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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Fővár~s ~ .. kerül~t Kő~.á~y~.i ?,nkormányza~·~t~jt~;~l~~r:~~~}W~~;.c,,i x· Fid] LET' 
2015. aprdis 16-an (csutortokon) megtartott ule&awol; .. ; ütH<.o::.~iV> iHZ/~.T l 

~~...:r ~~~ ... tc·tj 71 Vdta1.1 t 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 
. ~:;:~::·:~~-_T;;;~ fijG.[;P.r§j~x. : ... 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: .... c, F:!öacJó: 
Kovács Róbert polgármester, !ol 

Dr .. Pap Sándor, Ra?vá~yi ?ábor,, Weeb~~ Ti~or alpo~gárm~ster,·~f/?őo_?J?129f:?)l~.. (fmdv ... ~! 
Agocs Zsolt, dr. Banya1 T1bor Peter, FeJer T1bor, Gal Judit, Gazt:fag Ferafc/Macsifc :A:m:lrfr,-·ij-=-
Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy 
Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Főépítészi Osztály 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X. Tankerület 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály 

Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Költségvetési Osztály 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 
Mozsár Ágnes 
Kasuba Katalin 
FodorJános 
Deézsi Tibor 
dr. Gyetvai Tibor 
Győrffy László 
Hancz Sándor 
Lajtai Perenené 

dr. Kántor Gézáné 

Kárpáti Beatrix 
Horváthné dr. T ó th Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Rappi Gabriella 
Locskai Ágnes 
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Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Eszenyiné F. Ágnes 
Kohl Katalin 
Szikiné Kiss Gabriella 
Demeter Antal 
Szörényi Mariann 
dr. Rajháthy Beatrix 
Kenedli Katalin 
Szatmári Gáborné 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 17 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Kéri, hogy mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Örömteli kötelességének tesz eleget 
azzal, hogy Kőbányán kiemelkedő tevékenységet folytató és állami kitüntetésben részesülő 
kitüntetetteket köszönthet ismét a Képviselő-testület, akik Kőbánya érdekében 
munkálkodnak. 

Napirend előtt a március 15-e alkalmából állami elismerésben részesült dr. Palkovits A1iklós 
neuroanatómus, agykutató, valamint Turi György mesteredző köszöntésére kerül sor. A 
kitüntetettek néhány szóban megköszönik a Képviselő-testületnek a meghívást és a köszöntést. 
(A Képviselő-testület megtapsalja az ünnepeiteket.) 

Beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseménye iről: 
A közelmúltban egy új raktárépület került átadásra a Dreher Sörgyárban. A beruházás 
nyomán mintegy 36 OOO hektoliter sör átmeneti tárolására nyílik lehetőség. Az új 
raktárépület komoly segítséget jelent a logisztikai feladatok megoldásában. 
Elkészült a Zsivaj utcai rendelő, megtartották a rendelő ünnepélyes átadását is. Jelenleg a 
Kerepesi úti rendelő építése folyik. 
Csatlakozott a Kőbányai Önkormányzat elsőként a "Lakhatás Programhoz", erről a 
Képviselő-testület korábbi ülésein döntött, hiszen két lakást ajánlottak fel ebben az évben 
is az Egyesületnek. Ennek a szerződését írták alá az Újpesti Városházán. Ebben az évben 
két önkormányzat ajánlott fel erre a célra lakást. A részt vevő cégek 76 OOO eurós 
támogatásával ezek a lakások felújításra kerülnek, és hamarosan ma még hajléktalan 
sorban élő emberek költözhetnek be ezekbe a lakásokba. 
Az elmúlt hétvégén tartották az isaszegi kerékpáros emléktúrát, közel négyszáz biciklis 
alkotta a konvojt. A rendőrségi tájékoztatás szerint öt és fél percig tartott, amíg egy-egy 
ponton áthaladt a hatalmas sereg. Bíztat mindenkit, hogy, aki idén nem tudott részt venni, 
az jövőre csatlakozzon. 
A Magyar Önkormányzatok Focitomájára is sor került. 
Megtartották az óvodai dolgozók sportnapját 
Megemlékeztek a Költészet N apjáról, idén tánccal verseltek a gyerekek. 
Az elmúlt hét péntekén tartották a Körösi Csoma Sándor emléknapot. Megköszöni a jelen 
lévő képviselőknek, hogy ott voltak. 
Hosszas előkészítés után eljutottak odáig, hogy megépülhet a Harmat utca - Sibrik 
Miklós út sarkán a pesti oldal első kerékpáros pontja, ahol egy oszlopon olyan eszközök 
kerülnek elhelyezésre, amellyel a kerékpár apró javítását lehet megtenni. Két ilyen pontot 
terveznek Kőbányán, az első hamarosan el fog készülni. 
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A BKK a Harmat utcában hosszas előkészítés után a forgalomszabályozás teljesen új 
formáját próbálja ki Kőbányán, illetve már a Váltó utca- Nemes utca- Paprika utca 
térségében a Keresztúri út mellett sarkantyúkkal, elhúzással csillapították a sebességet. Itt 
beton terelőelemek elhelyezésével igyekszik a BKK ezt a forgalomszervezést 
megvalósítani. A Közterület-felügyelet ádáz harcot folytatott mindig a zöldsáv 
elfoglalása ellen, ez vélhetően a parkolóhelyek kijelölésével üdvözítőbb megoldást 
jelenthet. 

Elnök: 
A bizottsági üléseket követően a 24. tervezett napirendi pontot érintő módositó javaslat 
olvasható a szerveren. 
Javasolja napirendre venni ,,A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
közigazgatási területén további fizetőparkolási övezetek kijelölése" tárgyú előterjesztést. 
Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a javasolt napirendi pont napirendre vételérőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére az alábbi tárgyú előterjesztést, a zárt ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok előtt történő tárgyalással 

40. A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 
továbbifizetőparkolási övezetek kijelölése (243. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

{106/2015. (IV. 16.}/ 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy a meghívóban 39. napirendi pontként szereplő "A 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatainak véleményezése" tárgyú előterjesztést 4. napirendként 
tárgyalja meg a Képviselő-testület, mivel az érintettekjelen vannak. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a sorrendmódosítási javaslatróL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal negyedik napirendi pontként tárgyalja a meghivóban 39. sorszámon szereplő, a 
Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Altalános Iskola 
intézményvezetői pályázatainak véleményezése tárgyú 187. számú előterjesztést. fl 0712015. 
(IV. l 6.)} 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a 
már elfogadott 106-107/2015. (IV. 16.) határozatok figyelembevételével. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el[108/2015. (IV. 16.)}: 

l. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (214. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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2. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 
térfigyelő rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámoló (204. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 
lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat kiírása (206. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése (187. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
36/2015. (Il. 19.) KÖKT határozat módosítása (182. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztató (234. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági programja (241. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítása (240. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás (213. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A "KMOP-5.1.1/A" azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális 
célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt 2015. évi projektmenedzsment
költségének biztosítása tárgyában kötendő pénzeszköz-átadási szerződés (181. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója elfogadása (229. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi Éves Működési Jelentésének elfogadása 
(228. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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13. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolója (191. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

14. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti terve (230. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2015. évi Éves Közszolgáltatási 
Szerződés (231. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolója (209. szán1ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi 
beszámolója (198. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti terve (232. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása (199. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása (233. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. és a TRIÁSZ-AUDIT 
Könyvvizsgáló Kft. között kötendő könyvvizsgálói szerződés (219. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, kiegészítő melléklet), valamint üzleti- és közhasznúsági jelentése (200. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolója 
(202. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

24. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározása (208. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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25. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetői 
2014. évi prémiumának meghatározása (236. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. A gazdasági társaságok vezetői 2015. évi prémiumfeladatának meghatározása (237. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. A Kőbányai Gesztenye Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratainak 
módosítása (218. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

28. A kőbányai iskolák műk:ödését segítő alapítványok támogatása (217. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

29. Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme (188. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

30. A Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelme (189. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

31. A bírósági ülnökök megválasztása (211. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

32. A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című pályázaton történő részvétel 
(215. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

33. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-V. havi várható 
likviditás i helyzete (221. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

34. Tájékoztató a lejárt határidejű, végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (239. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

35. A Budapest X. kerület, Sütöde utca 4. szám alatt levő épületrész használatának 
biztosításáról szóló szándéknyilatkozat kiadása (216. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

36. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése (235. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A Budapest X. kerület, Bodza utca 34. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség Óhegy Polgárőr Egyesület részére történő használatba adása (222. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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38. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 32. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása (220. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

39. A Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás magántulajdoni 
hányadának megvásárlása (223. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

40. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 
további fizetőparkolási övezetek kijelölése (243. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 

41. A Demokratikus Koalíció közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (210. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

42. A 2015. évi kitüntetések adományozása (212. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgám1ester 

43. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (184. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány urat. Kérdezi, hogy kívánja-e szóban 
kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Gyetvai Tibor: Prezentáció keretében, számadatokkal alátámasztva mutatja be a X kerületi 
Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységét. 

Elnök: Az elmondottak alapján látszik, hogy Kőbánya közbiztonsági helyzete is javul. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Weeber Tibor: Felhívja Rendőrkapitány úr figyelmét, hogy az Algyógyi utca a Jászberényi 
út felújítása miatt egyirányúsítva lett, illetve a teherforgaimat elterelték róla, ami sajnos nem 
látszik, egyrészt szemben is érkeznek járművek valamilyen érthetetlen okból kifolyólag, 
főként éjszaka. Sem a kamionok, sem a teherautók nem tartják be az új rendet. Kéri, hogy 
kicsit figyeljenek oda, ellenőrizzék a teherautó és kamionforgaimat 
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Agócs Zsolt: Kéri, Rendőrkapitány urat, jelezze a közlekedésbiztonsági kollégáknak, hogy a 
Jászberényi úton a tavasz megérkezésével a motorosok is megjelentek. Sokszor 180-200 
km/óra sebességgel robognak a motorok, szeretné, ha rendőri jelenléttel visszatartanák a 
száguldó motorosokat. Az is elég lenne, ha rendőrmotorosok gyakrabban ellenőriznék ezt az 
útszakaszt. 

Mácsik András: A körzeti megbízotti iroda át fog költözni az Újhegyi sétány Harmat utca 
felőli oldaláról a lakótelep belsejébe. Kérdezi, hogy megtörtént-e már a költözés, ha igen 
okozott-e fennakadást a működésben? Ha nem, akkor mikor kerül erre sor? Nem talál a 
körzeti megbízott tevékenységéről részletes beszámolót. Nem tudja, hogy mennyi fogadóórát 
tartott, mikor volt ott, és milyen panasszal fordultak hozzá? Kéri, Kapitány urat, amennyiben 
nem túl nagy adminisztrációs teher, akkor a jövő évi beszámolóban szerepeljen, hiszen a 
körzeti megbízotti iroda közpénzből működik, illetve az Önkormányzat támogatta a 
kialakítást, az épület fenntartásával. Úgy tudja, hogy civil kezdeményezés is volt, illetve az 
Újhegyi Lakásszövetkezet is tett észrevételeket a kamerák elhelyezésével kapcsolatban. 
Kérdezi, hogy a javaslatok elfogadásra kerültek-e, illetve történni fog-e változás a kamerák 
helyével kapcsolatban? 

Dr. Mátrai Gábor: Folyamatos visszajelzéseket kap, hogy a körzeti megbízott nem tart 
fogadóórát, és nem tartózkodik a helyiségben. Az Újhegyi lakótelepen problémaként merül 
fel, hogy sem gyalogosan, sem gépjárművel nem látnak rendőrt. Másik probléma a kihívóan 
közösségellenes magatartás. A Szövőszék utca 16. előtt működik egy kis közért, ahol 
folyamatos az italozás, az esti órákban hangoskodnak, garázda tevékenységet folytatnak egyes 
emberek, bejelentések ellenére rendőri jelenlétet nem tapasztalnak. Kérdezi, mi ennek az oka? 

Tóth Balázs: Hiányolja, hogy nem jelenik meg a beszámolóban egy olyan táblázat, amelyben 
fel vannak sorolva a bűncselekmény kategóriák és esetleg több évre látják a számokat. Az 
Önkormányzat nem kis erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy Kőbányát kedvező színben 
tüntesse fel. A beszámoló negyedik oldalán szerepel, hogy "a bíróság elé állítások számának 
növekedése együtt jár a vádemelések számának minimális csökkenéséveL A vizsgált 
időszakban megjelent az új Btk. és ezzel egy időben több, eddig nem alkalmazott tényállás és 
bűncselekménytípus bevezetése, mely körülmény szintén hozzájárult a minimális 
csökkenéshez". Kérdezi, Kapitány urat, hogy ez hogy lehetséges? 

Tubák István: Tudomása szerint a Budapesti Rendőrfőkapitány úr a Fővárosi Közgyűlés 
előtt tett egy olyan ígéretet, hogy a budapesti kerületekben a járőrszolgálatot teljesítő 
rendőrök létszámát növeini fogják a közeljövőben. Kérdezi, hogy Kőbányára ez mennyiben 
igaz? Kőbánya területén, a tömegközlekedés bizonyos vonalain (3-as villamos egyes 
szakaszain), főleg a Bihari út környékén, illetve a 95-ös buszjáraton nagyon sok lakossági 
panasz érkezett hozzá, hogy ott a leggyakoribbak a nyaklánckitépések, illetve a táskalopások 
Kérdezi, ezeken a veszélyeztetett területekkel a rendőrség mit tud kezdeni? 
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Dr. Gyetvai Tibor: Mind a közlekedés-rendészet, mind a rendőrség, illetve most már a közös 
szolgálattal oda fognak figyelni az említett útszakaszokon motorozókra. A motorosokat 
valóban a motorosok tudják kezelni. Megteszi a lépéseket, átiratban tájékoztatja mind a 
közlekedés-rendészetet, mind a rendészetet A KMB irodával kapcsolatban az egyeztetés 
történt meg, hogy át fog kerülni, a kivitelezés ezután fog megtörténni. A részleges fogadóórák 
nem közbiztonsági tényező, ezért nem szerepel a beszámolóban. A KMB-s kollégák 
elérhetősége mindenkinek ki van adva, fel van téve a honlapra, illetve ki van téve az irodára 
is. Ezek a fogadóórák idejét múltak, hiszen el tudják érni a KMB-s kollégát, a rendőrséget 
Minden héten egy nap kivételével gyalogos szolgálat van az Újhegyi sétányon, váltakozó 
időpontokban, hogy ne legyen megszokott. A jelenleg folyó program alapján a Liget tér és 
környéke az, ahol minden nap, illetve pénteken és szombaton a Népligetben van gyalogos 
szolgálatuk a Liget Disco miatt. A térfigyelő kamerák áthelyezéséről átadták az anyagot. 
Néhány esetben azért nem lehet a kamerát áthelyezni, mivel az adatátvitel nem megoldható. 
Amikor fejlesztik a rendszert és olyan aláilomások kerülnek kihelyezésre, ahová a jel 
belövése és onnan a központba történő átlövése megoldható, akkor ezek napirendre fognak 
kerülni. Az új egységek nagyobb átviteli lehetőséget fognak biztosítani. Átküldte 
Polgármester úrnak, illetve Alpolgármester úrnak azt az anyagot, amely az elkövetkező 
időszak fejlesztési javaslatát tartalmazza a rendőrség részéről. A Szövőszék utcában működő 
közértet meg fogják nézni. Alapvetően a régi tényállások közül volt, ami jelentősen 
csökkentette a bűncselekmény eredményességüket, ez a visszaélés okirattal. Most ez a lopás 
tényállásába bekerült, ha egy vagy több közokiratra követik el, az egy törvényi egységet 
képez, míg korábban külön bűncselekmény volt, ezáltal csökkent a vádemelések száma. A 
Budapesti Rendőrfőkapitány úr ígéretét örömmel vették, bíznak abban, hogy növekedni fog a 
közterületi létszámuk, remélik, hogy a szakközépiskolákból kikerült kollégák közül egyre 
több fog Kőbányára jönni. A 3-as villamoson történt eseményekkel kapcsolatban elmondja, 
hogy gyakorlattá vált, hogy civil ruhás, illetve operatív nyomozók utaznak a villamosokon, 
akik ismerik a helyi nyaklánc-, és táskakitépőket Ahogy egyre később sötétedik és jobb idő 
lesz, és láthatóvá válnak az ékszerek, ezek az akciók újra előtérbe fognak kerülni. 

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

109/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Elnök: Megköszöni a rendőrség végzett munkáját, a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 

térfigyelő-rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tóth Balázs: Az előterjesztésben szerepel, hogy tavaly körülbelül 33 olyan esetszám volt, 
amelyet a kamerák segítségével derítettek fel, de az is szerepel az előterjesztésben, hogy 
nagyjából l 500 olyan eset volt, amely szabálysértés és bűncselekmény volt. Ebből a kamerák 
segítségével felderített 33 esetszám kicsit alacsonynak tűnik, de lehet-e amiatt, hogy a 
szabálysértésekkel esetleg a közterület-felügyelet foglalkozik? 

Dr. Gyetvai Tibor: Ezek a számok azért térnek el, rnert a konkrét bűncselekményeknél 
tudták bizonyítani, hogy bűncselekmény történt, rníg a bűnügyi jelzés a 158 esetben szerepel. 
Az elsődleges intézkedés alapján, amit a térfigyelő rendszeren láttak, az felvetette annak a 
lehetőségét, hogy bűncselekmény történik, arnikor kimentek a helyszínre a kollégák, vagy 
akkor, vagy azt követően tisztázódott, hogy az már nem bűncselekmény, nem rninősül annak, 
nem éltek rnagánindítvánnyal, nem valósította meg a garázdaságot, vagy az a gyanús személy, 
aki éppen ott volt nem követett el semmit, pusztán az igazoltatás alanyává vált. Az észlelést 
továbbították a reagálóegységet képviselő közterület-felügyelet felé és ők folytatták le az 
intézkedést. Ha olyan eset volt, amely rendőri intézkedést igényelt, azért nem szerepel az 
előterjesztésben, rnert a rendőrség nem rnint reagálóegység vett részt, hanern normál 
közterületi szalgálatot ellátó állomány. 

Tóth Balázs: Jól értelmezi, hogy körülbelül kéthetente van olyan eset, amelyet a kameráknak 
köszönhetően tud a rendőrség felderíteni, vagy ennél jobb a helyzet? 

Dr. Gyetvai Tibor: Az előterjesztésben szereplő táblázat a konkrét bűncselekményeket 
tartalmazza, amelyeket a kamerákkal egyértelműen tudják bizonyítani. A 158 észlelés 
ugyanolyan észlelésnek rninősül, rnintha az bűncselekmény lenne, de adott esetben hiányzik 
hozzá egy büntethetőségi akadály pl. gyermekkorú az elkövető, ebből nem keletkezik bűnügy, 
hiszen gyermekkorú az elkövető. Körülbelül kéthetente rögzített esemény reális és vádképes 
állapotba is jut. 

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

110/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 
térfigyelő rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámolóról 
( 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett térfigyelő rendszer 
2014. évi rnűködésének értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10 



3. napirendi 
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 

lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

111/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 
lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat kiírásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2015. június hónaptól 
lakbér-hozzájárulás nyújtásáról az l. melléklet szerint. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

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

Elnök: Megköszöni a rendőrség munkáját és a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: Március 15-e alkalmából állami elismerésben részesült Nagy Zoltán nyugalmazott 
gyógypedagógus köszöntésére kerül sor. (A Képviselő-testület megtapsalta a 
kitüntetettet). 

Nagy Zoltán: Rövid összegzésben megköszöni a Polgármester úrnak és a Képviselő
testületnek az elismerő szavakat. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 

Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti dr. Kántor Gézánét, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbízott 
vezetőjét, valamint a megjelent pályázókat. Kéri a pályázókat nyilatkozzanak, kérik-e zárt 
ülés elrendelését. 

Kohl Katalin: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

Demeter Antal: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 
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Elnök: Kérdezi dr. Kántor Gézánét, szeretne-e szólni a pályázókkal kapcsolatban? 

Dr. Kántor Gézáné: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kada Mihály Általános 
Iskolában a véleményezések megtörténtek Az alkalmazotti értekezleten 39 fő szavazott, 38 
érvényes igen szavazattal szavaztak Kohl Katalin személyére. A 36 fős nevelőtestületből 35 
fő érvényes igen szavazat érkezett. A Szervátiusz Jenő Általános Iskolában a 39 fős 
alkalmazotti közösségből 38 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatták Demeter Antal 
személyét. A 36 fős nevelőtestületből 36 igen szavazat született. A Kada Mihály Általános 
Iskolában a véleményezésre jogosultak véleményalkotása megtörtént, támogatják az új 
igazgató személyét és programját, a Szervátiusz Jenő Általános Iskolában ez még 
folyamatban van. Demeter Antal igazgató úrnak a továbbfoglalkoztatáshoz adatlapokat kell 
kitöltenie, amelyet neki fognak megküldeni, és továbbküldik a Központba. A Központ 
fenntartója az elnök, jóváhagyja ezeket a beadványokat és az EMMI köznevelésért felelős 
államtitkárságának küldi meg és az Államtitkárság tet:jeszti fel a Kormány jóváhagyására az 
átadott anyagot. A pályázat benyújtása és a továbbfoglalkoztatás párhuzamosan fut egymás 
me ll ett. 

Elnök: Ha jól értesült a Humánszolgáltatási Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy a 
pályázó elért egy életkort, és egy irányadó kormányhatározat a továbbfoglalkoztatást 
különböző feltételekhez köti, és ez hogyan valósul meg a pályázó esetében. 

Tóth Balázs: Javasolja a Képviselő-testületnek, támogassa, hogy Kohl Katalint nevezzék ki a 
Kada Mihály Általános Iskola intézményvezetőjének 

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

112/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola intézményvezetői pályázatának 
véleményezéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
intézményvezetői pályázata alapján támogatja Kohl Katalin intézményvezetői megbízását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 2. mellékletben szereplő határozati 
javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (8 igen, l 
ellenszavazattal, 8 tartózkodással) a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatának véleményezéséről szóló határozattervezetet nem fogadja el. 
{11312015. (IV. 16.)] 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi 
Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 

36/2015. (H. 19.) KÖKT határozat módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

114/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. 
(H. 19.) KÖKT határozat módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. (II. 
19.) KÖKT határozata l. melléklete az l. melléklet szerint módosul. 
2. Ez a határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétellellép hatályba. 

l. melléklet a 114./2015. (IV 16.) határozathoz 

Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak módositása 

Az Önkormányzatjogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. (II. 
19.) KÖKT határozat l. mellékletében foglalt táblázat a következő 40. sorral egészül ki: 

084070 l A fiatalok társadalmi integrá~Tóját segítő itruktúra, s~~kmai szolgáltatások J 
'-------'-------__t_:l fl::..:e,;.::jl:..:.e.::..:sz=-:t:..:.és=-:e:..::.,...:::m=-űk=" ödtetése _ . . . . _. __ . 

6. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányitása alá tartozó költségvetési szervek 
2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági programja 

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

Somlyódy Csaba: Elmondja, hogy kiindulásként nem rossz az anyag, de gyakorlatilag ez 
most helyzetfelmérés, hogy most itt tartanak. Az analizálásba bevette volna a kőbányai 
népesség képzettségét, ugyanis a munkahelyteremtés lesz a következő időszakban az 
Önkormányzat kulcsfeladata. Problémának látja a korfa, az összetétel alakulása. Az anyag 
említi, hogy jól állnak a kép'Zés területén, ami fontos alapja a gazdasági fejlesztésnek, de a 
felsőoktatás hiányzik ebből a részbőL Felmerült az uszoda kérdése, a barnamezős 
beruházásokat még jobban kibontaná, hogy milyen feladatokat kíván az Önkormányzat 
magára vállalni, mint gazdasági szereplő, és hogyan kíván bevonni ebbe külső résztvevőket, 
melyik területeken. V él eménye szerint évente felül kellene vizsgálni a programot és 
korszerűsíteni. 

Elnök: Az önkormányzatnak kötelező feladata egy ilyen program elkészítése a választásokat 
követő hat hónapon belül, de ezek nem fióknak készülő programok. Köszöni Képviselő úr 
javaslatait. Ez a dokumentum együttes jelöli majd a fő irányokat További hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

115/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015-től 2020-ig tartó 
időszakra vonatkozó Gazdasági Programjáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint elfogadja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015-től 2020-ig 
tartó időszakra vonatkozó Gazdasági Programját 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
Az épített és természeti környezet kerületi helyi védeiméről szóló 34/2011. (IX. 26.) 

önkormányzati rendelet módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Mozsár Ágnes: Kéri, hogy a Képviselő-testület tartsa továbbra is a védett épületek listáján a 
Karmelita kolostort, bár az épület bontását megkezdték. 
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Elnök: Tanácskozott a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Főígazgatójával, aki megfogalmazta a 
kazánház kéményeivel kapcsolatos felvetéseit, hiszen a Bajcsy-Zsilinszky Kórház esetleges 
bővítésénél a védetté nyilvánított kazánház akadályt képezne. Főépítész asszony tájékoztatása 
szerint ez nem gátolná a beruházást. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen 
szavazattal, l tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az épített és 
természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/201 L (IX. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

116/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Pályázat a 
védett építészeti értékek megőrzésének támogatására" pályázati kiírását az l. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az l. pont szerinti pályázati kiírást tegye 
közzé. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának előkészítéséről olymódon, 
hogy a Rendelet 9. melléklet 18. során biztosított egyéb felhalmozási célú támogatások felett 
a rendelkezésre jogosult a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság legyen. 
Határidő: az l- 2. pont esetén: 2015. május 4. 

a 3. pont esetén: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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10. napirendi pont: 
A "KMOP-5.1.1/A" azonosító számú. "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" elnevezéső projekt 2015. évi projektmenedzsment-költségének 

biztosítása tárgyában kötendő pénzeszköz-átadási szerződés 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Somlyódy Csaba: Tudomása szerínt másfél évvel ezelőtt kellett volna a projektet átadni, 
tudomása szerint jelenleg május 31-ével történik meg a projekt lezárása. 

Dr. Pap Sándor: A Támogatási Szerződés nem járt le, mert a határideje 2015. május 31-e. 
Nyilván az eredeti határidőhöz képest ez már módosított határidő. A projekt a hasonló 
nagyságrendű uniós projektek között is kiemelkedő hatékonyságú, és minőségű volt, 
érdemben javította az ott élők életkörülményeit. Nemcsak papír szerint, hanem valóban 
sikerült rehabilitálni Kőbányának egy korábbi szegregátumként azonosított részét. 

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

117/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezéső projekt 2015. évi projektmenedzsment
költségének biztositása tárgyában kötendő pénzeszköz-átadási szerződésről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a 
"KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt projektmenedzseri feladatainak 
ellátásához kapcsolódó 2015. évre vonatkozó - a projektben elszámolható kereten felüli 
projektmenedzsment-költségeket biztosító - megbízási szerződést az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti szerződés megkötéséhez 438 143 Ft összeget 
átcsoportosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 13. sora terhére, 
valamint további 39 672 Ft összeget biztosít a 12. melléklet 4. sora terhére (Képviselő-testület 
működési célú általános tartaléka). 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására, 
az előirányzat átcsoportosításra, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 

Előterjesztés: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Vezérigazgató urat, és V ezérigazgató-helyettes urat. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, van, jelezze. 

Hegedűs Károly szóbeli módositó javaslata, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő 
"200. évi" szövegrész helyébe a "2000. évi" szöveg lép. 
Indokolás: a gépelési hiba javítása. 

(229/1. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 229/1. módositó javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról a 
229/1. módosító javaslat figyelembevételéveL 

118/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. - a Kőbányai Vagyonkezelő Felügyelőbizottsága által ellenőrzött - a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti 2014. 
évi beszámolóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói jelentését az l. melléklet szerinti 
tartalommal, amely szerint 

a) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérlegének aktív és passzív egyező 
végösszege: l 779 886 eFt, 

b) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 14 584 eFt 
elfogadja, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint alapító a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. számviteli törvény szerinti 2014. évi beszámolója és üzleti jelentése 
elfogadásával egyidejűleg igazolja, hogy a társaság vezető tisztségviselője a 2014. üzleti 
évben tevékenységét a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, amelyre 
tekintettel a felmentvényt Szabó László vezérigazgató részére megadja. 
Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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12. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi Éves Miiködési Jelentésének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

119/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi Éves Működési Jelentésének elfogadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.- közszolgáltatási szerződés szerinti ··· 2014. évi Éves Működési Jelentését 
elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolója 

Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

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

Dr. Pap Sándor: Megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját. Felkészült, fegyelmezett 
Felügyelő Bizottságról beszélhetnek, amely a feladatát nagy pontossággal, odaadással 
teljesítette. Megköszöni Elnök asszonynak és a tagoknak is a munkáját. Megköszöni a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetőinek, hogy az elmúlt évet is az előző évekhez hasonlóan 
magas szakmai színvonalon és költségkereten belül és határidőre teljesítették 

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

120/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolójáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóját 
elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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14. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti terve 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz 
pályázat (Újhegyi sétány komplex felújítása) költségvetési sor 484 397 + általános forgalmi 
adó összegű előirányzatát a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorai közé átcsoportosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: az előirányzat átcsoportosítására 2015. április 30. 

az üzleti terv végrehajtására 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel köten.dő 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

Előterjeszti): dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

122/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2015. Éves Közszoigáltatási Szerződésről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 2015. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2015. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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16. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhaszná Kft. 2014. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

123/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhaszná Kft. 2014. évi beszámolójáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. -
fúggetlen könyvvizsgálói jelentéssei alátámasztott- 2014. évre vonatkozó éves beszámolóját: 
az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 439 257 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 
38 291 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, 
eredménykimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2015. május 30. 
Feladatkörében érintett: a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhas:má Kft. Felügyelőbizottságának 

2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Pap Sándor: Megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját, akik lelkiismeretesen, 
gondosanjártak eL Megköszöni a KÖKERT egész évi munkáját. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatróL 

124/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhaszmí Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi 
beszámolójáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
AKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhas:mú Kft. 2015. évi üzleti terve 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

125/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 20 15. évi üzleti tervét az L melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: teljesítésre: 2015. december 31. 

beszámolásra: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítása és egységes 

szerkezetbe foglalása 
Előterjeszt{): dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

126/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerüld Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módositásáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

21 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2015. május 30. 
Feladatkörében érintett: aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módositása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

127/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÓKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja. 
Határidő: 2015. április 31. 
Feladatkörében érintett: aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. és a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló 

Kft. között kötendő könyvvizsgálói szerződés 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy az önkormányzati cégek könyvvizsgálóinak kiválasztásakor 
az önkormányzati cégek döntenek, vagy az Önkormányzattól kapnak megbízást? 

Elnök: Elfogadják az önkormányzati cégek választását. További hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

128/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. és a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló 
Kft. között kötendő könyvvizsgálói szerződésről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. és a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és 
Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., 
MKVK tagsági száma: 001671, cégjegyzékszáma: 01-09-685625; adószáma: 11966461-2-41) 
között könyvvizsgálói szerződés 2015. május 21. napjától 2020. május 20. napjáig terjedő öt 
év határozott időtartamra történő megkötéséhez hozzájárul. A megbízási díjat 180 eFt + 
áfa/hó összegben határozza meg. A megbízási jogviszony keretén belül a könyvvizsgálatért 
személyében felel Varga Eszter Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK tagsági száma: 
005050). 
Határidő: 2015. május 20. 
Feladatkörében érintett: a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és számviteli beszámolója 

(mérieg, kiegészítő meHéklet), valamint üzleti- és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

129/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli beszámolójáról (mérleg, 
kiegészítő meUéklet), valamint üzleti- és közhasznúsági jelentéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. évi számviteli beszámolóját (mérleg, kiegészítő melléklet), valamint üzleti- és 
közhasznúsági jelentését elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolója 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

130/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolójáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

131/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2015. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Weeber Tibor: Megköszöni a Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának, illetve 
magának az intézménynek az elmúlt évben végzett munkáját. Egyre nehezebb körülmények 
között végzik a munkájukat, hiszen egyre idősebb lakók kerülnek az intézménybe, ílletve az 
ott lakók életkora is szerencsére növekszik, miután nagyon szakszerű és humánus ellátást 
kapnak. Ez egy embert próbáló feladat miután egyre több olyan idős ember van, akinek egyre 
több problémája van, és ezt a munkát meg kell köszönni. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

25. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetői 

2014. évi prémiumának meghatározása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Julianna 
módosító javaslata alapján), hogy az előterjesztés 3. mellékletében szereplő 
határozattervezetben az "l 344 eFt'' szövegrész helyébe az "l 680 eFf' szöveg lép. 
Indokolás: A Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője a 2014. évre meghatározott 
prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesítette. 

(236/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 236/1. módosító javaslatot. 

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

132/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2014. évi prémiumának 
meghatározásáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára a 198/2014. (IV. 17.) KÖKT határozattal kitűzött 
2014. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban a vezérigazgató által készített 
beszámolót- tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul teljesültek
elfogadja, és engedélyezi a vezérigazgató számára a bruttó 3 OOO eFt összegű prémium 
kifizetését. 
Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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133/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhaszm'i Kft. ügyvezetője 2014. évi prémiumának 
meghatározásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője számára a 199/2014. (IV. 17.) KÖKT 
határozattal kitűzött 2014. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban az ügyvezető 
által készített beszámolót - tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul 
teljesültek - elfogadja, és engedélyezi a vezérigazgató számára a 2 550 bruttó eFt összegű 
prémium kifizetését. 
Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról a 23611. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

134/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője 2014. évi prémiumának 
meghatározásáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője számára a 200/2014. (IV. 17.) KÖKT határozattal 
kitűzött 2014. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban az ügyvezető által készített 
beszámolót elfogadja, és engedélyezi a vezérigazgató számára a bruttó l 680eFt összegű 
prémium kifizetését. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. május 31. 
Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
A gazdasági társaságok vezetői 2015. évi prémiumfeladatának meghatározása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Javasolja, hogy az anyag elkészítésénél térjenek ki arra, hogy itt plusz
feladatokról van szó, hiszen a prémium azért jár. 2014-es évet összehasonlítva a 2015. évvel a 
kiírások már jobbak. Az előterjesztésben nem látszik, hogy súlyoznak a feladatok között, 
javasolja, hogy a jövőben éljenek ezzel a lehetőséggel és így pontosabban lehet az 
elszámoltatást megtenni. 
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Elnök: Képviselő úr javaslatait rnindig megfontolandónak tartja, kéri, hogy a jövőben az 
elhangzott gondolatokat figyelembe véve állítsák össze a dokumentumot. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokróL 

135/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2015. évi prémiumfeladatának 
meghatározásáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára teljesítménykövetelményként - a vezérigazgató 
rnunkaszerződésének 4.2.1. pontja alapján- az alábbi 2015. évi prémiumfeladatot határozza 
meg: 
a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

között kötendő Közszolgáltatási Keretszerződés előkészítése; 
b) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatjárdakoncepciójának elkészítése; 
c) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő általános 

iskolák, óvodák és bölcsődék udvarburkolatainak felmérése; 
d) a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítási terveinek elkészítése; 
e) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat középtávú beruházási és felújítási 

tervének elkészítése; 
2. A prémium rnértéke a vezérigazgató rnunkaszerződésének 4.2.2. pontjával 
összhangban legfeljebb háromhavi rnunkabér, azaz bruttó 3 OOO eFt. 
Határidő: 2015. decernber 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

136/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú. Kft. ügyvezetője 2015. évi 
prémiumfeladatának meghatározásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője számára teljesítménykövetelményként-az 
ügyvezető rnunkaszerződésének 3.2. pontja alapján- az alábbi 2015. évi prémiumfeladatot 
határozza meg: 

a) a Száva park revitalizációja I. ütem: 
aa) a terület hulladékrnentesítése, 
ab) az évek óta elhanyagolt, a közbiztonságot veszélyeztető rnértékig elburjánzott 

növényzet ifjító alakítása a terület átláthatóságának biztosításával, 
ac) aparkiberendezési tárgyak használhatóvá tétele; 

b) a közterületi illemhely kapacitásbővítése: 
ba) a 2014-ben a Dér utcánál telepített konténer közterületi illernhely közrnűvesítése 

és téli üzemeltetése, 
bb) a Tavas utcai új autornata közterületi illernhely telepítése és üzembe helyezése; 

c) az Óhegy játszóparki kreszpálya közlekedési jelzéseinek (felfestés és táblázás) 
felújítása; 
d) az illegálisan lerakott hulladék elszállítási idejének rövidítése. 

2. A prémium mértéke az ügyvezető rnunkaszerződésének 3.2. pontjával összhangban 
legfeljebb háromhavi rnunkabér, azaz bruttó 2 550 eFt. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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13712015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője 2015. évi prémiumfeladatának 
meghatározásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője számára teljesítménykövetelményként-az ügyvezető 
munkaszerződésének 5. pontja alapján- az alábbi 2015. évi prémiumfeladatot határozza meg: 

a) az Idősek Otthona tetőtér-klimatizálásának lehetőség szerinti megoldása; 
b) az Idősek Otthona épületében négy új lakrész kialakítása; 
c) a megüresedett emelt szintű férőhelyek visszaminősítése; 
d) a dolgozók szakmai továbbképzése a kiégés megelőzése érdekében; 
e) zöldfűszer- és hobby-konyhakert kialakítása; 
j) kerti csaphoz vízalmérő kialakítása; 
g) az Idősek Otthona épületének (tető) és az épületgépészeti szerelvények, berendezések 

állapotának felülvizsgálata. 
2. A prémium mértéke az ügyvezető munkaszerződésének 5. pontjával összhangban 
legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó l 680 eFt. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. ügyvezetője 

Elnök: Megköszöni az elmúlt évben végzett munkát. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
A Kőbányai Gesztenye Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratainak 

módositása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a határozati 
javaslatokróL 

13812015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratának módositásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Rece-fice Óvoda székhelyét áthelyezi az 1105 Budapest, Bánya utca 32. szám alá. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) 
alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
3. Ez a határozat 2015. augusztus 31-én lép hatályba. 
(A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

139/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gesztenye Óvoda alapító okiratának módositásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) maximális gyenneklétszámát 120 főben 
határozza meg. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító 
okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
3. Ez a határozat 2015. augusztus 31-én lép hatályba. 
(A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

140/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelőmunkát segitő alkalmazottainak 
engedélyezett iétszámáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gesztenye Óvodában a pedagógus és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak álláshelyszámát az 
l. melléklet szerint öt álláshellyel megemeli. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott óvodapedagógus álláshelyek 
betöltését óvodapedagógus és gyógypedagógus végzettséghez, a gyógypedagógus álláshely 
betöltését a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirállyon 
végzett gyógypedagógus végzettséghez köti. 
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Gesztenye Óvodában a pedagógus és a nevelőmunkát 
segítő alkalmazottak álláshelyszámát a 2. melléklet szerint állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgánnestert a költségvetési rendeleten történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
5. Ez a határozat 2015. szeptember l-jén lép hatályba. 

l. me?léklet a 140/2015. (IV 16.) KÖKT határozathoz 
--------A---- B 

,------+---------------~· ---~-------1 
Alkalmazotti létszám 

L Munkakör emelkedése 
(fő) 

Ó~~_dapeda.góg~=--·-·-----~~~~=-~==~--~·::·~~---------- 2 ~=.::::~:. 
Gyógype~agógu_~------···-········-··-·----··--····-·······························-········ ··········-·-··-··· ··-··-··---------! 
Dajka vagy hel)'_~~e gond<:)_:Z.:~?.-~j~ ta~':l:~Í.!.~-~g_y.!!_f!__ _ ___________ _ 
Pedagógiai asszisztens 
Osszese~-~-----·····--·----·········-··-·--·--·······-- ·············----- 5 

2. melléklet a 140/2015. (IV 16.) KÖKT határozathoz 

A B 
···-··--· --·-·--------------······----········--·-··-····-·-·······-·-----··- -·---·--·---··--·-

Megállapított 
alkalmazotti 

l. 
álláshelyszám 

--t-----r-----,--------····-·-------------+--------"(f,=-=őL.) ---····------··· 
_9voda.J:l.~dag~~---·------·---·----------J--------12 __ __ 

Munkakör 

_ 3_. ___ Gyóg~2_edag~gus ---·-------···············-···---·-···----------·- -·-----·-·----------·.J···--·--
4. {)ajka '::.':l:~.Y~_tte go..I.:J:~?..:Z.:~~Q~~~akarító együtt 5 
5. Pedagógiai asszisztens 

-··-·----·- 1'---·-- -······---·-·····------·-... - 2 
6. Ovodatitkár l 

-···""--- .... -.. - .. ····--·· .... ···---·----·-···-·· .. ·······"'·····-···-----·--.. ··---r---··-···-··-----.. ·--.. ··--· 
7. Osszesen: 21 

...... -- -······--.. ·-···---··-----·--··-··--··-·-------------'----------·-------

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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28. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák mfi.ködését segitő alapítványok támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

14112015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a kőbányai iskolák mfi.ködését segitő alapítványok támogatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 500 OOO Ft, 
b) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri 

út 7-9.) 600 OOO Ft 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 10. és 13. 
sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

29. napirendi pont: 
Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

142/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
az Anyaoltalmazó Alapitvány támogatási kérelméről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Anyaoltalmazó Alapítvány (1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) részére 200 OOO Ft egyszeri 
támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 2015. május 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

30. napirendi pont: 
A Rákosmente Mentéséért Alapitvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

143/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Rákosmente Mentésért Alapitvány támogatási kérelméről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmente 
Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15.) részére 200 OOO Ft egyszeri 
támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 2015. május 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

31. napirendi pont: 
A bírósági ülnökök megválasztása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tóth Balázs: Az előterjesztésben az szerepel, hogy február 26-án került fel a felhívás a 
honlapra. Megnézte a honlapot és ott március 2-ai időpont szerepeL 

Elnök: Bíznak abban, hogy ez a pár nap nem befolyásolt semmit. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egymás után a határozati javaslatokróL 

144/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a pedagógus bírósági ülnökök megválasztásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pesti Központi 
Kerületi Bíróságra pedagógus ülnöknek 

a) Köő J ánosnét, 
b) Dallos Ottónét, valamint 
c) Baleczky Ivánnét 

megválasztj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
az aljegyző 

145/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a bírósági ülnökök megválasztásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pesti Központi 
Kerületi Bíróságra ülnöknek 

a) Bene Viktóriát, 
b) Zachár Attilát, 
c) Tóth Jánosnét, 
d) Kovács Sarolta Máriát, 
e) Velekei JózsefKárolynét, 
j) Dr. KovácsnéPintér Edit Máriát, 
g) Dr. György Bence Istvánt, valamint 
h) Nádudvari Istvánt 

megválasztj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

32. napirendi pont: 
A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása dmű. pályázaton történő részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

146/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása cimű. pályázaton történő részvételről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet IL 4. pont ab) 
alpontja szerinti szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázatot nyújt be terápiás 
szoba kialakítása céljából a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek 
Átmeneti Otthonában, és felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
és nyilatkozatokat. 
2. A Képviselő-testülete a pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása 
céljából 4 746 eFt összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 5. sora 
terhére. A fenti összegből 850 eFt-tal a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
támogatása kerül megemelésre. A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

33. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. keriUet Kőbányai Önkormányzat 2015. I-V. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Képviselői kérdést kapott arra vonatkozóan, hogy az átmenetileg szabad rendelkezésű 
pénzeszközeiket hol kötik le, érintett-e az önkormányzat különböző brókerügyekben. Nem. A 
számlavezető intézetüknél szokták lekötni egy-két hónapra, hétre, mikor mennyi időre tudják 
lekötni a rendelkezésre álló forrást. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2015. I- V havi várható likviditás i helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű, 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

35. napirendi pont: 
A Budapest kerület, Siitöde utca 4. szám alatt levő épületrész használatának 

biztosításáról szóló szándéknyilatkozat kiadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a teljes épületet veszi-e bérbe a cég? 

Elnök: Egy kis részt, ahol jelenleg a Szivárvány mosodája működik megmaradna továbbra is 
az önkormányzatnál mosodaként, de felújításra kerül a teljes épület. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

147/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Siitöde utca 4. szám alatt lévő épületrész használatának 
biztosításáról szóló szándéknyilatkozat kiadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy a Robert Bosch Kft. óvoda létrehozása iránti kérelme alapján a Gyennekkor 
Alapítvány- A kisgyermekkori nevelés támogatására (székhelye: 1183 Budapest, Komárom 
utca ll., fenntartó azonosító: 39011829, adószám: 18220454-1-43, KSH számjel: 18220454-
8510-569-01) nevű szervezet részére biztosítja a Budapest X. kerület, Sütöde utca 4. szám 
alatti, 42309/110 helyrajzi számú ingatlanon található úgynevezett "régi gondozóház" épület 
használatát óvoda kialakítása és működtetése céljára 2015. szeptember l-jétől tizenhárom 
nevelési év időtartamra. 
Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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36. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

eUdegenitése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth. Balázs: Kérdezi, hogy a lakások eladásából befolyt összeget kötelezően a 
lakásállomány felújítására kell fordítani, vagy nincs ilyen kötelezés? 

Elnök: Nincs kötelezés, de jóval többet fordítanak az önkormányzati lakások 
állagrnegóvására, rnint a befolyt összeg. Az idei évi költségvetésben lakásrnobilitás 
elősegítésére 47 rnillió forint szerepel, illetve a Noszlopy utcai bontás is igényel némi 
összeget. Igazából visszaforgatódik ennek a többszöröse a lakások állapotának közvetlen 
javítására, illetve hosszabb távú célok rnegvalósítására. 

Dr. Pap Sándor: Közvetlen pántlikázásra nincs lehetőség, de nagyságrendekkel nagyobb 
összeget költenek a lakásállornányra, rnint arnennyi az eladásból befolyik. Csak a lakásokkal 
kapcsolatos gyorsszolgálatra idén ll O rnillió forintot költenek és erre jön rá a lakásrnobilitást 
elősegítő lakásfelújítási pénz. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
j avaslatokra. 

148/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyömrői út 45. fszt. 6. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(16 igen, l ellenszavazattal) 
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 szárnú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 046 740 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

149/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 10. VII. emelet 31. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

(16 igen, l ellenszavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló utca l O. VII. emelet 31. szám 
alatti, 39210/51/A/119 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 6 896 900 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

37. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bodza utca 34. szám alatt levő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség Óhegy Polgárőr Egyesület részére történő használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

150/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bodza utca 34. szám alatti lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség Óhegy Polgárőr Egyesület részére történő használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bodza utca 34. szám alatti, 70 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41132) az 
Óhegy Polgárőr Egyesület (székhelye: 1103 Budapest, Sörgyár utca 91., nyilvántartási száma: 
01-02-0015212, adószáma: 18514986-1-42, képviseli: Fazekas András elnök) részére iroda 
céljára 2015. május l. napjától határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével térítésmentes használatba adja azzal, hogy a közüzemi díjakat köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

38. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 32. számú. nem 

lakás céljára szolgáló helyiség téritésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

151/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 32. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség térítésnumtes használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő, 32. számú, 42 m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi szám: 41446) Zsemlye Ildikó (okmányazonosító száma: 042908 HA) 
részére műterem és raktár céUára 2015. április 21. napjától határozatlan időtartamra, 3 
hónapos felmondási idő kikötésével térítésmentes használatba adja azzal, hogy a közüzemi 
díjakat köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület a helyiség ingyenes használatáért cserében elfogadja a 
szobrászművész által felajánlott évi egy portré vagy portré dombormű vagy emlékplakett 
Önkormányzat részére történő átadását, vagy kőbányai iskolások részére történő bemutató 
előadások tartását, amelyről minden évben külön megállapodásban rendelkezik. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

39. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás magántulajdoni 

hányadának megvásárlása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

152/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás magántulajdoni 
hányadának megvásárlásáról 
( 1 7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bányató utca 26. L emelet 8. szám alatti, 42309/55/A/95 helyrajzi számú ingatlan 
Péter Róbertné tulajdonában álló 1/6-od és Kiss Ákos tulajdonában álló 2/6-od részét 
megvásáralja összesen 3 OOO OOO Ft vételáron. 
2. A Képviselő-testület a lakás vételárának fedezetét - 3 OOO OOO Ft összeget -- a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) 
önkormányzati rendelet ll. melléklete (Lakásfelújítások, lakásmobilitás előkészítése) 19. sora 
terhére biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a lakás megvásárlásával kapcsolatban a 
szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

40. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 

további fiZetőparkolási övezetek kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Megköszöni, hogy előzetesen lehetőséget kaptak az ellenzéki képviselők is 
arra, hogy megismerhessék az anyagot. 

Elnök: Más esetekben is szeretné alkalmazni ezt a gyakorlatot, érdemes akár képviselő
testületi ülésen kívül foglalkozni a témával, hosszú időt rászánva, vendégeket meghívva, és 
nem leszűkítve bizottsági ülésre, hisz ezek olyan kérdések, amelyek mindannyiuk számára 
ismertek kell, hogy legyenek. 

Patay-Papp Judit: Kéri, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórháznál igyekezzen úgy kialakítani a 
rendszert, hogy aki tényleg beteg és ott kell parkolnia, lehetőség szerint ne kelljen fizetnie a 
parkolásért. 

Dr. Pap Sándor: A cél nem a bevételek beszedése, hanem a Kórház körül kialakult áldatlan 
helyzet rendezése, a forgalomszabályozás ezen eszközével. Most nem döntenek arról, hogy 
bevezetik a fizetőparkolást, csak kezdeményezik a lehetőség megteremtését a FővárosnáL 
Ahhoz, hogy eljussanak a fizetőparkolásig, addig még komoly lépéseket kell megtenni, 
megterveztetni, majd a kivitelezéshez a forrást biztosítani. A Képviselő-testületnek 
mindenképpen foglalkozni kell nemcsak ezzel az anyaggal, már most meg kell forgalmazniuk 
és kérniük kell a Hivatal szakmai előkészítését további területek bevonására. Akár az Üllői út 
térségének vonatkozásában, akár a Hungária körúthoz közvetlen közelségbe eső, vagy olyan 
tömegközlekedési eszközök közelében lévő lakóterületek vonatkozásában, ahol egy esetleges 
dugódíj esetleges bevezetése Kőbányát veszélyeztetheti. 

Tubák István: A Gyakorló utcai parkolással kapcsolatban nagyon sokan megkeresték, hogy a 
nem oda bejelentett lakók nem tudják megoldani a parkolást. Kérdezi, hogy ezeknek az 
embereknek a parkolását hogyan tudják megoldani? 
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Dr. Pap Sándor: A parkolás bevezetésének az időszakát követő egy évben körülbelül 
másféltucat ilyen megkeresés érkezett. Annak a trendnek, hogy a tulajdonos nem engedi 
bejelentkezni a bérlőt az oka egy teljesen alaptalan feltételezés, hogy a tulajdonos azt hiszi, 
hogy utána lehetetlen kijelenteni a bérlőt és bármiféle visszaélésre ad alapot. Amikor a 
tulajdonos megtudja, hogy félórás ingyenes kényszerkijelentéssel tudja ezt a helyzetet 
orvosolni, és a bérlőnek az állandó lakcíme nem fog ott maradni az idők végezetéig, a 
problémának ez a fele megoldódott. 

Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy fővárosi rendelet szabályozza, hogy kinek adhatnak 
kedvezményt. Mindenkinek kötelező lenne bejelentkezni, három napon belül. Jellemző 
egyébként, hogy ma már azok a külső kerületek is, amelyek nem a közvetlen 
városközpontban vannak, teljes kerületre kiterjesztik a fizetőparkolást. További hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

153/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 
fiZetőparkolási övezetek kijelöléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Budapest Főváros Közgyűlésénél a fizetőparkolási övezetek kijelölését a 

a) Kőrösi Csoma Sándor út - Kolozsvári utca --- Bánya utca - Liget utca - Állomás utca -
Korponai utca - Kőrösi Csoma Sándor út - Harmat utca - Ászok utca - Bánya utca -
Kőrösi Csoma Sándor út által határolt területen, 
b) Kőbányai út- Monori utca- Jegenye utca- Bihari út- Horog utca- Fokos utca
Szállás utca - Szállás köz - Kőbányai út által határolt területen, 
c) Maglódi út - Sibrik Miklós út - Mádi utca - Bodza utca által határolt területen, 
valamint 
d) Kismartoni utca Kőbányai út és a Népliget közötti szakaszán. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri, hogy a Képviselő-testület döntését 
küldje meg a Főpolgármester részére a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek 
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítása céljából. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: Az SZMSZ 22. §(l) bekezdés 16. pontja alapján 15 perc szünetet rendel el. 

Szünet 

Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozat képes. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 41-43. napirendi pontokat. 
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41. napirendi pont: 
A Demokratikus Koalíció közterület-h.as:málati 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 41. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

42. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú. feUebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a A.fötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 42. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

43. napirendi pont: 
A 2015. évi kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 43. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A Képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2015. május 21-én (csütörtökön) 
9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 12.35 óra. 

i y ll/ 
~sRóbecl..;: 

! ,·.· 

polgármesteh 
elnök : 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyait napirt-radi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak a!ap,ján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének :részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. április 16-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

3. Bányai Tibor Péter 
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6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 
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l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 
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9. dr. Mátrai Gábor 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 
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16. Varga István 

17. W ee ber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina 

Dr. Egervári Éva 

FodorJános 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Kasuba Katalin 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza ................................................................... 

Deézsi Tibor ....... A .............................. . 
Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes --~~' .. :·.~ .. : ... ~ ... :·: .. :·:~~-~ .... . 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

l}\~ 
... . :~.'Aij' .......... J ................................... . 

./J/iLl~ .................................................... 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Kovács Györgyi 

Lajtai Perenené --~~---~-~ .................. . 

Laukó Zsófia 

Nagy István 
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Németh László 

Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 
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Országgyűlési képviselők: 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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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 

Vincze Sándor 
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