra is megkapják az állami támogatást. Kőbánya 
abban a szerenesés helyzetben van, hogy ezt meg tudja oldani. 2010-ben sem történt olyan 
változás, amely a törvény által megfogalmazott minimumra faragta volna le a kőbányai 
szociális támogatásokat, eddig is máshol húzták meg a határokat, illetve olyan szociális 
támogatásokat is beépítettek, mint például a gyógyászatisegédeszköz-támogatást, ápolási 
támogatást, vagy az általános iskolás tanulók tanszervásárlásának támogatását. 

Bányai T. Péter: Úgy gondolja, hogy aszociális törvény változása komolyabb terheket ró az 
önkormányzatokra, mint eddig, és nagyobb felelősség is nehezedik rájuk. Jelen esetben három 
olyan dolog volt, amelyek alapvetően meghatározták, hogy ezt a rendeletet támogatja-e, az 
egyik, hogy az eddig meglévő támogatások, vagy szociális segélyek, ha más néven is, de 
ugyanúgy szerepeljenek a rendeletben, a másik, hogy a rászorultsági jövedelemhatár a 
mindenkori öregségi nyugdíj minimum 150%-a legyen, illetve a szociális rendeletből adódó 
kiadásokra legalább annyit szánjon az Önkormányzat, mint az előző időszakra. Miután 
ezeknek a kritériumoknak a rendelet megfelel, támogatni fogja. 

Weeber Tibor: V él eménye szerint az Önkormányzat büszke lehet a szociális rendeletére, 
mert az előző rendeletekhez képest mindenképpen előrelépést jelent. A jövedelemhatár 
71 250 Ft-ra emelkedett, ami igen jelentős emelkedés és a felső határokat is emelték, az 
egyedül élők esetében a 85 500 Ft-ról 114 OOO Ft-ra emelték a határt. Mind az igénybevevők 
körét tudták bővíteni, mind pedig új lehetőséget is biztosítanak a régiek megtartása mellett. 
Úgy gondolja, hogy erre a renddetre mindannyian nagyon büszkék lehetnek. 

Tubák István: A maga részéről is elfogadhatónak tartja a rendeletet. Ahhoz, hogy valaki 
bármilyen települései támogatást kapjon kőbányai, illetve Kőbányán bejelentett tartózkodási 
hellyel kell rendelkezzen. Kérdezi, hogy a támogatás igénylésének feltételei között szerepel-e 
olyan biztosíték, hogy két helyen nem veheti fel a támogatást? 

Dr. Mátrai Gábor: A tűzifa támogatás keretében 142 500 Ft, mellett még igényelhető ez a 
természetbeni juttatás, illetve a gyógyászati segédeszközöknél volt olyan probléma, hogy az 
árajánlatokat nem utólagosan nyújtották be, csak a számlákat hozták, amit nem tudtak 
elfogadni, most már hatvannapos eredeti számlát is el tudnak fogadni. Úgy gondolja, hogy 
Kőbánya életében egy nagyon meghatározó és nagyon kiváló rendelet fog megszületni. 

Somlyódy Csaba: A rendelettervezetet társadalmi vitára bocsátották, kéri, hogy az 
előterjesztő a tapasztalatokról mondjon néhány szót. 

Elnök: Az Idősügyi Tanács ülésén is megvitatták a rendelettervezetet, igyekeztek többekkel 
egyeztetni. 
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Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy észrevétel nem érkezett a rendelettervezettel 
kapcsolatban a közzététel ideje alatt. A lakóhellyel és tartózkodási hellyel kapcsolatos 
kérdésfeltevésre összetettebb a válasz. A lakóhely, illetve a tartózkodási hely bejelentésével 
kapcsolatos jogkövető magatartás általános hiánya, valamint a jogintézmény számos más 
támogatása, jogosultság igénybevételével kapcsolatos nagyon bonyolult rendszert alakított ki 
Magyarországon. A lakóhelyet és a tartózkodási helyet nem arra használják, amire a 
jogszabály szánta. A rendelet maga hatályát tekintve kiterjed mind a lakóhellyel, mind a 
tartózkodási hellyel rendelkező polgárokra, vannak olyan támogatások, amelyek mind 
lakóhellyel, mind tartózkodási hellyel igénybe vehetők, ha viszont mind a kétféle lakcímmel 
rendelkezik a polgár, akkor csak az egyik lakcímén, ha tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor 
a tartózkodási helyén veheti igénybe a jogosultságot, ha csak lakóhellyel rendelkezik, akkor 
értelemszerűen csak a lakóhelyén. Az átmeneti tartózkodás helyéül szolgáló tartózkodási hely 
erősebb abban a pillanatban, amikor az létezik, mint a lakóhely, amelyet a 
lakcímnyilvántartásról szóló törvény szerint ilyenkor a polgár a lakóhely elhagyásának 
végleges szándéka nélkül hagy el, és él életvitelszemen átmenetileg egy másik helyen. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 73/2. módosító 
javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 
6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a 7312. módosító javaslatot. [3412015. 
(II.l9.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal- a 73/1. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés 1. mellékletében 
foglaltak szerint megalkotja aszociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Könyvvizsgáló urat. Ismét elérkezett az a pillanat, amikor az év 
legfontosabb döntését hozzák meg. Megalkotják azokat a szabályokat, illetve mögé rendelik 
azokat a számokat, amely alapján működni fog a kerület ebben az évben, illetve a fejlesztéseit 
szervezni tudja. 
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Egy ilyen rendelet megalkotása mindig nagyon nagy előkészítő munkát igényel, ez ebben az 
évben is így történt. Már tavaly kora ősszel megkezdődtek azok a munkák, amelyek mentén a 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársai, az intézmények, a kerületi cégek munkatársai 
elkezdték közösen átvizsgálni azokat a számokat, amelyek alapján ma tárgyalhatják a 
költségvetést. Mindenkinek köszöni a munkában való részvételét, a kifejtett erőfeszítését, 
hiszen ez sok pluszt igényelt a napi munka mellett. Úgy gondolja, hogy nagyon jó 
rendelettervezet született a költségvetés vonatkozásában is, számos ponton előre tudnak lépni. 
Előre tudnak lépni a személyi juttatások terén, az eddigiekhez képest megduplázták a 
továbbképzésekre fordítható keret összegét, bölcsődei dolgozóknál tartalmaz közel 25 millió 
forintos összeget a költségvetési tervezet Kőbányán bevezethető bérintézkedésekre. A 
személyi juttatások terén minden gazdálkodónál, intézményüknél 2%-ot terveztek pluszban a 
bértömegre, előre nem látható, nem tervezett bérjellegű kiadásokra. A fejlesztések terén is 
előremutató ez a költségvetés, hiszen külső forrás bevonása nélkül ekkora összeget 
felhalmozásra még nem tervezett Kőbánya egy költségvetési évben. Három beruházást 
kiemel: a Kerepesi úti orvosi rendelő megépítését, a Vaspálya utcában működő óvoda és 
bölcsőde egy éven keresztül tartó teljes átépítését és az Állomás utca sarkán egy új 
Ügyfélszolgálati Iroda kialakítását. Ez a három tétel önmagában meghaladja a milliárdos 
összeget, és nyilván azok a projektek is el fognak indulni, amelyek előkészítése huzamosabb 
ideje zajlik, például a TÉR-KÖZ pályázat keretében. Továbbra is fontos, hogy mind az 
intézmény-karbantartásnál, lakóházak üzemeltetésénél, karbantartásánál terveztek egy olyan 
összeget, amelyek az intézmények jó színvonalú működtetését továbbra is lehetövé teszi. 
Tartalmaz forrást a költségvetés már arra vonatkozóan is, hogy a lakás-rnobilitás egy kicsit 
beinduljon, illetve tartalmaz olyan tervezési forrásokat, amely új lakásépítéshez is kereteket 
teremthet Kőbányán, illetve folytatódik a tervek szerint az a program, amely bizonyos 
városrészekben a nagyon rossz állapotú, lakhatásra már alkalmatlan lakások, épületek, 
ingatlanok rendbetételét, bontását szolgálja. Jó szívvel ajánlja mindenki elfogadásra a 2015. 
évi költségvetési rendeletet. 

Dr. Pap Sándor: Az idei költségvetés főösszege 52 milliárd forint. A tavalyi költségvetésnél 
már elmondta, hogy az Államháztartási törvény változásából kifolyólag a finanszírozási 
bevételeket is előirányzatosítani kell, vagyis azokat a pénzeket, amelyeket minden évben 
változatos időtartamokra lekötnek, ezeket is előirányzatként be kell tervezni a költségvetésbe. 
A lekötött pénzeket kiadásként és bevételként is meg kell tervezni a lekötéskor, illetve a 
kamatperiódus végén, ez körülbelül 37 milliárd forintos felduzzasztásával jár a Képviselő
testület elé tárt költségvetésnek. A korábbi költségvetési tervezési metódus szerint a főösszeg 
15,6 milliárd forint. Azt gondolja, hogy az önkormányzat működését sikerült megfelelően 
optimalizálni, ugyanis a működés ebben az évben l ,4 milliárd forinttal finanszírozza a 
felhalmozást, a költségvetésen belül a felhalmozás aránya az említett főösszeghez képest jóval 
jelentősebb, mint a korábbi években- 14-15% arány körül szórt- az idei évben a felhalmozás 
aránya 22%, a működésé 78%, ami korábbiakhoz képest majdnem 1,5-szeres változás. Az 
óvatosság elvét minden szempontból követték a bevételek tervezésénél, az 
ingatlanértékesítésnél a 16 millió forintot terveztek annak ellenére, hogy a Sibrik Miklós út 
66-68. szám alatti épület eladása a mostani képviselő-testületi ülésre bekerül. Az, hogy 
megpályáztatják az épületet még nem jelenti azt, hogy ebből tényleges bevétel lesz. Ha ez a 
400 millió forint befolyik, az új forrás lesz, amelyet feladattal majd terhelhetnek 
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Fontosnak tartja elmondani, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén már szóba került, 
hogy éledezni látszik a gazdaság, amit jól mutat a helyi iparüzési adóbevétel, amely a tavalyi 
tervezetthez képest 311 millió forinttal több. Az ez évi költségvetésben van egy olyan 
projektnagyságrend, amelyet korábban nem értek el, 500 millió forintos határ, tisztán saját 
forrásból finanszírozott projektjük az elmúlt négy évben nem volt. Felhívja a figyelmet, hogy 
a beruházás és felújítás együttes összege 3 230 OOO OOO Ft, ez jóval magasabb, mint az előző 
évek összege. Személyi kiadások kapcsán számos olyan dolgot engedhettek meg a 
költségvetésben, amit a korábbi időszakban nem tehettek meg, így a bölcsődei szakmai 
dolgozók körében "Kőbánya pótlékként" elhíresült 10 OOO Ft-os pluszjuttatást, amely 146 
státuszt érint, megduplázták a csoportvezetői pótlékot a bölcsődéknél, a továbbképzési 
keretösszeget, az óvodapszichológusok pótléka rendezésre került, a bértömeg 2%-át továbbra 
is tervezhetik az intézmények, és a Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanács ülésén azt mondta 
a tárgyalópartnereiknek, hogy éveken keresztül sok kérdésben türelmet kértek tőlük, és 
megígérték, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor a beruházásra fordított pénzek 
eredményeznek annyi megtakarítást és olyan hatékony működést, hogy tudnak a személyi 
kiadásokra is fordítani. Azt gondolja, hogy ezzel a költségvetéssei ez az időszak elkezdődött, 
kifejezetten nagyvonalú ez a költségvetés a kőbányai közalkalmazottakkaL Meg meri 
kockáztatni, hogy a 2015-ös évtől, ha eddig nem volt így, most mindenképpen jobb lesz 
közalkalmazottnak lenni Kőbányán, mint a környező kerületekben. Ú gy foglalta össze a 
Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanács ülésén részt vevő egyik tárgyalópartner, hogy valami 
elkezdődött. Kőbányán az a szociális háló, amelyet a segélyek jelentettek a kőbányai 
rászorulók részére, az nemhogy gyengült, hanem erősödött, ennek természetesen van 
többletforrás igénye, a segélyek finanszírozási szükséglete a tavalyi évhez képest 50 millió 
forinttal nőtt. Az átadott pénzeszközöknél kismértékű csökkenés következett be, ennek a 
legfőbb oka, hogy a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. gazdálkodása még a 
tavalyinál is hatékonyabb lett. A tartalékok is csökkentek és már nincs külön céltartalék tábla. 
Összességében elmondja, hogy ez a költségvetés annak ellenére, hogy a tavalyi 
költségvetéshez képest több mint 1 milliárd forintos főösszeg-növekedést hozott, ennek 
ellenére óvatosan tervezett költségvetés. A 2014. évi gazdálkodás várható maradványából is 
meglehetősen keveset használtak fel, mindössze 1,2 milliárd forintot, a 2014. évi gazdálkodás 
várható maradványa 4 milliárd forint felett van, úgyhogy a zárszámadás még hozni fog 
feladattal nem terhelt maradványt, amelyhez újabb feladatokat fognak tudni rendelni, akár 
személyieket, akár felhalmozásiakat. Legkésőbb a zárszámadásnál a 2016. évi I. negyedév 
finanszírozását ugyanúgy be kell tervezniük tartalékba, mint eddig, illetve az esetlegesen 
kieső bevételek pótlására képzett tartalékot "finom hangolni" kell. Az építmény-, és telekadó 
bevételüket az adámérték emelés dacára nem tervezték be a teljes adóemelést, meghagyták 
annak a lehetőségét, hogy nem folyik be teljes egészében az adóemelés értéke, mert az 
adóalanyok egy része részletfizetési és adóelengedési kérelmet fog benyújtani, ez nem 
veszélyezteti a költségvetés biztonságát. Májusban, amikor a zárszámadást beterjesztik, akkor 
már túllesznek a tavaszi adózási időszakon és pontos számokat fognak látni. Összességében 
azt gondolja, hogy az elmúlt négy évet megérte fegyelmezetten végiggazdálkodni és ezt meg 
is kell köszönj e a képviselőtársainak, mert ez a költségvetés a tisztán jól látható bizonyítéka 
annak, hogy megérte. Megköszöni a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársainak 
munkáját, mert hatalmas munkát végeztek, rendkívül precízen és nagyon magas színvonalon. 
A kérdésekre szívesen válaszol. 

Elnök:Felszólalási jegyet adott le dr. Kustra Pál (112015.) és Kóti Mihály (212015.), a 
felszólalási jegyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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Kóti Mihály: Elmondja, hogy a költségvetésben a környezetvédelemre elég kevés pénz van 
beütemezve az elkövetkező évre. Többször felvetették már a területükön azt a problémát, 
hogy a Pilisi út - Körvasút sor- Kerepesi út - Váltó utca közötti terület turisztikai erdőterület 
Erre a turisztikai erdőterületre az Önkormányzat korábbi időszakban különböző 
létesítményekre adott engedélyt, jelen pillanatban is folyik különböző engedélyek kiadása. 50-
60 tonnás autók közlekednek a 3,5 tonnás utakon, ezt mind az Önkormányzat engedélyezi. A 
lakóterületre, amely pihenő övezet, beterelték a forgaimat Ugyanez van a Rákos-patakkal. 
Tíz évvel ezelőtt arról volt szó, hogy a Rákos-patakot visszaterelik az eredeti mederbe, 
amennyiben lehetséges és a Rákos-patak fölötti rész kerékpárútnak lesz kialakítva, ehelyett a 
szikkasztó mederbe folyik jelen pillanatban is a Rákos-patak, amelynek következtében a 
talajmechanikai szerkezet miatt magasan van a talajvíz, a lakóházak alapjait áztatja. Kéri, 
hogy az Önkormányzat foglalkozzon ezzel a problémával. 

Elnök: A költségvetés számos ponton tartalmaz olyan sorokat, amely környezeti kérdésekre 
szánt forrást jelöl meg. Ezeket, ha összegeznék, bizony több tízmillió, akár százmillió forintot 
is jelentene. Véleménye szerint az Önkormányzat által elfogadott Környezetvédelmi 
Koncepció mentén a költségvetésben is vannak megtervezett források, ellátandó feladatok úgy 
véli kellő mélységű, és szükségességű figyelmet irányítanak Kőbánya környezetére. Abban a 
térségben nem tud arról, hogy új betonkeverő üzem, vagy bármilyen más üzem jött volna 
létre, működnek a régiek, amelyek nyilván komoly terhet jelentenek, de az nem a jelenleg 
működő Önkormányzat felelőtlenségéből épült meg. Az elmúlt időszakban számos lépést 
tettek, igyekeztek tenni annak érdekében, hogy bizonyos, abban a lakókörnyezetben 
problémát jelentő üzem működését valamilyen módon befolyásolják, ez nyilván nem egyedül 
a kőbányai hatóságokon múlik, hanem különböző szakhatóságok engedélyezési eljárása is 
megjelenik. Pert folytattak nem egy ott működő társasággal, amely pereket sajnos 
elveszítettek A Rákos-patak környezetének rendezéséről folyamatosan zajlanak az 
egyeztetések, hiszen ezt önmagában Kőbánya Önkormányzata biztos nem lesz képes 
elvégezni. Itt egy olyan projekt megvalósításán dolgozik most már hosszú ideje több 
önkormányzat, amely gyakorlatilag az agglomerációtól egészen a torkolatig rendezné a 
Rákos-patak helyzetét Nyilván minden egyes önkormányzat területén, a patak bizonyos 
szelvényeinél egészen más típusú és néhol egészen komoly problémák mutatkoznak, például a 
patak nem ott folyik, ahol kellene. Ennek a helyzetnek a rendezése nem egyszerű kérdés, de 
Főépítész Asszony képviseli a kerületet, részt vesz az egyeztető tárgyalásokon. Az előző 
ciklusban épültek meg a sebességcsökkentő sarkantyúk a patak Keresztúri út felőli oldalán, 
amelyek igyekeznek kontrollálni a Keresztúri útról menekülni szándékozó autósokat, 
járműforgalmat. A korábbi években pedig megtörtént a patak túl oldalán. Egy utca van, ahol 
rendszeres mérésekkel igyekszik a Rendőrség a gyorshajtókat megfékezni, ez a Heves utca, 
ott a buszforgalom miatt nem lehetett a sebességcsillapító küszöböket, vagy egyéb műszaki 
megoldásokat alkalmazni. 

Somylódy Csaba: Azt gondolja, hogy ez a költségvetés most érte el azt a letisztultságot, ami 
a legjobbnak mondható az elmúlt öt évi költségvetésbőL Sokkal könnyebben áttekinthető, 
egyértelműbb mint az előző évi költségvetések voltak. V él eménye szerint bátrabban lehetett 
volna hozzányúlni a különböző fejlesztésekhez, például az S l területre fordított pénz töredéke 
annak, amit a Kis-Pongrác telepre fordítottak. Olyan fejlesztéseket terveznek az idei évben, 
amelyeket évek óta tólnak maguk előtt, ezeket mindenképpen meg kell csinálniuk 
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Az előző ciklusban is felvetette a helyi szintű kisvállalkozások támogatását. Véleménye 
szerint a zárszámadás időszakában el kellene gondolkodni, hogy ebben a témában is lépjenek. 
A lakótelepeken a betörésgátlás tekintetében érdemes lenne esetleg egy olyan programot is 
meghirdetni a kamerák mellett, amely kismértékben, de segíti az ott lakókat. 

Elnök: Egyetért Képviselő úrral, az Önkormányzatnak szerepel kell vállalnia a kis-, és 
közepes vállalkozások tevékenységének támogatásában, gazdaságélénkítésben. A tervek 
között szerepel, hogy az adóemelésből származó növekmény valamely hányadának a 
visszaforgatása ilyen típusú támogatásokra. Lakásfelújításokra, épületfelújításokra terveznek 
12 millió forintot, tavalyi évben is terveztek hasonló nagyságrendű összeget, akkor 4 millió 
forintot tudtak a pályázók között kiosztani. Kicsit más típusú, amit Képviselő úr 
megfogalmaz, de azért már megjelenik a költségvetésben olyan elem, ami annak a 
szándéknak a mentén, ha még nem is teljesen oly módon, a kőbányai lakóingatlanok 
megújításával foglalkozik. Egyetért abban Képviselő úrral, hogy az önkormányzatnak biztos, 
hogy szerepet kell vállalnia majd azoknak az ingatlanoknak a megújításában, ahol elsősorban 
a balesetveszély, életveszély okoz komoly gondot. 

Patay-Papp Judit: Nem ért egyet a költségvetés 9. számú mellékletében a felhalmozási 
kiadások 9. sorában szereplő PTC Labdarugó Zrt. 50 millió forintos támogatásávaL Rendkívül 
örül annak, hogy Kőbányának ennyi pénze van, hogy most már második éve adják az 50 
millió forintot az PTC-nek. Jobban örült volna, ha a szociális kiadásokra, vagy akár a 
kőbányai sportolók támogatására fordítottak volna ebből az összegből. 

Elnök: Jelzi Képviselő Asszonynak, hogy ez a sor áthúzódó kiadást tartalmaz, a tavalyi évben 
döntöttek arról, hogy nem az PTC-t közvetlenül, hanem a Bihari úti sporttelepet fejlesztik. 
Bár az Önkormányzat tulajdonában van a sporttelep, de a FTC közreműködésével plusz 500 
millió forint forrást sikerült Kőbányára hozni. Gyakorlatilag a fűültetésig jutottak, és ott egy 
megújított sporttelepet tudnak majd használni a kőbányaiak is, illetve mások is, akik sportolni 
szeretnének. Egy kis ékszerdoboz formálódik a Bihari úton és nem az PTC-t támogatta ezzel a 
kerület, hanem a saját sporttelepének a megújítását. 

Tubák István: Számára aggodalomra adhat okot, hogy az építmény-, és a telekadó emelés 
véleménye szerint visszafoghatja a helyi gazdaságot, reméli, hogy nem így lesz. Régebben 
szerepelt a költségvetésben a dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához adott támogatás, 
amely 2011-ig működött, ezt hiányolja a költségvetésbőL Nagyon nagy segítség lenne a 
kőbányai fiataloknak, lakóknak, hogy ez valamilyen szinten visszavezetésre kerülne. Nem 
esik szó éppen a lakásépítési programróL A lakásértékesítésből származó bevételt, ha az 
önkormányzat feléli, akkor lesz egy olyan időszak, hogy nem lesz mit eladni, nem lesz hol 
lakni. Érdemes lenne elgondolkodni a kisebb lakások akár piaci alapon történő kiadására is, 
de a lakásállomány felújítása érdekében is szükséges megtenni. Mindig azt mondják, hogy 
pénz arra van, amire akarják, itt csak az összeg szabhat határt. 
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Elnök: Jelzi Képviselő úrnak, hogy a dolgozók támogatása tavaly és tavaly előtt is szerepelt a 
költségvetésben, idén is szerepel erre a célra forrás. Egyetlen egy igénylést nem kellett 
elutasítani az elmúlt években. A lakóházak tekintetében egyetért azzal, hogy komoly 
problémát jelent Kőbányán. A lakóingatlanok megújítására, vagy egyes területeken szanálásra 
és új épületek építésére igen nagy szükség van, és ehhez a költségvetés szán is forrást. 
Hozzáteszi, hogy még mindig deficites a lakásgazdálkodásuk, még ha ez a deficit nem is 
olyan mértékű, mint a korábbi években. 

Tóth Balázs: Elismeri a költségvetés pozitívumait. Külön örül annak, hogy a közterület
felügyelet további fejlesztés alatt van, és talán elképzelhető, hogy 2015 végén még nagyobb 
fejlődés előtt áll, ezt kifejezetten örömmel látta. Négyoldalas javaslatot juttatott el Jegyző 
úrnak, ebben foglalta össze az elképzeléseit, amelyek elsősorban gazdaságélénkítési, 
munkahely-teremtési, a bérlakás piacot, zöldterületeket érintettek. Jelzi, hogy a költségvetésen 
belül nem kívánja egyik sort sem csökkenteni, hanem a maradvány igénybevétele 
költségvetési sorból szeretné az általa jelzett költségeket beemelni. A javaslatai egy 
költségvetési főösszeg soremeléssei járnának, a képviselő-testület tartalékai sorra szeretné 
majd ezeket a tételeket beterveztetni. 
Módosító javaslatában az első tétel a munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés. Ezt azért 
gondolja fontosnak, mert amikor a Kormány átvállalta az önkormányzatok adósságát, 
Kőbányától l milliárd forint adósságot vállalt át, akkor cserébe azt kérték, hogy a helyi 
önkormányzatok segítsék és vállaljanak részt a gazdaságélénkítésbőL Javasolja, hogy 
állítsanak fel munkacsoportot olyan szakemberekből, akik képesek az önkormányzati 
helyiségeknek, bérlakásoknak, nem lakás célú helyiségeknek a felújítására. Körülbelül öt fős 
csoportot képzel el, egy ilyen csoport felállítására tesz javaslatot, 25 500 OOO Ft-ot javasol a 
célra, a sor elnevezése felújítási munkacsoport alakítása legyen. A kis- és középvállalkozások 
felé lehetne indítani egy olyan programot, amikor segítenek nekik a vállalkozásuk 
beindításában úgy, hogy önkormányzati helyiségekhez juttatnák hozzá nagyon kedvező 
feltételekkeL Ú gy gondolja, hogy ezek az induló vállalkozások annak a fliggvényében, esetleg 
alkalmaznak kőbányai munkanélkülieket, kapnának egy virtuális egyenleget az 
önkormányzattól és az egyenleg terhére felújíthatnák az általuk kinézett nem lakás céljára 
igénybe vehető helyiségek közül azt, amelyet maguknak kiválasztanak, ha pedig marad 
pénzük, az beszámítható lenne a bérleti díjba. Nyilván, ha az önkormányzat ezeket a 
felújításokat az előbb javasolt munkacsoporttal végezteti el, akkor még kedvezőbb lesz a hatás 
az önkormányzatra nézve. Az új vállalkozások révén az önkormányzat pedig további 
adóbevételekhez fog jutni, az üzlethelyiségei megújulnak A kis- és közepes vállalkozások 
gazdaságélénkítő sorra 5 OOO OOO Ft-ot kér beterveztetni céltartalékként Az önkormányzatnak 
be kellene lépni szereplőként a bérlakáspiacra, gyakorlatilag Kőbányán azoktól az 
emberektől, akik kiadnák a lakásaikat, de nem tudják, mert vagy nincs pénzük felújítani, vagy 
félnek attól, hogy aki kivenné a lakást az esetleg lelakná, ezektől az emberektől az 
önkormányzat "begyűjtené" ezeket az albérleteket és kiadná az egyébként rászoruló fiatalok 
részére. Ezzel az is megoldható, hogy az önkormányzat bérlakásaiból ide ideiglenesen 
átköltöztetve a bérlőket sokkal kedvezőbb feltételekkel megoldható az önkormányzat 
bérlakásállományának a megújítása is. Nagy könnyebbség lenne az önkormányzat számára, 
ha a már említett munkacsoporttal történnének ezek a felújítások Bérlakáspiac élénkítése 
sorra szeretne 5 millió forintot szintén beterveztetni. A Kőbányai V agyonkezelő Zrt. már 
felmérte azokat a telkeket Kőbányán, amelyek alkalmasak közösségi kertek létrehozására. 
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Tovább kell menniük, a költségvetésbe l O OOO OOO Ft nagyságrendet javasol beterveztetni a 
közösségi kertek kialakítására. U gy an a városüzemeltetési során 5 OOO OOO Ft szerepe l előkert 
pályázatra, azt gondolja, hogy ez a kettő kiegészíti egymást. Az egészségügy területén 
végeztessenek el egy felmérést. Az orvosi segítségnyújtás minőségén javítsanak. Javasolja, 
hogy végeztessenek felmérést egy szakemberrel, október után, mert akkor végződnek 

bizonyos pályázatok. 500 OOO Ft-ot javasol elkülöníteni erre a sorra a polgármesteri 
tartalékkeret megemeléséveL A KÖSZI mellett van egy leromlott állapotú betonpálya, amely 
felújítását javasolja. Azt gondolja, hogy Kőbánya közepén nagyon jó lenne újabb közösségi 
teret kialakítani, melyre 3 OOO OOO Ft-ot javasol elkülöníteni céltartalékként A Pongrác út 
mentén egy MÁV fal fut végig a sínek mentén, ezért 500 OOO Ft-ot javasol a fal egy részének 
a felújítására, szintén a polgármesteri tartalékkeret megemelésével javasolja megtenni. A 
Liget tér környékének rendbetételét javasolja, a polgármesteri tartalékkeret l OOO OOO Ft-tal 
történő megemeléséveL Javasolja, hogy a Hatósági Főosztálynál 5 300 OOO Ft zajmérésre 
elkülönített tételt egészítsék ki 2 500 OOO Ft + áfa összeggel és szerezzenek be olyan 
berendezést, amely alkalmas zajmérésre. Egy ilyen szerkezetet fel tudnak használni ahhoz, 
hogy megállapítsák azokat a gócpontokat és adott esetben törvényszéki szakértő segítségével 
olyan méréseket kezdeményezzenek, amelyek már bizonyító erejűek bíróság előtt is. 

Élnök: Úgy gondolja, ha egy képviselő komolyan veszi önmagát, és komolyan veszi mindazt 
a tevékenységet, amit végez, és komolyan vesz másokat, akkor nem a költségvetés 
tárgyalásán, illetve azt megelőzően másfél nappal fogalmaz meg és küld el e-mailen egy 
olyan javaslatcsomagot, amely számos ponton teljesen új elképzeléseket fogalmaz meg a 
költségvetéssei kapcsolatban. Ezt megteszi időben. Jelzi, hogy az elmúlt év szeptembere óta 
dolgoznak a költségvetésen, és ezek a tárgyalások teljesen nyílt tárgyalások voltak, de ha nem 
mennek el képviselőtársai ezekre a tárgyalásokra, akkor is megtehetik, hogy írásban 
megfogalmazzák a javaslatukat Arról nem beszél, hogy az időkeret, amit Képviselő úr 
felhasznált elérte a 15 percet Kéri, hogy a jövőben Képviselő úr is és mások is kerüljék az 
efféle javaslatmegfogalmazást Komoly megfontolás tárgyává teszi, hogy az SZMSZ-ben, 
amennyiben ezt jogszerűen meg lehet tenni, fogalmazzák meg azt, hogy bizonyos 
rendeleteknél tartsák azt a szabályt, hogy írásban lehessen előzetesen megtenni a javaslatokat. 
Egyébként a Fővárosi Közgyűlés is így működik, a költségvetéshez csak írásban lehet a 
módosító javaslatokat megfogalmazni. Azt gondolja, hogy a költségvetés tárgyalása kicsit 
komolyabb dolog annál, mint hogy így bánjanak vele. 

Dr. Pap Sándor: Kóti úr felvetésének kétségkívül vannak jogos elemei a zaj- és 
forgalomterhelés szempontjából, de azt gondolja, hogy az engedélyek kiadása inkább hatósági 
és szabályozási terv kérdése, kevésbé költségvetési, ezért erre a felvetésre nem reagál. A 
kerékpárúttal kapcsolatban el kell mondani, hogy aki ismeri a Rákosmenti-rétek 
telekszerkezetét, tudja, hogy kutyanyelv parcellákból, vagy nadrágszíj parcellákból áll, 
kisajátítással tudnák tulajdonba venni a területet annak érdekében, hogy ezen kerékpárutat 
építsenek, azonban a kisajátítás jogszabályi feltétele, hogy amennyiben a kisajátítás nyomán a 
telek maradéka, amit nem sajátít ki az önkormányzat, az használhatatlanná válna, akkor 
köteles az egész telket megvenni. Ez praktikusan azt jelentené, hogy ennek a három 
teleksornak a komplett Rákos-patak felé eső alsó sorát meg kellene venni, a Rákos-patak 
teljes hosszában, amely több hektár. Ráadásul ennek a több hektárnak a jelentős része 
belterületben van, és az ára is ennek megfelelő, lehet, hogy milliárdos kérdés és erre az 
Önkormányzat költségvetése nincs felkészülve. 
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Megköszöni mindenkinek a dicséretet. A Kis-Pongrác projektet 929 millió forinttal 
finanszírozta az Európai Unió és a maradék több mint 200 millió forintot kellett a 
társasházaknak, illetve az Önkormányzatnak hozzátenni, míg az Sl területét teljes egészében 
önkormányzati forrásból tartják fenn. A most már ArtlO néven ismert terület élővé tétele 
milliárdos nagyságrendet jelent, a nagyvonalú számítások 120 milliárd forintra taksálták 
Sajnos a projekt működőképessé tétele valószínűleg tartósan meghaladja az Önkormányzat 
lehetőségeit. Fővárosi, állami szerepvállalás nélkül ebben a karbantartás, állagmegóvás 
erejéig fognak tudni közreműködni. Bérbe van adva a területnek azon része, amekkora csak 
bérbe adható. Lakásállomány megújításával kapcsolatban tett javaslatot Tóth Balázs úr. A 
lakásállományukból jelen állapotában kihozták a maximumot. A 2450 lakás közel 2/3-a nem 
éri el a komfortos besorolást, azt gondolja, hogy a következő lépés drasztikus 
kapacitáscsökkentés. Szükséglakásaik, komfortnélküli és félkomfortos lakásaik vannak, 
amelyek a XXL század lakhatási követelményeinek semmiképpen nem felelnek meg. 
Amellett, hogy ki fognak lépni a lakásépítés piacára, a bontás a lakások számszerűségében 
sokkal súlyosabban lesz jelen. Ha tudják folytatni az évi 50-l 00 lakás lebontását, és be tudnak 
mellé tervezni egy-két tucat lakás megépítését, akkor is évtizedekben mérhető lesz a probléma 
tartós megoldása, de akkor a saját lehetőségeikhez képest jó tempóban haladnak előre. A 
bevételeknél sajnos jóval tetemesebbek a kiadások. A piaci bérbeadás az Önkormányzat 
elképzeléseivel egybevág, a lakáskoncepció egyik kitűzött célja a következő öt évre a piaci 
alapú bérbeadás 2%-ra történő feltomázása. Kőbánya nagyon nagy területe vasútvonalak által 
rendkívül tagolt, nem egybefúggő, a közbiztonság és az itt élők biztonságérzetének a javítása 
érdekében fejlesztik a közterület-felügyeletet Tóth Balázs módosító javaslatában 
megfogalmazottakra reagál. Munkahelyteremtés: a javasolt munkacsoport, amely építő
szerelő brigád lenne, hogy teremtenének egy fix kapacitást, aminek a kihasználása teljes 
mértékben bizonytalan és fix költséget generálnának a változó költségek helyett a 
helyiségfelújítás frontján, amellett Képviselő úr a számításnál nem vette figyelembe a 
munkáltató által fizetendő járulékokat és adókat, nem számolt a dologi költségekkel, az 
esetleges anyagköltségekkel és járulékos költségekkeL Azt gondolja, hogy a javasolt összeg 
mindenképpen kibővítendő, hogy érdemben tudjanak beszélni róla. Gazdaságélénkítéssei 
kapcsolatban megjegyzi, hogy az induló vállalkozásoknak, sőt az induló non-profit 
szervezeteknek is van a Főváros által elindított programja, amely a kedvezményes 
helyiséghez jutást próbálja elősegíteni. Ami az önkormányzatnak a magántulajdonú 
lakáspiacra történő kilépést illeti, kifejezetten ellenzi. A javaslatban az szerepel, hogy a 
bérbeadó felé az önkormányzat felújítást és garanciát vállal a bérleti díj megfizetésére, és, 
hogy adott időpontban, jó állapotban, üresen szalgáltatja vissza a lakást. Nem tudnak erre 
garanciát vállalni. Saját tulajdonú lakásaikból a bérlőiket 1-1,5-2 év után tudják kirakni, mert 
az önkormányzatnak minden erre vonatkozó jogi előírást be kell tartani. Ezen idő alatt 
használati díj- és rezsidíj-hátralék halmozódik fel. A helyi egészségügy fejlesztésével abszolút 
egyetért, de azt gondolja, az Önkormányzatnak van alapfeladata, az alapfokú ellátás 
fenntartása, és még van olyan rendelőjük, amely messze nem felel meg a XXL század 
követelményeinek, véleménye szerint ezzel kell foglalkoznia az önkormányzatnak. Azt 
gondolja, ha a helyet biztosították egy méltó orvosi ellátáshoz, akkor kell elkezdeni 
foglalkozni az orvosi ellátás minőségével. A Liget tér rendbetételére javasolt egy millió forint 
értelmezhetően kicsi összeg, nem javasolja elfogadni. Az 5,3 millió forint a zajkérdésre, 
véleménye szerint a zajkérdés rendezése elég kell, hogy legyen. Tóth Balázs módosító 
javaslataival kapcsolatban elmondja, hogy a jó szándékot értékeli, de azt kell mondja, hogy 
nagyon nyers, ezért nem javasolja a módosítások támogatását, de a zárszámadásig a 
felvetések egy részét körüljárhatják. 
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Somlyódy Csaba: A Református Templom díszmegvilágításának terveztetésére, és 
kivitelezésére ígéretet kapott Alpolgármester úrtól, hogy a pénzmaradvány terhére ez szóba 
kerülhet, de szeretné, ha ez jegyzőkönyvbe kerülne. Javasolja, hogy 3 millió forint 
keretösszeget biztosítanak a Szent László Gimnáziumban tömegkommunikációs szakának 1-2 
karnera megvásárlására, a polgármesteri tartalékkeret terhére. Tízmillió forinttal szerepel a 
Törekvés Művelődési Ház a költségvetésben, amely nyilván nem elég az egész éves 
működésére, de erre is ígéretet kapott, hogy a zárszámadás időszakában visszatérnek. Kéri, 
hogy ezt a tízmillió forintot úgy értelmezzék, hogy az I. félévben felhasználható keret legyen. 

Tubák István: Korrigálja az előző felszólalását, az első lakáshoz jutók támogatását hiányolja 
a költségvetésbőL 

Tóth Balázs: A javaslataira az a felvetés hangzott el, hogy túl alacsonyra könyvelte az egyes 
tételek értékét, ez csak a szemléletbeli különbségre világít rá. Ahhoz vannak hozzászokva, 
hogy mindent külső cégtől, külső szolgáltatótól vesznek meg aranyáron. Ezt szeretné kiváltani 
saját alkalmazottakkal, anyagárban elvégeztetni ezeket a felújításokat Felhívja a figyelmet, 
hogy az ellenzéki képviselőknek ezt az anyagot értelmezni kell, arra javaslatokat kidolgozni, 
és csütörtökön vagy pénteken kapták meg az anyagot, embert próbáló feladat volt, hogy előre 
elküldje a javaslatait. 

Elnök: Ígéri, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói, kollégái mindig rendelkezésre állnak a 
segítségnyújtásban. 

Varga István: Felhívja a figyelmet, hogy a Református Templom építészetileg Kőbánya 
egyik ékessége, ezértjószívvel támogatja Somlyódy úr javaslatát. 

Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy a Református Egyház díszkivilágításának ügyét a 
zárszámadási rendelethe javasolni fogja betervezni. Tóth Balázs úrnak mondja, hogy nem az a 
baj a módosító javaslataival, hogy kevés volt az összeg, hanem pontatlan, olyan elemeket nem 
tartalmaz, amelyek nélkül nem lehet költséget tervezni. Az, hogy aranyáron vesznek meg 
külső vállalkozótól bármit, ez valótlan és demagóg észrevétel, ezért visszautasítja. 

Dr. Kustra Pál: Mindenki tudja, hogy illegálisan repülnek Királydomb felett a repülők. A 
BRFK nyomozott az ügyben és a nyomozást lezáró végzésből kiderül, hogy ezek a 
repülőgépek nem lehetnének ott. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy megvásáralja a 
zajmérő műszert, és az a műszer alkalmas lesz arra, hogy bebizonyítsák, hogy illegálisan 
repülnek a repülők. Jegyző úr jogszabályi fejtegetésére nincs szükségük, mérnöki 
szemléletmóddal azt akarják megmutatni, hogy minden egyes másodpercben milyen mért 
adatok vannak, akkor valószínűleg sikereket tudnak elérni, el tudják terelni a repülőgépeket, 
tisztességre tudják bírni a Ferihegyi Airportot, a vele cinkosságban lévő hatóságokat és egyéb 
illetékeseket. A külső szakértői mérésekben sem bíznak, mert amiket láttak, azok nem arra 
készülnek, hogy a lakosságot védjék, hanem lepapírozzák azt, hogy nincs semmi probléma 
azon a területen. Kéri, hogy szavazzák meg a műszerbeszerzést, és egy hónapra adják kölcsön 
a lakosságnak,hogy be tudják bizonyítani az igazukat 
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Elnök: Több árajánlatot kért az önkormányzat is zajmérő eszközre, tisztában vannak az 
árával, és terveztek is forrást a költségvetésben. Számos módosító javaslat megfogalmazásra 
került, amelyeket nehéz kezelni, mert jelen állapotukban nem tekinthetők módosító 
javaslatoknak. Megadja a szót Jegyző úrnak, hogy fogalmazza meg a módosító javaslatokat. 

D:r. Szabó K:risztián: Tóth Balázs képviselő úr által megfogalmazott módosító javaslatok a 
következőképpen hangozhatnak: 
l. Az előterjesztés l. mellékletében található rendelettervezet l. § (1) bekezdésének a) és b) 
pontja 53 675 OOO Ft összeggel emelkedik, a (2) bekezdés b), e), j) és h) pontja 53 675 OOO Ft
tal emelkedik, és a (3) bekezdésben meghatározott összeg szintén 53 675 OOO Ft összeggel 
emelkedik, a (2) bekezdés c) pontjában szereplő összeg 53 675 eFt-tal csökken. 

2. A rendelettervezet mellékleteiben mindenhol az 53 675 OOO Ft emelkedést kell 
megjeleníteni. 

2.1. A 2. mellékletben foglalt táblázat D:l2 és G:l2 mezőjében, a 3. mellékletben foglalt 
táblázat D:l2, D:l3, H:l2, H:l3, H:21, H:22, H:24 és D:21 mezőjében történik meg az 
emelkedés. 

2.2. A 4. mellékletben foglalt táblázat 8. pontjában a B:4, E:4, B:25, E:25, B:63 és E:63 
mező emelkedik meg az említett összeggel. 

2.3. A 4. mellékletében foglalt táblázat 9. pontjában a B:4, az E:4, B:25, E:63 és B:63 
mező emelkedik. 

2.4. Az 5. mellékletében foglalt táblázat 5. pontjában a C:4, E:4, C:25, E:25, C:63 és E:63 
mező emelkedik. 

2.5. Az 5. mellékletben foglalt táblázat ll. pontjában a C:4, E:4, C:25, E:25, C:63 és E:63 
mező emelkedik 53 675 OOO Ft összeggel. 

3. A 12. melléklet (3. sor Képviselő-testület tartaléka) kiegészül az alábbi sorokkal: 
(eFt-ban) 

~-

... A B c D 
---

6. Felújítási munkacsoport alakítása 25 500 25 500 
7. Gazdaságélénkítés 5 OOO 5 OOO 
8. Bérlakáspiac élénkítése 5 OOO 5 OOO 
9. Közösségi kertek 10 OOO 10 OOO 
10 KÖSZI mellett~ pálya felújítása 3 OOO 3 OOO 

. - . - --· 
ll. Zajmérő berendezés beszerzése 3 175 3 175 

4. A 12. melléklet (6. sor Polgármester tartaléka) kiegészül az alábbi sorokkal: 
(eFt-ban) 

- -··---·- . -
... A B c D 
18. Helyi egészségügy fejlesztése 500 500 
19. Pongrác út MA V -fal helyreállítása 500 500 
20. Liget tér környékének rendezése l OOO l OOO 

(85/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 85/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak Jegyző úr által 
ismertetett 85/1. módosító javaslatról. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 
6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nemfogadja el a 8511. módositójavaslatot. [3512015. (II. 
19.)] 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete igen ll igen, 2 
ellenszavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Az SZMSZ 22. § {l) bekezdés 16. pontja alapján 
l O perc szünetet rendel el. 

{Szünet) 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

6. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Harmat utca- Újhegyi út- Bányató utca- Tavas utca 

által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelet módositása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Előterjesztő írásbeli módositó javaslata: 
l. A rendelettervezet l. §-a az alábbiak szerint módosul: 

"A Budapest X., Harmat utca- Újhegyiút-Hányató utca- Tavas utca által határolt terület 
Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervénekjóváhagyásáról szóló 11/2003. (III. 
20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (l) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

"(l) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni 
a) a szabályozási vonalat, 
b) az építési övezet és övezet határait, valamint azokjellemzőit, 
c) az építési hely határát, valamint 
d) fa kötelező telekhatárt,] 
e)]a létesítmények védőterületeit (védősávok és védőövezetek)."." 
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2. A rendelettervezet l. melléklete helyébe jelen módosító javaslat 1. melléklete lép. 
Indokolás: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami 
Főépítészének záró szakmai véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kom1. rendelet 40. § 
(l) bekezdésének megfelelőerr kértük meg. Az Állami Főépítész véleményében 
megállapította, hogy a tervezet egyeztetése során érkezett véleményekben foglalt észrevételek 
a tervezetben átvezetésre kerültek. Egyéb szakmai észrevételei nem érdemi változtatások, 
hanem technikai, rajztechnikai jellegű javaslatok, amelyek átvezetése képezi jelen módosítási 
javaslat tárgyát 

(98/1. módositó javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról a 98/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal - a 98/1. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés l. melléklete 
szerint megalkotja a Budapest X., Harmat utca- Újhegyi út- Bányató utca- Tavas utca által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapítása 

Előterjeszt(): Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatróL 

36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit az l. melléklet szerint 
határozza meg. 
2. Ez a határozat 2015. február 20-án lép hatályba. 
3. Ezt a határozatot - a 4. pontban meghatározott kivétellel - 2014. január l-jétől kell 
alkalmazni. 
4. Az l. melléklet 47. és 48. sorát 2015. január l-jétől kell alkalmazni. 
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J. melléklet a 3612015. (Il 19.) határozathoz 

A B 
l Kormányzati ! 

funkció kód Megnevezés 
2 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalokjogalkotó és általános 

i igazgatási tevékenysége 
3 011220 i Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

---· 
4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdáik~dással kapcsolatos feladatok 
5 016030 i Allampolgársági ügyek 
6 016080 Kiemeit állami és önkormányzati rendezvények 
7 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
8 031030 'Közterület rendjének fennta~~-~~--- --1---. ·-- . 
9 031060 Bűnmegelőzés 
10 031070 . Baleset-megelőzés 
ll 036020 'Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 
12 041232 Start-munka __ pro~am: téli közfoglalkoztatás 

·-
13 042180 Alla t -egészségügy 

---- .......... _ .......... 
14 045120 Ut, autópálya építése 
15 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
16 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
17 045180 Közúti járművontatás 

--·-···-·----·· -·-··· -··-·· 
18 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
19 051030 i Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

l szállítása, átrakása 
20 052080 Szeunyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése --
21 061020 

1 Lakóépület építése ··-- ·---
22 062020 'Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
23 064010 Közvilágítás 
24 066010 Zöldterület-kezelés 
25 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg_áltatások 

-·-·· ··--· 
26 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
27 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
28 074031 1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
29 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
30 081030 Sportlétesítmények, ed~őtáborok működtetése és fejlesztése _ -· ...... 
31 081041 ' Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
32 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
33 082030 Művészeti tevékenységek 
34 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
35 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális -~-~ékek gondozása 
36 083030 ! Egyéb kiadói tevékenység 
37 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
38 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
39 084020 ! Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
40 086020 i Helyi, térségi közösségi tér ~~~!~sítása, I!.lűködtetése 

--· 
41 091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
42 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
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43 091250 · Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
44 092120 i Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

l összefüggő működtetési feladatok 
45 092260 l Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
46 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
47 096015 Gyermekétkeztetés k_öz~~.!.~-~~ intézményben ------· ··----··---
48 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
49 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
50 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
51 101145 1 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
52 101213 ! Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
t--1----· l Fogyatékossággal élők nappali ellátása 53 101221 
54 102021 l Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
55 102030 1 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
56 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó prograrnak 
57 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

-·--····-····-· ·--·-
58 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
59 106010 1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
60 106020 ! Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás 
61 107013 ! Hajléktalanok átmeneti ellátása 

····------+---"'- ·--·-·----·-·-···-· -
62 107015 l Haj_léktalanok napp_~JL~llá~~-----· -·--- ·---· 
63 107051 1 Szociális étkeztetés 
64 109010 l Szociális szolgáltatások igazgatása 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X., 4145113 helyrajzi számú ingatlan. (Albert Camus utca) tulajdonjogának 

ingyenes átruházása iránti igény bejelentése 
Előterjeszti): Kovács Róbert polgármester 

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

37/2015. (H. 19.) KÖKT határozat 

--

a Budapest X., 4145113 helyrajzi számú. ingatlan. (Albert Camus utca) tulajdonjogának 
ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus 
utcában fekvő ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, 
valamint az ingatlanra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlan 
felhasználási célja út építése, 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. 

l 
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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. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

9. napirendi pont: 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapító okiratának módositása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

38/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapító okiratának módositásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
foglalt tartalommal, 2015. április l-jei hatállyal módosítja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ (1102 Budapest, Szent László tér 29.) alapító okiratát, és a 2. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(Az l. mellékletben szereplő alapító okirat mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

10. napirendi pont: 
A "Kőbánya számit Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

39/2015. (U. 19.) KÖKT határozat 
a "Kőbánya számit Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 
februárjától 2015 júniusáig terjedő időszakra 5000 Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az 1. mellékletben meghatározott általános iskolai 
tanulóknak 
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2. A Képviselő-testület a 2015 februárjától 2015 júniusáig terjedő időszakra 10 OOO Ft/hó 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. mellékletben 
meghatározott középiskolai tanulóknak 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

(A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

U. napirendi pont: 
A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

40/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az l. melléklet szerint dönt. 
2. A Képviselő-testület az l. melléklet 9., 10., ll., 12., 13. és 14. pontjában meghatározott 
pályázó esetében a támogatási szerződést megköti. 
3. Az l. melléklet l., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjában meghatározott pályázó esetében a 
támogatási szerződés abban az esetben köthető meg, ha a szerződéskötésre nyitva álló 
határidőben a pályázó a Polgármesteri Hivatal felhívásában szereplő kiegészítést megteszi. 
4. A Képviselő-testület az l. melléklet 2. pontjában meghatározott pályázó esetében a 
támogatási szerződést a nyertes pályázóval és a kivitelező vállalkozóval köti meg. A 
támogatási összeg kifizetése - a szerződés szerinti teljesítés esetén - a pályázó részére 
történik. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötése és a támogatás 
folyósítása iránt intézkedjék 
Határidő: 2015. március 20. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

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

12. napirendi pont: 
A "Kőbányai Komposztálási Program -201 5" elnevezésű pályázat kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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4112015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a "Kőbányai Komposztálási Program- 201 5" elnevezésű pályázat kiírásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "Kőbányai 
Komposztálási Program- 201 5" elnevezéssel természetes személyek részére pályázatot hirdet 
az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "Kőbányai Komposztálási Program -
20 15" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás 
megkötésére - a 2014. évben megkötött megállapodásban rögzített alapfeltételekkel - a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "Kőbányai Komposztálási Program-
20 15" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás 
megkötésére - a 2014. évben megkötött megállapodásban rögzített alapfeltételekkel - a 
komposztáló eszközöket használókkaL 
4. A Képviselő-testület felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit Kft.-t, hogy a komposztáló 
eszközök átadás-átvételében, kiosztásában működjék közre. 
Határidő: l. pont: 2015. április 30. 

2-4. pont: 20 15. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Kft. vezetője 

13. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhivás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

42/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhivásról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai iskolai 
táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján tegye közzé, továbbá 
gondoskodjék arról, hogy az érintett általános iskolák és óvodák a pályázatról tájékoztatást 
kapjanak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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14. napirendi pont: 
A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sport célú támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

43/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati 
felhívásról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatására 2 millió forint összegben, 
melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 12. melléklet 22. során rendelkezésre áll. 
2. A Képviselő-testület a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról szóló 
pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatály ba lépését 
követően gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúsági Önkormányzat létrehozása 

Előterjesztő: Tubák István képviselő 

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

Tubák István: Bizottsági ülésen nem támogatták a javaslatát. Hangsúlyozza, hogy nem arról 
van szó, hogy a Jobbik, mint párt fiatalokat toborozzon maga köré, hanem a már meglévő 
diák-, és civil szervezetekkel, azok összefogásával magasabb szinten részt tudjanak venni 
Kőbánya ifjúsági életében és annak szervezésében. 
ügyrendi javaslata: Az SZMSZ 64. §-a alapján név szerinti szavazást kezdeményez a 
Kőbányai Jfjúsági Önkormányzat létrehozásáról szóló döntésről. 

Radványi Gábor: Kőbányán a diákságnak igen komoly szerepet szántak, és szánnak 
maguknak is, hiszen létezik a Diákparlament, a CIKK Egyesület, a RADAR, DÖK. A 
képviselő-testületi ülésekre, illetve bizottsági ülések is tanácskozási joggal meghívják a 
diákság képviselőit. Nyáron is tartalmas programot szerveznek. Azt gondolja, hogy 
mindenfajta politikai irányultság, a saját politikai nézeteit képviselheti a diákok körében, és 
minden párt meg is teszi, hogy saját ifjúsági szervezetet hoz létre, nem feltétlenül gondolja, 
hogy ez egy Jobbik-os szervezet lenne, de azt gondolja, hogy Jobbik-os szimpatizánsok is 
csatlakozhatnak a létező szervezetekhez. A FIDESZ frakció nem támogatja ajavaslatot 
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Elnök: Az ügyrendi javaslatról egyszerű többséggel dönt a Képviselő-testület. A név szerinti 
szavazásnak nem látja az indokát, hiszen a monitoron igen jól látszik, hogy ki, hogyan 
szavazott egyes kérdésekben. Kéri, szavazzanak arról, hogy kívánnak-e név szerinti 
szavazással dönteni az adott kérdésről. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 
6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a Kőbányai Ijjúsági Önkormányzat létrehozásáról szóló 
döntés - név szerinti szavazással történő - meghozatalára vonatkozó ügyrendi javaslatot 
elutasitja.[44/2015. (Il. 19.)] 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 
8 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem fogadja el a Kőbányai Ijjúsági Önkormányzat 
megalakításáról szóló előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezetet. [4512015. 
(11.19.)] 

16. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-IH. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2015. I-III havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

17. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű, végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű, 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 
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Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

18. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakáskoncepciójának 

felülvizsgálata 
Előterjes.ztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

46/2015. (H. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakáskoncepciójának 
felülvizsgálatáról 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. rnelléklet 
szerint elfogadja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Lakáskoncepciójának felülvizsgálatáról szóló dokumentumot. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert, hogy gondoskodjék a Lakáskoncepció 
felülvizsgálatáról szóló dokumentum végrehajtásáról, valarnint a Lakás- és 
Helyiségkoncepció egységes szerkezetbe foglalt felülvizsgálatáról. 
Határidő: 2017. decernber 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Somlyódy Csaba: Megköszöni az anyag összeállítóinak a színvonalas előterjesztést. 

Elnök: Egy ilyen anyag összeállítása komoly feladat. Valóban nagyon komoly rnunka áll az 
anyag összeállítása rnögött, ami kijelöli az utat, amelyen haladhatnak tovább. 

19. napirendi pont: 
A térfigyelő rendszer 2015. április 1. napjától történő üzemeltetése 

Előterjes.ztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Kris.ztián szóbeli módositó javaslata, hogy az előterjesztés l. rnellékletében 
szereplő határozattervezet 2. pontjában a "Kft. terhére" szövegrész helyébe a "Kft. 
előirányzata terhére" szöveg lép. 

(91/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 91/1. módosító javaslatot. 
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Tóth Balázs ügyrendi hozzászólásában külön szavazást kezdeményez az előterjesztés 4. 
mellékletében szereplő határozattervezetről. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a döntési 
javaslatokról a 91/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

47/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a közterületi térfigyelő rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek megvásárlásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásáralja az 
ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1149 Budapest, 
Angol utca 77., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-668279, adószáma: 12350508-2-42), valamint 
az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 
7., cégjegyzékszáma Cg. 01-10-043883, adószáma: 12402179-2-42) tulajdonában lévő 
Kőbánya területén működtetett térfigyelő rendszer 2015. április l. napjáig bérelt műszaki 
technikai elemeit 4 150 OOO forint + Áfa vételáron azzal, hogy a számla kiállítására az 
ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. jogosult. 
2. A Képviselő testület az l. pontban meghatározott műszaki-technikai elemek fedezetét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletben a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata 
terhére biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, 
valamint az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

48/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a közterületi térfigyelő rendszer 2015. április 1. napjától2015. június 30. napjáig történő 
üzemeltetéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ERANDO 
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-vel (székhelye: 1149 Budapest, Angol 
utca 77., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-668279, adószáma: 12350508-2-42), valamint az SCI
Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.-vel (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., 
cégjegyzékszáma Cg. 01-10-043883, adószáma: 12402179-2-42) a térfigyelő rendszer 
folyamatos működése és karbantartása tárgyában 2015. árpilis l. napjától 2015. június 30. 
napjáig terjedő határozott időre vállalkozási szerződést köt. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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49/2015. (H. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2015. április l. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő 
határozott időre, a túlszolgálat támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 
2015. április l. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időre, a túlszolgálat 
támogatása tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(A határozat l. mellékletében szereplő megállapodás szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

50/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2015. árpilis l. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő 
határozott időre, a közterületi térfigyelő rendszer használatáról szóló megállapodás 
megkötéséről 

(ll igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
térfigyelő rendszer használata tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(A határozat l. mellékletében szereplő megállapodás szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

20. 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 egyenként a határozati 
javaslatokróL 
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51/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Ihász utca 5. I. emelet 7. szám alatti lakás elidegenitésre történő 
kijelöléséről 

(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Ihász utca 5. I. emelet 7. szám alatti, 
41744/0/A/25 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 98%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

52/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyömrői út 45. fszt. 6. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(13 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyömrői út 45. fszt. 6. szám alatti, 
41620/0/A/6 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 bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

53/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 10. VII. emelet 31. szám alatti lakás elidegenitésre 
történő kijelöléséről 

(13 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló utca 1 O. VII. emelet 31. szám 
alatti, 39210/51/A/119 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 85%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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54/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 6. C. lépcsőház fszt. 2. szám alatti lakás 
elidegenitésre történő kijelöléséről 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 6. C. lépcsőház fszt. 2. 
szám alatti, 38315/64/ A/34 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 94%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 

hrsz.-ú ingatlan eUdegenitése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Az előterjesztés tartalmazza, hogy tárgyalások folynak az épület eladásáról, 
kérdezi, hogy kik a tárgyalópartnerek? 

Elnök: Érdeklődök voltak az ingatlan iránt (kínai, olasz), ezért úgy gondolták, hogy érdemes 
licit pályázatot kiírni. Értékbecslést készítettek, ez alapján az értékbecslésben szereplő 
licitpályázatra kiírják az ingatlant. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatról. 

55/2015. (U. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú 
ingatlan elidegenítéséről 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete árverésen 
értékesíti a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti (hrsz: 41090/3) ingatlant. 
A Képviselő-testület az árverési hirdetményben az alábbi feltételeket állapítja meg: 
a) az ingatlan kikiáltási ára 400 OOO OOO Ft, 
b) az ajánlati biztosíték összege 40 OOO OOO Ft, 
c) a vevő a vételárat az elővásárlásra jogosultak lemondási nyilatkozatának megérkezését 

követő 15 napon belül köteles megfizetni, 
d) az ingatlan vevő részére történő birtokba adására a teljes vételár beérkezését követő 5 

munkanapon belül kerül sor, 
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e) a vevő vállalja, hogy amennyiben a birtokbaadásra előbb kerül sor, mint 2015. június 30. 
napja, úgy biztosítja, hogy az Önkormányzat 2015. június 30. napjáig a közüzemi díjak 
megfizetése mellett a tornatermet bérleti díj fizetése nélkül használhassa. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert az l. melléklet szerinti árverési felhívás közzétételére és 
az árverés lebonyolítására. 
3. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményes árverést követően az 
adásvételi szerződést kösse meg, illetve az ingatlan értékesítésével kapcsolatban szükséges 
további intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. április 15. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat mellékletében szereplő árverési felhívás szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

22. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő rendőrségi iroda 

áthelyezése, valamint az LB OTIKAI Bt. helyiségbérleti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetése és új helyiségbérleti jogviszony létesitése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

56/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség (rendőrségi iroda) téritésmentes használatba adásáról 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti (hrsz: 42309/42/A/1) ingatlanból 31,2 m2 (16,8 és 
14,4 m

2 
nagyságú irodák) alapterületű részt a továbbiakban: helyiség) a Budapesti Rendőr

főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére 2015. 
március l. napjától 2016. január 31. napjáig határozott időtartamra használatba ad körzeti 
megbízotti iroda céljára azzal, hogy az eddig használatba adott Újhegyi sétány 16. szám alatti 
helyiséget jelenlegi állapotában 15 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek köteles 
átadni. 
2. A Képviselő-testület a szociális helyiségek használatát az albetét közös használatú 
helyiségeiben biztosítja. 
3. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 
az Önkormányzat fizeti meg. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozási szerződés 
módosítására. 
Határidő: 2015. március 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

23. napirendi pont: 
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A Budapest Főváros X. kerület, Noszlopy utca 20. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség pályázati úton történő elidegenitése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

57/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Noszlopy utca 20. szám lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség pályázati úton történő elidegenítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Noszlopy utca 20. szám alatti, 
416 3 7 /Ol A/19 helyrajzi szám ú üres, nem lakás céljára szolgáló garázshelyiségei pályázati úton 
elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 734 988 Ft összegben határozza meg. A 
vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2015. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

24. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos elővásárlási jogokróllemondó nyilatkozatok kiadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, tudják-e, hogy ki venné meg ezt a három telket, és milyen elképelései 
vannak, mire számíthatnak ezen a területen? Ha esetleg egy nagyobb beruházásra lehetne 
számítani a területen, akkor nem támogatná, hogy mondjanak le az elővásárlási jogukróL 

Elnök: Az előterjesztésben szerepel, hogy erdő, kivett árok külterületről beszélnek, 
különösebb beruházást nem lehet elképzelni, mert ezek nem beépíthető területek. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

58/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
elővásárlási jogokróllemondó nyilatkozatok kiadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a 
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Mester Sándor eladó és Szeverényi Tamás vevő között 2014. szeptember 9. napján 400 OOO Ft 
vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jogáról lemond. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a 
dr. Tukacs László eladó és Szeverényi Tamás vevő között 2014. szeptember 8. napján 
550 OOO Ft vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot 
megillető elővásárlási jogáról lemond. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a 
Vámossy Béláné eladó és Szeverényi Tamás vevő között 2014. november 5. napján 400 OOO 
Ft vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jogáról lemond. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

25. napirendi pont: 
a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, 

ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 
77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

59/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, 
ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül cimű 
77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módositására vonatkozó javaslatról 
(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja 
Budapest Főváros Önkormányzatának, hogy az életvitelszemen megvalósuló közterületi 
tartózkodás tárgyában megalkotandó rendeletében a Budapest X. kerületre vonatkozóan a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló alábbi közterületeken 
megvalósuló életvitelszern tartózkodást minősítse jogellenessé: 

a) Állomás utca (38937 helyrajzi szám), 
b) Dausz Gyula park ( 42033/31 helyrajzi szám), 
c) Füzér utca (39062, 39061 és 39031/13 helyrajzi számok), 
d) Halom utca (41459, 39121 és 39085 helyrajzi számok), 
e) Kápolna tér (41457 helyrajzi szám), 
j) Korponai utca (38926 helyrajzi szám), 
g) Körösi Csoma sétány (3920311 és 39031/14 helyrajzi számok), 
h) Óhegy park ( 42033/50 helyrajzi szám), 
i) Rottenbiller park ( 41418 helyrajzi szám), 
j) Sportligetnek nevezett 42444/34, 42450/l és 42450/3 helyrajzi számú közterületek, 
k) Szent László tér (39126, 41426/l és 41426/2 helyrajzi számok), 
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l) Újhegyi sétány (42309/13, 42309/44 és 42309/72 helyrajzi számok), 
m) Vásárló utca (39016/2 helyrajzi szám). 

Határidő: 2015. február 24. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 26-29. napirendi pontokat. 

26. napirendi pont: 
Boss Metal Hungary Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. §(2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 26. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

27. napirendi pont: 
Farkas Zoltán közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

28. napirendi pont: 
PER-GÉP Kft. közterület-használati ügyével kapcsolatban benyújtott méltányossági 

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 28. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 
29. napirendi pont: 

Népjóléti tárgyú feUebbezések elbírálása 
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Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 29. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megadja a szót Tóth Balázs képviselő úrnak, hogy elmondja napirend utáni 
felszólalását. 

Tóth Balázs: A legutóbbi rendkívüli képviselő-testületi ülésen szóba került, hogy 
Polgármester úr az Újhegyi Uszodával kapcsolatban szakértői véleményre vár. Érdeklődik, 
hogy mi található ebben a jelentésben? 

Elnök: Megkapta a jelentést, de nem volt módja még elolvasni. A jelentés lényege, hogy 
balesetveszélyesnek minősített a munkavédelmi szakértő. Nyilván intézkedni kell a 
balesetveszélyes helyzet elhárítására. 

Hegediis Károly: A munkavédelmi felülvizsgálatnál megállapították, hogy azok a bizonyos 
eszközök, amire felállnak a gyerekek, balesetveszélyesek, ezt meg kell szüntetni. A 
hajszárítók magasságának a beállításánál megállapították, hogy legalább egy hajszádtót a 
gyerekek magasságához mérten kell átszerelni, illetve bizonyos helyeken az olvadásnak kitett 
burkolatokat meg kell szüntetni. 

Radványi Gábor: Képviselői kérés fogalmazódott meg, hogy az Északi Járműjavítóba 
szervezzenek bejárást. A bejárást Mozsár Ágnes szervezi, a bejárás időpontja 2015. február 
26-a l O óra, találkozás a fő bejáratnál. 

Elnök: Készült egy kisfilm a tervezett beruházásról, amelyet minden képviselőnek el tudnak 
küldeni. Hetente zajlik az egyeztetés a beruházásról, Főépítész asszony képviseli az 
Önkormányzatot. A hírek szerint gőzerővel folyik a beruházás előkészítése, amely volumene 
a ll milliárd forintot is elérheti. Kőbányán állami beruházásban nem tudja mikor volt ilyen 
mértékű fejlesztés. Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az 
elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület ülését bezárja. A Képviselő-testület 
munkaterv szerinti soron következő ülésére 2015. március 19-én kerül sor. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.45 óra. 

.-·/"?. __ ·· ?-.... -._~.-.· .. · "'_ 
-~~-

Kovács )ló ber~ 
polgárni-es~_er 1 

K.m.f . 
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A jegyzőkönyv melléldetei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, m.e.i.yek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

O írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o névszerinti szavazásról készültjegyzőkönyv (titkos szavazás) 

../ felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2015. február 19-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Fe rene 

6. Gál Judit 

7· Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9· dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17 · W ee ber Tibor alpolgármester 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza 

Deézsi Tibor 

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 
····················~·····: .. ·························· 

/ /,~ lv_ 
................ ~ .......................... . Hancz Sándor 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás ......... f~~:~0.Y. ....................... . 
Kovács Györgyi 

Lajtai F erencné 

Laukó Zsófia 
~·L( r--

... ···································t······················· 

Nagy István 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly ............... T.j ........................... . 
Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina ....... tRv.Ui-~.: .................... . 
Dr. Egervári Éva ........ C(q~ ............................... . 

, r i 1 

.~~~oA"r~ ................. •.\• ., ... ) ........................ . FodorJános 

Horváthné dr. T ó th Enikő ......... :!!~~ ....... 8!. ................ . 
Kálmánné Szabó Judit 

.:~_p· i l h· ' \____-~, ~ 
J .. !.L.VJ'l~~ ........ ~ ... ·(0·. ':~.v} ........... . 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna - ", -.................... ~ ............................. . 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva ~M-
··················································· 

Mozsár Ágnes .... ~ ................................... . 
Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 'VLrv· .......... ·\:)· .................................. . 

Szász József ............. ~1~~+-r ................. . 
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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 
'1.)J 1q, n ,/) /,:_o\ J> \(\ 

\' "' , .v' v "V/ U!:::f7' \l {r r ................................................... 

Bacsa Gyula ····················································· 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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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 .................... ·r ............................ . 
l ( 

........... L.~~~1······················· Vincze Sándor 
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Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 
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olvashdtó 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. 
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Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 1 í 
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olvasható ayírás 

* 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. 


