
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015. május 21-én (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor alpolgármester, 
Agócs Zsolt, dr. Bányai Tibor Péter, Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Mácsik András, 
Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy 
Csaba, T ó th Balázs, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Weeber Tibor alpolgármester 
Tubák István 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Távolmaradás oka 
külfóldi -tartózkodás 
ktilfölditartÓzkbdás 
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Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Polgármesteri Kabinet 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Főépítészi Osztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. ker. Hivatala 
Könyvvizsgáló 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Hatósági Főosztály 
Közbeszerzési tanácsadó 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

r. gervan va · 
Korányiné Csősz Anna 
Dobrai Zsuzsanna 
dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Pándiné Csernák Margit 
Mozsár Ágnes 
FodorJános 
Deézsi Tibor 
JoósTamás 
Dr. Horváth Tivadar 
dr. Lukács János 

Kárpáti Beatrix 
Kálmánné Szabó Judit 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Jógáné Szabados Henrietta 
Cserteg Imre 
dr. Magyar Adrienn 
Morassi László 

.. 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 15 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 
Horváth Mária, Mara néni a Törekvés Sportegyesület Vívó Szakosztályának edzője Bay 
Béla-díjban részesült. Gratulálnak Mara néninek. Természetesen minden kitüntetettet 
meg fog hívni, de jelen pillanatban egyikük sincs abban a helyzetben, hogy meghívhatná, 
mert elfoglaltak. A következő rendkívüli képviselő-testületi ülésre Horváth Mária el tud 
jönni. 
Pro Caritate-díjban részesült Göncziné Sárvári Gabriella az Egyesített Bölcsődék 

vezetője. Gratulál a kitüntetettnek, a kitüntetést a holnapi napon veszi át. 
Gratulál Osváth Richárdnak, a Törekvés Sportegyesület Vívó Szakosztálya 
paralimpikonjának, aki a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play-díját kapta. 
A napokban a Magyar sajtót bejárt ügyről szeretne szólni, a mecset ügyről. Soha nem volt 
szó arról, hogy Kőbányán mecset épüljön, mégis megírták az újságok. A közelmúltban 
járt Kőbányán izraeli, tajvani, több kínai, ukrán és hosszan lehetne sorolni, hogy milyen 
országból érkező befektetői csoport és érdeklődtek kőbányai ingatlanok iránt. Egyébként 
a törökök is itt jártak és érdeklődtek ingatlan iránt, mecset építése céljából. Tájékoztatták 
az érdeklődöt, hogy az az ingatlan, amely őt érdekli nincs az Önkormányzat tulajdonában. 
Lezárult a Pongrác-telep megújítása, bár még mindig folyik apró munkavégzés. Hosszú 
folyamat volt, köszöni mindenki részvételét a munkában. 
Sor került ismét a zöld környezetszépítő akció keretében virágok, egynyári növények 
pályáztatására. Soha nem látott igénylői kör jelent meg, több mint hatszáz magánszemély, 
több mint kétszáz társasház, huszonkettőezer egynyári palánta, nyolcezer muskátli, 
hatezer-ötszáz cserje, négyezer-ötszáz fűszernövény. Sok felvételt kapott, hogyan 
szépítette egy-egy társasház a környezetét Úgy gondolja, hogy ezzel a mozgalommal 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a város szépüljön. 
Lezártak egy fejlesztést a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Idősotthonban, a 
napelemes beruházásuk véget ért, valamivel több mint kétmillió forint értékben. Közel 
százhetven napelem került az intézmény tetejére, ennek nyomán az elektromosenergia
fogyasztásnál 31 %-os megtakarítás várható. 
Múlt héten Kőbányán járt Czibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkóztatásért felelős államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Államtitkár 
úr arról adott tájékoztatást, hogy ismét kiírásra került az ingyenes nyári étkeztetésre a 
pályázat. Az Önkormányzat is pályázott, tavaly 3,7 millió forintot kaptak erre a célra, 
idén 4,7 millió forintra pályáznak, ebből több mint kétszázötven gyermek ingyenes 
étkeztetését tudják megoldani a nyáron, ha a támogatást elnyerik. 
Tavaly telepített az Önkormányzat sweet workout pályákat a város több pontján, idén 
megszervezték, hogy egy hónapon keresztül ezeken a saját testsúlyos edzéseket biztosító 
eszközökön egy edzői team is bemutatókat, illetve foglalkozásokat tartson, annak 
érdekében, hogy meg is tudják tanulni a kőbányaiak ezeknek az eszközöknek a 
használatát Július elejéig zajlik ez a képzési folyamat, amelyen egyre többen vesznek 
részt. 
Első alkalommal megrendezték a Szeretem Kőbányát helytörténeti vetélkedőt a 
nyugdíjasaiknak, amelyet nagy népszerűség övezett. 
A "TeSzedd" mozgalom keretében megtörtént a került takarítás, illetve a Rákosi-réteken, 
az Oázis Kertészet mögötti területen a Ferencvárossal közösen. Több konténernyi 
szemetet szedtek össze. 
Megtartották a Bölcsődék Napját. 
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Sor került az V. Kőbányai Halmajálisra is. Feszegeti a rendezvény a kereteket, nagyon 
sokan vettek részt ezen a programon, nemcsak Kőbányáról, hanem a város más részéről is 
jönnek a rendezvényre. 
A Kőbányai Református Egyházközség megszervezte a II. Kőbányai Kórustalálkozót, 
ezen is többen részt vettek. Színvonalas, szép programja ez is a városnak. 
Múlt hét végén került sor a Kőbányai Kutyafesztiválra, amatőr szépségversenyre. Ez is 
egyre népszerűbb most már, közel száz versenyző kutyájuk volt és nagyon sok érdeklődő. 
Ugyancsak a múlt hét végén került sor a Streetball Fesztiváira a Népligetben. 
Múlt héten volt "A Polgár a helyi demokráciában verseny" döntője a Polgármesteri 
Hivatalban. 
A XXIII. Bem Kupának is örvendhettek és egy fantasztikus táncverseny részese lehetett, 
aki ellátogatott a rendezvényre. 
Tolmácsoljaa Kőbányai Református Egyházközség meghívását a hálaadó istentiszteletre, 
melyet fennállásának 130. évfordulója alkalmából201 5. május 24-én (vasárnap) 10 órától 
az Ihász utcai Templomban tartanak. 
Mindenkit vár 2015. május 31-én a Kocsis Sándor Sportközpont Bihari úti Sporttelepére, 
el fog készülni addigra a Sporttelep és ezen a napon lesz az átadása. Tévéközvetítés is 
kapcsolódik hozzá a Magyar Női Labdarugó Bajnokság döntője, Ferencváros - MTK 
mérkőzés zajlik majd. Ennek keretében fogják átadni a megújult sporttelepet 
Szeretettel vár mindenki 2015. május 31-én az Újhegyi Mély-tóhoz, a Gyermeknap 
megrendezésének helyszínére. 
Júliusban is számos program lesz, egyik a Nemzeti Összetartozás Napja, illetve a Szent 
László Napokjúlius utolsó hétvégéjén. 

Bejelenti továbbá, hogy különös eljárásrend szerint kerül a Képviselő-testület elé a 
meghivóban 9., 13. és 22. sorszámmal szereplő előterjesztések 

Javasolja, hogy 23. és 24. napirendi pontként tárgyalja meg a Képviselő-testület "A Budapesti 
Rendőr-főkapitánysággal kötendő használatba adási szerződést", illetve "A Kőbányai 
Sportközpont műf'úves pályájának a Budapesti Fegyház és Börtön részére történő ingyenes 
használatba adásáról" szóló előterjesztéseket Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Dr. Pap Sándor: Kéri, hogy a meghívóban 21-es sorszámon szereplő "Földgáz energia 
beszerzés" tárgyú előterjesztést 6. napirendi pontként tárgyalják. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak arról, hogy felveszik
e napirendre 23. és 24. napirendi pontként az ismertetett előterjesztéseket 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 
l tartózkodással felveszi napirendjére az alábbi tárgyú előterjesztéseket, a zárt ülésen 
tárgyalandó napirendi pontok előtt történő tárgyalással 

23. A Budapesti Rendőr:főkapitánysággal kötendő használatba adási szerződés (303. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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---------- ---------

24. A Kőbányai Sportközpont műfüves pályájának a Budapesti Fegyház és Börtön részére 
történő ingyenes használatba adása (304. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

[19712015. (l: 21.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak arról, hogy a meghívóban 21-es sorszámon szereplő előterjesztést 
6. napirendként tárgyalja a Képviselő-testület. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal 6. napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 21. sorszámon szereplő, 288. számú 
előterjesztést. [198/2015. (V. 21.)] 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el[199/2015. (v. 21.)]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (285. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három 
évben várható összegének változása (283. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (286. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi beszámolójáról, 
zárszámadásáról és pénzmaradványról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(282. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
hasznosításáról szóló 44/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (294. 
számú előterjesztés) 
Előterjeszt ő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása, új közbeszerzési eljárás megindítása, valamint [elhívásának, 
dokumentációjának, szerződéstervezeténekjóváhagyása (288. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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7. A kerületi gyermekvédelmi feladatokról szóló 2014. évre vonatkozó átfogó értékelés 
elfogadása (273. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács 
munk:ájáról (284. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról szóló javaslat (300. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l O. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ önkormányzati költségvetési 
szerv megszüntetése, és az önkormányzat közművelődési feladatait ellátó nonprofit 
gazdasági társaság alapítása (301. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll. A civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (277. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (278. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az AUDIT-LINE Kft. között kötendő 
könyvvizsgálói szerződés (289. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú a kőbányai "Kis-Pongrác" 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja című projekt Támogatási Szerződésének 
és annak részeként a Konzorciumi Megállapodás módosítása (305. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének 
jóváhagyása (272. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten 
Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötése (293. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
helyiségének Kőbányai Szent László Plébánia részére történő térítésmentes 
használatba adása (257. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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18. A Budapest X. kerület, Újhegyi út 52. szám alatti telephelyen az FKF Nonprofit Zrt. 
által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység negatív környezeti hatásai elleni 
fellépés (296. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-VI. havi várható 
likviditási helyzete (287. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A lejárt határidejű, végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi 
határozatok (295. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

21. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 
lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálása (255. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. A Budapest X. kerület, Sütöde utca 4. szám alatt lévő épületrész bérbeadása (302. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

23. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő használatba adási szerződés (303. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A Kőbányai Sportközpont műfüves pályájának a Budapesti Fegyház és Börtön részére 
történő ingyenes használatba adása (304. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

25. Az Idősekért-díj adományozására vonatkozó javaslat (250. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

26. Dr. Nagy Károly háziorvos Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetésre 
történő felterjesztése (253. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Batthyány-Strattmann László-díjra történő 
felterjesztése (252. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. A B-26 Ingatlanhasznosító Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (254. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (251. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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1. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Jelen előterjesztés egyetlen egy dologról szól, a Mázsa téri projekt 
technikai átvezetésérőL Mivel egyetértenek a projekttel, és támogatják, ezért az igen 
szavazatuk a projekt támogatását fogja jelenteni, nem pedig az egész költségvetés 
felelősségének az átvállalását. 

Tóth Balázs: Kéri, hogy kérjenek be több árajánlatot. 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

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

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

200/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fiZetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három évben 
várható összegéről 
( 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015-2018. évekre várható 
összegét az l. melléklet szerint állapítja meg. 
2. Ez a határozat 2015. május 21-én 13 órakor lép hatályba. 

l. melléklet a 200/2015. (V 21.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevéteReinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

2015-2018. évekre várható összege 

,--- -··-·--·-··-------------,-·---··---!-----,-----,-·-·-,----···-···-··-;-··------,~--, 

A B c D IE F jo H Ir 
1--+---------------+------'-······---·-r-------'---+---~-----t-·--~----, 

1. 
f--

2. 

2015. 2016. 2017. 2018. 
Megnevezés 

Bevétel j Kiadás Bevétel i Kiadás Bevétel J Kiadás ! Bevétel j Kiadás 
l 
' 3. Helyi adók 9 185 ll2 i 
; 

9 185 ml 
! 

9 185 112 

4. Osztalékok, koncessziós díjak oji 
r--·-----

9185 1121 

5. Díjak, pótlékok, bírságok 57 484 574841 574841 57 484 ! 
r-~~~~~--~~~----~~--~----~--~----+----~·-4---~-----

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 1 l 
46 

OOO .,1_ 
46 

OOO l, 

6. értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 66 061 i 46 OOO i J' 
származó bevétel 

7. Részvények, részesedések értékesítése 

V állalat értékesítéséből, privatizációból 8
· származó bevétel 

9. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 
r--t--·-··--··---·-------·--------+------·-+····-·-----t-

10. Saját bevételek összesen 9 308 657 

11. Saját bevételek 50%-a 4 654 329 i 

' 

l 
! 

9 288 596 9 288 596 9 288 596 

4 644 298 i ' 4 644 2981 4 644 298 ! 

12. Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása 6515 l l 6515 l 6515 
l--+------------------4----~~--+---+---+----+--·-------+-----

13. Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása 

14. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír i j 

~-+-----·---·----·-------- -----+----·-+----1-r------r---·-········-·--·--+-·-- --t----
15. Adott váltó j ' 

16. Pénzügyi lízing 

l 7. Halasztott fizetés 

18. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 

19. ~!!~:si~~~:~:~e~~!~~~:::!::~yévetterhe!ő l 6 515 6 515 6 515 
·----·--··-·--·· -----+--+----4----+---+---+--···-·-·-····l! __________ _ 

20. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása l 629 
! 

21. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 

22. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

r--+---------------------------~------~----~·------~----+------+----~------+-----
1 23. Adott váltó 

l 
l 

24. Pénzügyi lízing 
r--t------·------·---------+--· .. ·-·-~-----···-+ 
25. Halasztott fizetés l 

l 
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l 

l 
i l l 

26. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
l 

Tárgyévben keletkezett, ilietve keletkező, l 

27. tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség l 629 l 
összesen 

28. Fizetési kötelezettség összesen l l 629 l 6 515 l 6 515 6 515 
l 

29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
4 652 700 l 4 637 783 4 637 783 4 637 83 bevétel 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

2/2014. (H. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ll igen 
szavazattal, 4 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbárlyai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi beszámolójáról, 
zárszámadásáról és pénzmaradványról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti dr. Lukács János könyvvizsgáló urat. Kéri, akinek a rendelettervezettel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Somlyódy Csaba: Megköszöni, hogy néhány témában, amelyekre közösen tettek javaslatot, 
akceptált a Képviselő-testület, nevezetesen Varga István képviselő úrral a Református 
Templom díszvilágításának megvalósítása, a Szent László Gimnázium média fakultásárlak új 
felvevő beszerzését, és a Törekvés Művelődési Ház működési költségeinek megelőlegezését. 
Bejelenti, hogy tartózkodással fog szavazni, de ez nem azt jelenti, hogy a felsorolt dolgokkal 
visszamenőleg nem értene egyet. 
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Elnök: Olyan pénzügyi évet zártak, amely az Önkormányzat kiszámítható, stabil, biztonságos 
gazdálkodását támasztja alá. Látható, hogy a következő évek biztonságos gazdálkodásának is 
megvan az alapja, és ez a zárszámadás azt is lehetövé teszi, hogy a költségvetésbe pluszforrást 
emeljenek be, valamivel több mint 600 millió forinttal. 
Megemelték az intézményi karbantartás összegét, többet fognak kátyúzásra költeni és hosszan 
lehetne még sorolni a feladatokat, amelyeket megvalósítanak ebből a plusz 600 millió 
forintbóL Nem volt az utóbbi időben példa arra, hogy a zárszámadáskor az intézmények 
pénzmaradványait teljes mértékben otthagyják az intézményeknél, most ez is így valósul meg. 
Megköszöni mindenkinek a beszámoló összeállításában végzett munkát, illetve a mögötte 
rejlő gazdálkodási tevékenységet. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ll igen 
szavazattal, 4 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

hasznositásáról szóló 44/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az üzletek éjszakai nyitva 
tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról szóló 44/2012. 
(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása, ú.j közbeszerzési eljárás megállapítása, valamint felhivásának, 
dokumentációjának, szerződéstervezetének jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadót. Tájékoztatásni elmondja, 
hogy a közbeszerzésekről szóló 20 ll. ev1 C VIII. törvény 
22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a "Földgáz energia beszerzése" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 

Dr. Szabó Krisztián.: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, egyhangú szavazattal a 288. számú 
előterjesztés l. számú mellékletét elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás 
eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

201/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz 
energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az E.ON 
Energiakereskedelmi Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., adószáma: 
24765648-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-181155) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 74. § (l) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlattevő nem nyújtott be a megadott határidőre hiánypótlást, így nem 
állapítható meg, hogy pénzügyileg alkalmas-e a szerződés teljesítésére, továbbá az ajánlattevő 
nem az ajánlatkérő által megadott prognózis értékekkel számolta az ajánlati árat, így árképzési 
módja nem felel meg a kiírásnak 
2. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
megállapítja, hogy a FÖGÁZ Zrt. (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., 
adószáma: 10897830-2-44, cégjegyzékszáma: 01-10-042416) ajánlattevő ajánlata érvényes, 
az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll kizáró ok hatálya alatt. 
3. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 
76. § (1) bekezdés c) pontja alapján- fedezethiány miatt- eredménytelenné nyilvánítja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Patay-Papp Judit: Kérdezi, hogy mennyivel hosszabbítaná meg az eljárást, ha több 
beszállító pályáztatására kerülne sor, vagy erre nincs is lehetőség? 

Dr. Magyar Adrienn.: A jogalap arra, hogy egyhónapos eljárást lefolytassanak feltételezi a 
törvényben foglaltak szerint, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételei nem 
változhatnak a nyílt eljáráshoz képest, és azokat a gazdasági szerepiőket kell meghívni, akik 
az első fordulóban részt vettek. Egy új nyílt eljárás lefolytatása négy hónapot venne igénybe, 
tekintettel arra, hogy harminc napnak el kell telnie a közbeszerzésen túl az eredményhirdetés 
és a kereskedőváltás között. Négy hónapot közbeszerzési eljárás mellőzésével hosszabbítani 
nem j avasolna. 
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Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés 2. 
mellékletében szereplő döntési javaslatról. 

202/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás meginditásáról, az ajánlati 
felhivás és a dokumentáció, valamint a szerződéstervezet elfogadásáról 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz 
energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú uniós értékhatárt elérő, a Kbt. 
94. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
megindítását jóváhagyja. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe terveztesse be a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
2016. évre biztosítandó fedezetének összegét. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
(A határozattervezet J. mellékletében szereplő ajánlati felhivás szövege mindenben 
megegyező ez előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A kerületi gyermekvédelmi feladatokról szóló 2014. évre vonatkozó átfogó értékelés 

elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontjában 
szereplő az "a értékelést" szövegrész helyébe az "az értékelést" szöveg lép. 

(273/1. módositó javaslat) 

Elnök az előterjesztő nevében támogatja a 273/1. módositó javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatról a 
273/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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203/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a kerületi gyermekvédelmi feladatokról szóló 2014. évre vonatkozó átfogó értékelés 
elfogadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
kerületi gyermekvédelmi feladatokról szóló 2014. évre vonatkozó átfogó értékelést. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést terjessze fel a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács 

mu.nkájáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi 
véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács munkájáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 

9. napirendi pont: 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról szóló javaslat 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Tegnap a bizottsági ülésen Elnök úr is összefoglalta a Bizottság észrevételeit, 
például a Rákosi-rétekkel kapcsolatban, illetve a Táma utcai átvezetéssel, az oda tervezett 
lakóparkkal kapcsolatban, valamint megemlítették, hogy figyelni kellene a Kőbányát érintő 
zajhatásokra a stratégia kialakításánál. Kérdezi, hogy a javaslataik milyen egyeztetés 
folyamán kerülnek be az anyagba? Lesz-e lakossági egyeztetés lakossági fórum formájában? 

Elnök: Kéri Főépítész asszonyt, válaszoljon Képviselő úr kérdésére. 
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Mozsár Ágnes: Ez egy elsőkörös egyeztetés volt, az igazi jóváhagyás szeptemberben várható. 
A Minisztérium az anyag és Polgármester úr nyilatkozata alapján a tervezet alaki vizsgálatát 
fogja elvégezni, és menet közben kikérik az államigazgatási szervek véleményét és a 
társkerületekét. Az anyag végleges jóváhagyása szeptember körül várható. 

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

204/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról szóló javaslatról 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia tervezetének tartalmával egyetért, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Belügyminisztérium részére az erről szóló nyilatkozatot aláírja. 
Határidő: 2015. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ önkormányzati költségvdési 
szerv megszüntetése, és az önkormányzat közművelődési feladatait ellátó nonprofit 

gazdasági társaság alapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Radványi Gábor szóbeli módositó javaslata, hogy az előterjesztés l. határozattervezet l. 
melléklete 8.2.4. pontjában szereplő a "2016. május 31." szövegrész helyébe a "2016. 
december 31." szöveg lép. 
Indokolás: Az ügyvezető megbízatásárrak meghosszabbítása indokolt egy teljes üzleti évre. 

(301/1. módosító javaslat) 

Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 3. határozattervezetében 
szereplő az "elnökének ... (név)" szövegrész helyébe az "elnökének Somlyódy Csabát" 
szöveg, a "tagjának ... (név) és ... (név)" szövegrész helyébe a "tagjának Jáger Erikát és 
Pluzsik Gábort" szöveg lép. 
Indokolás: A határozattervezet kiegészítése szükséges a hiányzó adatokkal. 

(30112. módosító javaslat) 
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Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 2. határozattervezet l. 
pontjában szereplő az "egy év időtartamra 2016. május 31-éig" szövegrész helyébe a "20 16. 
december 31-éig" szöveg lép, valamint a 2. határozattervezet 3. pontjában szereplő a "2016. 
június 1." szövegrész helyébe a "2017. január 1." szöveg lép, továbbá a 2. határozattervezet l. 
mellékletét képező munkaszerződés 1.1 és 1.2. pontjában szereplő a "2016. május 31." 
szövegrész helyébe a "20 16. december 31." szöveg lép. 
Indokolás: A 30111. módosító javaslat alapján szükséges az átvezetés az előterjesztés 
mellékleteiben. 

(30113. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módositó javaslata, hogy az előerjesztés 6. mellékletében 
meghatározott határozattervezet l. mellékletét képező Közművelődési Megállapodás l. 
melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
"Az l. és 2. pontban meghatározott támogatás kormányzati funkciókódjai: 

081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása" 
Indokolás: A megállapodás kiegészítése szükséges a kormányzati funkciókódok 
meghatározásával. 

(30114. módosító javaslat) 

Patay-Papp Judit: Az alapító okiratban foglaltak nagy részével egyetért, azonban a 
Felügyelőbizottság tagjainak megválasztására vonatkozó részt nem tudja elfogadni, tekintettel 
arra, hogy a Demokratikus Koalíció továbbra is mellőzve van a Kőbányai Önkormányzat 
gazdasági társaságaiban, illetve bizottságaiban, emiatt a szavazata határozott nem lesz. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Felügyelőbizottságról külön fognak szavazni. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztés l. és 2. mellékletében 
szereplő döntési javaslatokról a 301/1., a 301/3. és a 30114. módosító javaslatok 
figyelembevételével. 

20512015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven 
kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságat (a 
továbbiakban: Kft.) alapít, amelynek alapító okiratát az l. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. A Kft. rövid neve: Kőrösi Nonprofit Kft. 
2. A Kft. a 2015. augusztus 31-én megszüntetésre kerülőKőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ feladatait veszi át. 
3. A Képviselő-testület a Kft. alapításához szükséges 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint 
törzstőkét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora terhére biztosítja. 
4. A Képviselő-testület 2015. szeptember l-jétől a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság használatába adja 
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a) a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 
7-14., 41431 hrsz.), 
b) a KÖSZI épülete (1105 Budapest, Előd utca l., 41418 hrsz.), 
c) a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó helyiségcsoport (1102 Budapest, 
Halom utca 37/b, 41460/ll hrsz.), valamint 
d) az Újhegyi Közösségi Háznak helyet adó ingatlanrész (1108 Budapest, Újhegyi sétány 
16., 42309/27 hrsz.), 
e) az Arlói Üdülő (3663 Arló, Fácános utca 13., 2321 hrsz.), 
j} a Balatonalmádi Üdülő (8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3., 2285/2 hrsz.), 
g) a Balatonlellei Nyári Tábor (8638 Balatonlelle, Úszó utca 1-3., 3057 hrsz.), 

ingatlanokat. 
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 4. pontban meghatározott ingatlanok a 
közművelődési megállapodásban rögzített önkormányzati közfeladatok ellátását szolgálják, 
ezért korlátozottan forgalomképes törzsvagyommk minősülnek. 
6. A Képviselő-testület 2015. szeptember l. napjától a Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 50,5 álláshelyet engedélyez. 
7. A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy legkésőbb a 2015. augusztusi 
képviselő-testületi ülésre nyújtsa be a Kft. üzleti tervét. 
8. A Képviselő-testület a Kft. 2015. szeptember havi működési célú támogatását 
21 478 eFt összegben határozza meg, amelynek a fedezetét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és a 
pénzmaradványról szóló önkormányzati rendeletben biztosítja. A Képviselő-testület a Kft. 
2015. október-december hónapra biztosított működési célú támogatását a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ - polgármesteri tartalékba rendezett - előirányzat
maradványa terhére biztosítja. 
9. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 

végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedés megtételére. 
l O. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft. alapító okirata, valamint a 
cégalapításhoz és a cégbejegyzéshez szükséges egyéb okiratok aláírására, továbbá felkéri, 
hogy a cégalapításról értesítse a Kft. ügyvezetőjét azzal, hogy a Kft. jogi képviselője útján 
gondoskodjék a cégbejegyzési kérelem és mellékletei cégbírósághoz történő benyújtásáról. 
ll. Ez a határozat 2015. június l. napján lép hatályba. 

l. melléklet a 205/2015. (V 21.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint alapító (a továbbiakban: Alapító) 
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a 
cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági 
tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságo t (a 
továbbiakban: Társaság) alapít. 

l. A Társaság alapítója és egyedüli tagja 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
nyilvántartási száma (PIR): 735737 
nyilvántartást vezető szerv: Magyar Államkincstár 
képvisdetre jogosult neve és beosztása: Kovács Róbert polgármester 

2. A Társaság cégneve, rövidített cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe 

2.1. A Társaság cégneve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
A Társaság rövidített cégneve: Körösi Nonprofit Kft. 

2.2. A Társaság székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 12-14. 

2.3. A Társaság telephelye: 

KÖSZI: ll 05 Budapest, Előd u. l. ( 41418 hrsz.) 
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény: 
Újhegyi Közösségi Ház: 

ll 02 Budapest, Halom u. 3 7/b ( 41460/ll hrsz.) 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. (42309/27 hrsz.) 

2.4. A Társaság fióktelepe: 

Arlói Üdülő: 3663 Arló, Fácános utca 13. (2321 hrsz.) 
Balatonalmádi Üdülő: 
hrsz.) 

8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3. (2285/2 

Balatonlellei Nyári Tábor: 8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3. (3057 hrsz.) 

3. A Társaság főtevékenysége és tevékenységi körei 

3.1. Főtevékenység: 
90.04 Művészeti létesítmények működtetése 

3.2. A társaság tevékenységi körei TEAOR szerint: 
18.20 Egyéb sokszorosítás 
4 7. 61 Könyv-kiskereskedelem 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
56.1 O Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.29 Egyéb vendéglátás ( diákétkeztetés) 
56.30 Italszolgáltatás 
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
59 .ll Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
59.13 Film-, video-és televízióprogram terjesztése 
59.14 Filmvetítés 
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 
60 l O Rádióműsor-szolgáltatás 
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
63 .ll Adatfeldolgozás, web-haszting szolgáltatás 
63.12 Világháló-portál szolgáltatás 
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32 Ingatlankezelés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
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70.21 PR, kommunikáció 
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
73 .ll Reklámügynöki tevékenység 
73.12 Médiareklám 
74.20 Fényképészet 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
811 O Építményüzemeltetés 
81.21 Általános épülettakarítás 
81.30 Zöldterület-kezelés 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.20 Alapfokú oktatás 
85.31 Általános középfokú oktatás 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.41 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás 
85.42 Felsőfokú oktatás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
85.52 Kulturális képzés 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása 
90.01 Előadó-művészet 

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
90.03 Alkotóművészet 

90.04 Művészeti létesítmények működtetése 
91. O l Könyvtári, levéltári tevékenység 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
93 .ll Sportlétesítmény működtetése 
93.12 Sportegyesületi tevékenység 
93.13 Testedzési szolgáltatás 
93.19 Egyéb sporttevékenység 
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
96.04 Fizikai közérzetetjavító szolgáltatás 

3.3. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a 
Társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. Az 
engedélyköteles tevékenységet a cégnyilvántartásba bejegyzett cég csak az engedély 
cégbírósághoz történő benyújtását, a bejegyzés alatt álló cég pedig emellett csak a cég 
bejegyzését követően kezdheti meg. 

3.4. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha az e 
tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja vagy a Társasággal munkavégzésre 
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irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési 
követelménynek megfelel. 
4.A Társaság időtartama, üzleti éve 

A Társaság határozatlan időre alakul. A Társaság első üzleti éve az alapítástól 2015. 
december 31-j éig tart, ezt követően az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 

5. A Társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátása 

A Társaság törzstőkéje 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. Az Alapító a 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint törzsbetétét az Alapító 
Okirat aláírását követő 8 napon belül elhelyezi a Társaság nevére nyitandó bankszámlán, és 
ezzel azt a Társaság rendelkezésére bocsátja. 

6. Pótbefuetés, meUékszolgáUatás 

Az Alapító pótbefizetésre és mellékszolgáltatásra nem köteles. 

7. A nyereség és veszteség viselése 

7.1. Az Alapító kötelezettsége a Társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására terjed ki. 
A Társaság kötelezettségeiért - a Ptk. eltérő rendelkezése hiányában - az Alapító nem 
köteles helytállni. 

7.2. A Társaság a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, hanem az a Társaság 
vagyonát gyarapítja oly módon, hogy azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre 
kell fordítani. 

8. A Társaság szervezete 

8.1. Az Alapító 

8.1.1. A Társaság egyszemélyes társaság, mindaddig, amíg a Társaságnak egy tagja van, a 
Társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. A 
taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz, és a döntés az 
ügyvezetéssei való közléssei válik hatályossá. 

8.1.2. Az Alapító a saját szervezeti-működési rendjére irányadó jogszabályi és szervezeti 
előírások szerint dönt azokban a kérdésekben, amelyek a vonatkozó jogszabályok és jelen 
Alapító Okirat szerint a hatáskörébe tartoznak. 

8.1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörét az Alapító tulajdonosi képviseletére kijelölt szerv 
vagy személy gyakorolja. 

8.1.4. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik 
a) az Alapító Okirat megállapítása és módosítása, 
b) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli 

megszűnésének elhatározása azzal, hogy a Társaság más társasági formába csak nonprofit 
jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve 
csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét, 

c) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, 
d) az ügyvezető kijelölése, illetve választása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

munkáltatói jogok gyakorlása az ügyvezető fólött, 
e) a felügyelőbizottság elnöke és tagjai kijelölése, illetve választása, visszahívása és 

díjazásuk megállapítása, 
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j) az állandó könyvvizsgáló kijelölése, illetve választása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása, 

g) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, 
h) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás, 
i) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgt.) 5. § (3) bekezdése szerinti szabályzat (Javadalmazási 
Szabályzat) elfogadása a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 
208. §-ának hatálya alá tartozó (vezető állású) munkavállalók javadalmazása, valamint a 
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, méctékének elveiről, annak 
rendszeréről, 

j) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, 
k) a Társaság üzleti tervének jóváhagyása, 
l) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, 
m) a Ptk. 3: 117. §-a szerinti felmentvény adása az ügyvezető részére, 
n) döntés az eredmény felhasználásáról, 
o) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a saját tagjával, 

ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli 
hozzátartozójával [Ptk. 8:1. §(l) bek. l. pont] köt, 

p) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény 
érvényesítése, 

q) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe utaL 

8.2. Az ügyvezető 

8.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által határozott 
időre kijelölt, illetve választott ügyvezető látja el. A Társaságnak egy ügyvezetője van. 

8.2.2. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el a feladatait. Az Alapító az ügyvezető 
részére utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani. 

8.2.3. A Társaság ügyvezetőjének 
neve: Joós Tamás 
születési neve: JoósTamás 
születési helye, ideje: Lenti, 1962. február ll. 
anyja születési neve: Gáspár Rozália 
adóazonosító jele: 8347392943 
lakóhelye: 1171 Budapest, Vasőr utca 2/a 

8.2.4. Az ügyvezető megbízatásának időtartama: 2015. június hónap l. napjától 2016. 
december 31. napjáig tart. Az ügyvezető ismételten megválasztható. 

8.2.5. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. 

8.2.6. Az ügyvezető 
a) ellátja a Társaság ügyvezetését, törvényes képviseletét, irányítja a Társaság 

tevékenységét a jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító döntései által meghatározott 
keretek között, 

b) képviseli a Társaságat harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok, illetve a 
hatóságok előtt, 

c) gondoskodik a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe 
bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint a jogszabályokban 
előírt más adatoknak a cégbírósághoz történő bejelentéséről, 

d) nyilvántartást vezet a Társaság tagjairól (tagjegyzék), 
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e) elkészíti a Társaság szervezeti és működési szabályzatát, 
j) gondoskodik a Társaság üzleti tervének elkészítéséről, 
g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
h) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, 
i) gondoskodik a Társaság vagyonrnérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről, 
j) munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság munkavállalói fólött, 
k) nyilvántartást vezet az Alapító döntéseiről (határozatok könyve), amely nyilvántartásból 

megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, 
l) szükség esetén kezdeményezi az Alapító döntését, és gondoskodik a döntés megfelelő 

előkészítésérő l, 
m) teljesíti a Kgt.-ben foglalt kötelezettségeket, 
n) gondoskodik az iratokba történő betekintés biztosításáról az arra jogosultak részére a 

vonatkozó jogszabályok szerint, az iratbetekintésről nyilvántartást vezet, amelyből 
megállapítható a kérelmező neve, lakcíme, a kért irat megnevezése, a kérelem tárgya és 
teljesítésének időpontja, 

o) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről tájékoztatást ad, illetve lehetővé teszi az 
Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba történő betekintést, 

p) dönt minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe. 

8.2.7. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján 
köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak és az Alapító 
döntéseinek van alávetve. Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak 
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a 
Társasággal szemben. A Ptk. 6:142. §-a alapján mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a szerződésszegést ellenőrzési kötelezettségén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 
előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy 
a kárt elhárítsa. 

8.2.8. Az Alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el. A Ptk. 3:112. § (3) bekezdése 
szerinti utasításadás esetén az ügyvezető - a Ptk. 6: 152. § szerinti eseteket kivéve - mentesül 
a Ptk. 3:24. § szerinti felelősség alóL 

8.2.9. Megszűnik az ügyvezetői megbízatás: 
a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) az ügyvezető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
g) az ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztéveL 

8.2.1 O. Az Alapító az ügyvezetőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatj a. 

8.2.11. Az ügyvezető a megbízatásáról az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 
8.3. A felügyelőbizottság 

8.3.1. A Kgt. 4. § (l) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál 
felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Társaságnál háromtagú felügyelőbizottság 
működik. 
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8.3.2. Az első felügyelőbizottság tagjait az Alapító Okiratban kell kijelölni, ezt követően a 
felügyelőbizottsági tagokat és a felügyelőbizottság elnökét az Alapító választja meg. A 
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

8.3.3. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az ügyvezetői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag a lemondó 
nyilatkozatát a Társaság ügyvezetőjéhez intézi. 

8.3.4. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 

8.3.5. A Társaság első felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2015. június l. napjától 
2020. május 31. napjáig tart. 

8.3.6. A felügyelőbizottság tagjai: 

8.3.6.1. neve: Somlyódy Csaba, aki egyben a felügyelőbizottság elnöke 
születési neve: ......... . 
születési helye, ideje: ........... . 
anyja születési neve: ............ .. 
adóazonosító jele: ............... .. 
állandó lakóhelye: ............... . 

8.3.6.2. neve: Jáger Erika 
születési neve: .......... . 
születési helye, ideje: .. . 
anyja születési neve: ... . 
adóazonosító jele: ..... . 
állandó lakóhelye: .... .. 

8.3.6.3. neve: Pluzsik Gábor 
születési neve: .......... . 
születési helye, ideje: ... . 
anyja születési neve: .... . 
adóazonosító jele: ....... . 
állandó lakóhelye: ..... . 

8.3.7. A felügyelőbizottság köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit 
folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni. A felügyelőbizottság a 
véleményezési jogot testületileg gyakorolja, és véleményét határozatban rögzíti. Az Alapító a 
Társaság felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó ügyeket, ügycsoportokat 
határozatában megjelölheti. A felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül az Alapító a 
beszámolóról és az eredmény felhasználásáról érvényes döntést nem hozhat. 

8.3.8. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az 
ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, továbbá a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja, valamint fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
továbbá szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

A felügyelőbizottság felvilágosítás iránti kérelmére a megkeresett ügyvezető és más vezető 
állású munkavállaló a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban 
köteles válaszolni. 

8.3.9. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetőt tájékoztatni és annak intézkedését 
kezdeményezni - továbbá szükség esetén az Alapítót is tájékoztatni - ha arról szerez 
tudomást, hogy 
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a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető vagy az Alapító döntését teszi 
szükségessé, illetve 

b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel. 

8.3.1 O. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító 
Okiratba ütközik vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, akkor a 
felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntését kezdeményezni. 

8.3.11. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 
során nem utasíthatók. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait 
megőrizni. 

8.3.12. A felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért 
való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. 

8.3 .13. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 
részt venni. A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok 
elvégzésével bármelyik tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai 
között. 

8.3.14. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. 

8.3.15. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a kétharmada 
jelen van. 
A felügyelőbizottság a határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 

8.3 .16. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetövé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a 
tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével 
vegyenek részt. Ebben az esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben 
meg kell állapítani. 

8.3 .17. A felügyelőbizottság évente legalább négyszer, az általa elfogadott éves munkaterv 
alapján ülésezik. A felügyelőbizottság az éves munkatervét köteles -- annak elfogadásától 
számított 15 napon belül- az ügyvezető és az Alapító rendelkezésére bocsátani. 

8.3.18. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám 
alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését 
kezdeményezni. 

8.4. Az állandó könyvvizsgáló 

8.4.1. Az első könyvvizsgálót az Alapító Okiratban kell kijelölni, ezt követően a 
könyvvizsgálót az Alapító választja meg. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - az 
Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezető a kijelölést, illetve 
megválasztást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e 
határidőn belül nem kerül sor, az Alapító köteles új könyvvizsgálót kijelölni, illetve 
választani. 

8.4.2. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre lehet kijelölni. A 
könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a kijelölésétől, illetve a 
megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak. 
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8.4.3. A Társaság állandó könyvvizsgálója: 
TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 
székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54. 
cégjegyzék száma : Cg.O 1-09-685625 
könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001671 

8.4.4. A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló: 
név: V ar ga Eszter Ágnes 
születési helye, ideje: .................. . 
anyJa neve: ...................... . 
adóazonosító jele: ................. . 
könyvvizsgálói engedély száma: 005050. 
állandó lakóhelye: .......................... . 

8.4.5. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2016. május 31. napjáig tart. 

8.4.6. A könyvvizsgáló - feladatai ellátása érdekében - betekinthet a Társaság irataiba, 
számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottsági tagoktól és a 
Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. 

8.4.7. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a 
felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt 
venni. 

8.4.8. A könyvvizsgáló írásbeli jelentése nélkül az Alapító nem hozhat döntést a beszámoló 
elfogadásáról. 

8.4.9. A könyvvizsgálót az Alapító bármikor, indokolás nélkül visszahívhatj a. 

9. Összeférhetetlenségi szabályok 

9 .l. Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet ügyvezető az, akit e 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 
nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

9.2. Az ügyvezető az Alapító kifejezett hozzájárulása nélkül: 
a) a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhet társasági 

részesedést, 
b) nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként 

ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető 

tisztségviselő, 

c) ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség 
elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, 
ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, 

d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója, valamit élettársa - a mindennapi élet 
szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság 
főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, 

e) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Társaságnál a 
felügyelőbizottság tagjává nem jelölhető ki. 
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9.3. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizárá ok áll fenn, továbbá aki 
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselőj e. 

9.4. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja 
és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója 
e jogviszonya fe1mállása idején és annak megszűnése után három évig. 

9.5. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 
könyvvizsgáló tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára, 
vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 

9.6. A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát 
nem végezhet és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot 
is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3:352. § (l) bekezdésében 
megjelölt szerződésben foglalt feladatait. 

10. A Társaság képviselete, cégjegyzése 

l 0.1. Az ügyvezető törvényes képviselőként képviseli a Társaságat harmadik személyekkel 
szemben, valamint a bíróságak és más hatóságok előtt. 

l 0.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, illetve fölé a cégjegyzésre jogosult személy a nevét 
- a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásminta szerinti formában - aláírj a. 

10.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: 
a) az ügyvezető önállóan, vagy 
b) az ügyvezető által- a Társaság nevében, meghatározott jogkörben történő aláírásra, az 

erre vonatkozó szabályzatban- felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen. 

11. A Társaság megszűnése 

11.1 A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha 
a) az Alapító kimondja a megszűnését; vagy 
b) az arrajogosult szerv megszünteti, 

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságat a nyilvántartásból törli. 

11.2. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének 
megtartásával alakulhat át, nonprofit társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat szét. 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre, és a 
cégjegyzékből való törléssei szűnik meg. 

12.2. A Társaság alapításával, a tag változásával vagy a törzstőke megemelésével, illetve az 
Alapító Okirat bármilyen módosításával járó valamennyi költséget a Társaság viseli. 

12.3. A Társaság és az Alapító közötti szerződést írásbakell foglalni. 

12.4. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
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12.5. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán 
új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani. 

12.6. A Társaság nyilvános hirdetményeit a jogszabályban kötelezően előírt esetekben a 
Cégközlönyben kell közölni. 

12.7. A jelen Alapító Okiratban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekre a 
hatályos magyar jogszabályokban, így különösen a Ptk.-ban, a Ctv.-ben és a Kgt.-ben foglalt 
rendelkezések az irányadók 

12.8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okiratáta ..... ./2015. (V. 21.) KÖKT határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2015. június l. 

Ellen jegyzem: 

Budapest, 2015. június l. 

206/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 

Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alapító képviseletében: 

Kovács Róbert polgármester 

a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének kijelöléséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének Joós Tamástjelöli ki 2016. december 31-éig. 
2. Az ügyvezető munkaviszonyban látja el a feladatát, a Képviselő-testület az ügyvezető 
munkaszerződését az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a munkaszerződés aláírására. Az ügyvezető munkabére bruttó 560 OOO Ft/hó. 
3. Ez a határozat 2015. június l. napján lép hatályba, és 2017. január l. napján hatályát 
veszti. 

l. melléklet a 206/2015. (V 21.) KÖKT határozathoz 

Munkaszerződés 

amely egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., képviseli Kovács Róbert polgármester mint munkáltató, a 
továbbiakban: Munkáltató), 

másrészről Joós Tamás (született: Lenti, 1962. 02. ll., anyja neve: Gáspár Rozália, 
adóazonosító jele: 8347392943, TAJ száma: 024 238 074, lakcíme: 1171 Budapest, Vasútőr 
utca 2/a) mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló), együttesen: Szerződő Felek 
között jött létre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon. 
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l. A Munkavállaló munkaköre, a munkaviszony időtartama, a munkáUatói jogok 
gyakorlása 

1.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője kijelöléséről szóló .. ./2015. 
(V. 21.) KÖKT határozatával Joós Tamást jelölte ki a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 
ügyvezetőjének 2015. június l. napjától201 6. december 31. napjáig terjedő határozott időre. 

1.2. A Munkáltató a Munkavállalót határozott időre, 2015. június l. napjától 2016. december 
31. napjáig a Társaság ügyvezetője munkakörben alkalmazza. 

1.3. A Munkavállaló a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállaló. 

1.4. A Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés, a felmentés és a díjazás 
megállapítása kivételével - a polgármester gyakorolja. A Munkavállaló kinevezése, a 
felmentése és a díjazás megállapítása a Képviselő-testület hatásköre. 

2. A Munkavállaló feladata, munkaideje, szabadsága 

2.1. A Munkavállaló feladata a Társaság ügyvezetése és eredményes működtetése. 

2.2. Az ügyvezető részletes feladatait a Társaság Alapító Okirata tartalmazza. 

2.3. A Munkavállaló munkaideje heti 40 óra munkaidőkeretben. 

2.4. A Munkavállaló munkarendje kötetlen. 

2.5. A Munkavállaló által szükség szerint teljesített rendkívüli munkaidőben történő 

munkavégzés (túlmunka, ügyelet, készenlét) fejében a Munkavállalót külön ellenérték nem 
illeti meg. 

2.6. A Munkavállalót az Mt.-ben meghatározott alap- és pótszabadság illeti meg. A 
Munkavállaló a szabadságát a Munkáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján, a maga által 
meghatározott időpontban veheti igénybe. 

3. Személyi alapbér, prémium 

3.1. A Munkavállaló személyi alapbére a .. ./2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján bruttó 
560 OOO Ft/hó, azaz ötszázhatvanezer forint havonta. 

3.2. A bér kifizetése a Társaság dolgozóinak bérfizetésével azonos időpontban történik. 

3.3. A Munkavállaló személyi alapbérének emelésére és prémiumára az Önkormányzat 
Képviselő-testülete által .. ./2015. (V. 21.) KÖKT határozattal jóváhagyott Javadalmazási 
Szabályzat (a továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) irányadó. 

4. Egyéb juttatások 

4.1. A Munkavállaló jogosult mindazokra a juttatásokra, jóléti, szociális- és kulturális 
szolgáltatások igénybevételére, amelyekben a Társaság alkalmazottai részesülnek. 
4.2. A Munkavállaló egyéb juttatásait a Javadalmazási Szabályzat határozza meg. 

5. Munkavégzésre irányuló további jogviszony, összeférhetetlenség 

5.1. A Munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Nem 
vonatkozik e tilalom arra a jogviszonyra, amelyet tudományos, oktatói, művészeti, illetve 
szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesít. 
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5 .2. A Munkavállaló 

5.2.1. nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével- a Munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is 
végző, illetve a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó 
szervezetben, 

5.2.2. nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó 
ügyleteket, továbbá 

5.2.3. köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a Munkáltatóéval azonos, 
vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató vagy a Munkáltatóval rendszeres gazdasági 
kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetve vezetőként munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. 

5.3. Az 5.1., illetve 5.2. pontban meghatározott tilalom megszegése esetén a Munkáltató 

5.3 .l. kártérítést követelhet, vagy 

5.3.2. kártérítés helyett követelheti, hogy a Munkavállaló a saját részére kötött ügyletet 
engedje át, vagy a más számára kötött ügyletből eredő hasznát adja ki, vagy arra vonatkozó 
követelését a Munkáltatóra engedményezze. 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1. A Munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott hivatali, üzleti, szakmai titkot, 
valamint az Alapítóra, illetve a szakmai tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú 
információkat megőrizni. 

6.2. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a munkakörében 
tudomására jutott olyan információkat, amelyek a Társaság szakmai, üzleti, gazdasági 
érdekeit és jó hímevét sértenék, harmadik fél részére nem szalgáltatja ki, beleértve azt is, 
hogy e körben a tömegkommunikáción keresztül a Társaság tevékenységére, személyekre 
vonatkozó nyilatkozatot nem tesz. 

6.3. A Munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, 
amellyel a Munkáltató gazdasági, szakmai érdekeit veszélyeztetné [Mt. 211. §-ában foglalt 
szabályok megsértésével]. A Munkavállaló köteles a Munkáltató szakmai, gazdasági adatait 
üzleti titokként kezelni és azt megőrizni, e kötelezettsége megsértéséért kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

6.4. A Munkavállaló köteles az elvégzett munkájáról, illetve a vele szemben támasztott 
követelmények megvalósulásáról a Munkáltató által meghatározott fórumon beszámolni és 
tájékoztatást adni. 

6.5. A károkozás eseteiben a Munkavállaló felelősségére az általános kárfelelősségi szabályok 
az irányadóak azzal, hogy gondatlan károkozás esetén a Munkavállaló a teljes kárért felel. 

6.6. A munkaviszonya megszűnésekor a Munkavállaló köteles a birtokában levő valamennyi 
tárgyat, valamint minden olyan eredeti dokumentumot és információt a Munkáltató 
tájékoztatása mellett a Társaságnak haladéktalanul átadni, amely a Társaság, illetve a 
Munkáltató ügyeivel, üzletvitelével kapcsolatos. 

6.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésekor nem hallgattak el 
egymás elől olyan tényt vagy egyéb körülményt, amely a szerződés szempontjából jelentős. 

6.8. A Szerződő Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés 
úton rendezik. 
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6.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Mt. rendelkezései, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a Társaság Alapító 
Okirata, a Javadalmazási Szabályzat és az Önkormányzat egyéb szabályzatai irányadók 

6.10. Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező, összefűzött, három oldalból álló 
eredeti példányban készült, amelynek kettő példánya az aláírást követően a Munkavállaló 
számára, kettő példánya a Munkáltató részére kerül átadásra. 

Alulírott Szerződő Felek a jelen Munkaszerződést elolvasták, tartalmát együttesen 
értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot írják alá. 

Budapest, 2015. május" " Budapest, 2015. május" 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai JoósTamás 
Önkormányzat Munkáltató Munkavállaló 
Kovács Róbert polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

" 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés 3. mellékletében 
szereplő döntési javaslatról. 

207/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kijelöléséről 
(14 igen, l ellenszavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsága elnökének Somlyódy Csabát, a felügyelőbizottság tagjának Jáger Erikát 
és Pluzsik Gábort jelöli ki öt év időtartamra 2020. május 31-éig. 
2. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja 70 OOO Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjának 
tiszteletdíja 50 OOO Ft/hó. 
3. Ez a határozat 2015. június 1. napján lép hatályba, és 2020. június l. napján hatályát 
veszti. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés 4-7. mellékletében 
szereplő döntési javaslatról. 
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208/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Ku.lturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
könyvvizsgálójának kijelöléséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli 
törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére a 
TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54.), 
személyében felelős könyvvizsgálóként Varga Eszter Ágnest jelöli ki egy év időtartamra 
2016. május 31-éig. 
2. A könyvvizsgáló megbízási díja 130 OOO Ft + ÁFA/hó. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az l. pontban kijelölt könyvvizsgálóval az 
1-2. pontban meghatározott feltételekkel 90 napon belül kössön megbízási szerződést 
4. Ez a határozat 2015. június l. napján lép hatályba, és 2016. június L napján hatályát 
veszti. 

209/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaságokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatot az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. Ez a határozat 2015. június l. napján lép hatály ba. 

l. melléklet a 209/2015. (V. 21.) KÖKT határozathoz 

Javadalmazási Szabályzat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb műk:ödéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kizárólagos tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok (a továbbiakban: Társaság) vezető tisztségviselői, valamint 
felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásának, továbbá a jogviszony megszüntetése esetére 
biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről az alábbi szabályzatot (a 
továbbiakban: Szabályzat) alkotja: 

1. A Szabályzat hatálya 

1.§ 

A Szabályzat szervi hatálya kiterjed az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 
a) Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
b) KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság, 
c) Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kiemelten Közhasznú Non
profit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint 
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d) Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
gazdasági társaságra. 

2.§ 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az l. §-ban meghatározott Társaság 
a) vezető tisztségviselőjére és 
b) felügyelőbizottságának tagjaira. 

2. A vezető tisztségviselő javadalmazása 

3.§ 

(l) A vezető tisztségviselő díjazását a Képviselő-testület határozza meg. 
(2) A vezető tisztségviselő javadalmazásának arányban kell állnia 

a) a feladatellátás nagyságrendjével, 
b) a felelőssége mértékével, 
c) a Társaságnál alkalmazott bérrendszer jellemzőivel, belső eloszlásával, 
d) az elért szakmai és pénzügyi eredménnyel, 
e) a Társaság által foglalkoztatottak számával, valamint 
j) a rábízott vagyon mértékével. 

(3) A vezető tisztségviselő személyi juttatásának emelésére évente egy alkalommal, az előző 
üzleti év beszámolója megtárgyalásával egyidejűleg kerülhet sor. 

3. A vezető tisztségviselő prémiu.ma 

4.§ 

(l) A Társaság vezető tisztségviselője számára prémiumfeladatot, valamint ahhoz 
kapcsolódó juttatást (a továbbiakban: prémium) az Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kémi. 

(2) A vezető tisztségviselő prémiumfeladatát a polgármester előterjesztése alapján a 
Társaság üzleti tervének elfogadásakor lehet meghatározni. 

(3) Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel 
határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal 
való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt igényel. 

(4) A prémiumfeladat elfogadásával egyidejűleg meg kell határozni az értékelés 
szempontjait és a teljesítés igazolásának módját, valamint a prémiumot, amit írásban közölni 
kell az érintett vezető tisztségviselővel, illetve vezető állású munkavállalóval. 

5.§ 

(l) A vezető tisztségviselő prémiumfeladat-teljesítésének értékelése a felügyelőbizottság 
előzetes véleményének figyelembevételével a beszámoló elfogadásakor a polgármester 
előterjesztése alapján a Képviselő-testület hatásköre. 

(2) A prémium kifizetésére az előírt feltételek teljesítése esetén kerülhet sor, melyről a 
Képviselő-testület dönt. 
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6.§ 

(l) A prémium mértéke nem haladhatja meg a vezető tisztségviselő havi díjazásának a 
háromszorasát 

(2) A prémiumfeladat teljesítéséhez kapcsolódóan előleg nem fizethető. 

7.§ 

(l) A prémiumfeladatok teljesítése esetén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére a vezető 
tisztségviselő részére, ha 

a) ha a Társaságnak az üzleti év végén önhibájából harminc napon túli lejárt 
köztartozása áll fenn, 

b) ha a Társaság az Önkormányzattal szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, 

c) a Társaság a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos 
kötelezettségének határidőben nem tett eleget, 

d) a vezető tisztségviselő nem készíti el a prémiumfeladatok önértékelését, 
e) a vezető tisztségviselő munkaviszonya akifizetés esedékességekor nem áll fenn, vagy 
j) a Társaság felszámolási eljárás hatálya alatt áll. 

4. A vezető tisztségviselő részére adható egyéb juttatások 

8.§ 

A vezető tisztségviselő a Társaságnál foglalkoztatott, nem vezető munkavállalók számára 
biztosított mértékben jogosult a társaságnál bevezetett szociális-, jóléti és kulturálís, illetve 
cafetéria-juttatásra legfeljebb a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben 
meghatározott összeghatárig. 

9.§ 

(l) A vezető tisztségviselő a Társaság tulajdonában álló személygépkocsit teljes mértékű 
költségtérítés mellett használhatja évente legfeljebb 30 OOO kilométerre, az ezt meghaladó 
használat esetén az üzemanyagköltség a Társaság irányában nem számolható el. 

(2) Saját tulajdonú gépkocsi munkavégzés céljából történő használata esetén a vezető 
tisztségviselő a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 
60/1992. (IV. l.) Korm. rendelet és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény alapján jogosult költségtérítésre évente legfeljebb 30 OOO kilométerre. 

(3) Ha a vezető tisztségviselő az (l) és a (2) bekezdésben meghatározottjuttatást nem veszi 
igénybe, jogosult a munkaköréhez kötött közösségi közlekedési bérletre. 

(4) A vezető tisztségviselő részére a Társaság mobiltelefont biztosít, amelyet teljes mértékű 
költségtérítés mellett használhat. 

(5) A Társaság biztosítja a vezető tisztségviselő részére, hogy szakmai továbbképzésen 
vegyen részt legfeljebb 200 OOO Ft/év értékben. 

(6) A vezető tisztségviselő részére a tárgyév első napján irányadó havi minimálbér 
másfélszeresével megegyező összegű ruhapénz adható, melynek felhasználásáról számlával 
kell elszámolni. 

(7) A vezető tisztségviselő részére életbiztosítás köthető. 
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5. A felügyelőbizottsági tag javadalmazása és költségtéritése 

10.§ 

(l) A felügyelőbizottság elnöke és tagjai (a továbbiakban együtt: felügyelőbizottsági tag) 
tiszteletdíját a Képviselő-testület határozza meg a kijelöléssei egyidejűleg. 

(2) A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjának arányban kell állnia 
a) a feladatellátás nagyságrendjével, 
b) a felelősség mértékével, 
c) a munkavégzéssel, valamint 
d) a Társaság által foglalkoztatottak létszámávaL 

(3) A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjának emelésére évente egy alkalommal, az előző 
üzleti év beszámolója megtárgyalásával egyidejűleg kerülhet sor. 

(4) A felügyelőbizottsági tagjogosult az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült 
költségei megtérítésére. 

(5) A felügyelőbizottsági tag a tiszteletdijon kívül más javadalmazásra nem jogosult. 
(6) A felügyelőbizottsági tag részére e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése 

esetére juttatás nem biztosítható. 

6. A munkaviszony megsziinése 

11. § 

(l) A Társaságnál a vezető tisztségviselő végkielégítésre való jogosultsága tekintetében az 
Mt.-ben foglaltaktól nem lehet eltérni. 

(2) A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának 
indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a munkavállaló képességeivel 
vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. 

(3) Határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése esetében sem a vezető 
tisztségviselő, sem a vezető állású munkavállaló tekintetében nem lehet az Mt.-ben 
foglaltaktól eltérni. 

12. § 

(l) A vezető tisztségviselővel az Mt. 207. §(3) bekezdésében meghatározott versenytilalmi 
megállapodás akkor köthető, ha a Társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi L VII. törvényben meghatározott 
érintett piacon a Társaságnak versenytársai működnek. 

(2) A megállapodáshoz az Önkormányzat hozzájárulását és a felügyelőbizottság előzetes 
véleményét be kell szerezni. 

(3) A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. 
(4) A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték mértéke nem haladhatja meg az 

azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát. 

7. Záró rendelkezések 

13. § 
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(l) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál 
betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló 
gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 

(2) A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tag büntetőjogi felelőssége tudatában 
nyilatkozni köteles arról, hogy részesül-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban 
betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetve felügyelőbizottsági tagság után 
javadalmazásban. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tag e nyilatkozatát a 
kijelölése előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében pedig a változás bekövetkezésétől 
számított 15 napon belül köteles megtenni. 

14.§ 

A Társaságnál hatályban lévő belső szabályzatot-amennyiben a rendelkezései eltérnek a 
jelen Szabályzatban foglaltaktól -, a hatályba lépéstől számított 30 napon belül a 
Szabályzatnak megfelelően módosítani kell. 

210/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötendő Közművelődési Megállapodás és ingatlanhasználati szerződés 
jóváhagyásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 
Közművelődési Megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő ingatlanhasználati szerződést a 2. melléklet szerinti 
tartalommal j óváhagyj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. augusztus 31. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

l. melléklet a 210/2015. (V 21.) KÖKT határozathoz 

KÖZMŰVELÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

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

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14., képviseli: Joós Tamás ügyvezető, a 
továbbiakban: Megbízott, együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, a 
következő feltételek mellett: 
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I. Bevezető rendelkezések 

l. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló gazdasági társaság, amelyet az Önkormányzat azzal a céllal alapított, hogy 
közművelődési intézményként ellássa a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: 
Közművelődési tv.) meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat. 

2. A Közművelődési tv. 76. § (l) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező 
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, amelynek (2) bekezdésben 
meghatározott formái közül az Önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségikultúra értékeinek megismertetése, a megértés, 
a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
j) a szabadidő eitöltésével kapcsolatos feltételek biztosítása, 
g) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

3. Az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módját a helyi 
közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

4. Az Önkormányzat megbízza a Megbízottat a 2. pontban meghatározott közművelődési 
szolgáltatások biztosításával. 

II. A közművelődési szolgáltatások részletes meghatározása és díja 

l. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése körében: 

a) formális tanulási és képzési tevékenységek szervezése az iskolarendszerű és az iskolán 
kívüli szakmai képzésben és továbbképzésben együttműködő partnerként vagy önálló képző 
intézményként (azzal, hogy bizonyos képzések akkreditációs tanúsítvány birtokában 
végezhetők); 

b) nonformális képzések, tanulási tevékenységek szervezése, iskolarendszeren kívüli, főleg 
ismeretterjesztő komplex képzési formák megvalósítása a felnőttek, valamint a gyermek- és 
ifjúsági korosztály számára; 

c) a felnőtt, a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési szakásainak gazdagítása, az 
iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító formák 
működésének segítése, ezek megvalósulásához szakmai segítségnyújtás; 

d) informális képzések, tanulási tevékenységek, olyan nem tudatos tanulást jelentő 
közművelődési tevékenységek szervezése, amelyek sokoldalúan fejlesztik a kőbányai 
polgárok kompetenciáit. 

2. A kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása körében: 

a) prograrnak szervezése üzleti terv alapján; 
b) a kerület és vonzáskörzete hagyományainak ápolása, a helyi művelődési szokások, 

hagyományok, formák gazdagítása, az egyetemes, a honi és a helyi kulturális értékek 
létrehozásának, közvetítésének és védelmének elősegítése; 
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c) képző-, ipar és fotóművészeti kiállítások szervezése, különös tekintettel a kerületben 
fellelhető értékek és alkoták megismertetésére; 

d) a kerületben működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok 
bemutatkozásának elősegítése, támogatása; 

e) a kerület oktatási intézményei részére külön megállapodás alapján helyiség biztosítása 
ünnepségek, rendezvények (szalagavató, jubileumi évforduló, alapítványi est, gálaműsor, 
tanulmányi verseny, tanévnyitó, tanévzáró stb.) megrendezésére; 
j) folyamatos kapcsolattartás a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, 

egyesületekkel, az önszerveződésük elősegítése, számukra előzetes megállapodás alapján 
lehetőség biztosítása találkozókra, bernutatkozásra, programjaik rnegvalósítására; 

g) a fiatal rnűvészek, eredményes sportolók, pályakezdő rnunkavállalók részére 
bemutatkozás biztosítása, az eredményekhez vezető út ismertetésének és a tapasztalataik 
továbbadásának elősegítése; 

h) rendszeres kapcsolattartás a kerület oktatási intézményeivel, hangsúlyos részvétel a 
tanulók irodalmi, művészeti, természettudományos nevelésében különböző ismeretterjesztő 
előadásokkal, vitaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel, táborokkaL 

3. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a 
befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása körében: 

a) rendezvények szervezése és lebonyolítása, különös tekintettel a Szent László Napok 
prograrnsorozatra, közreműködés egyéb rendezvények megszervezésében, lebonyolításában; 

b) színházi és táncszínházi előadások, filmvetítések, komoly- és könnyűzenei koncertek, 
gyermek- és ifjúsági hangversenyek, bérletes előadások szervezése, illetve befogadása; 

c) az Önkormányzat részére igény szerint helyiség biztosítása közösségi ünnepek és egyéb 
rendezvények megtartásához teljes körű szolgáltatás (technika, fény, hang, igény szerinti 
berendezés, takarítás) me ll ett; 

d) impresszálási feladatok ellátása a kulturális értékek közkinccsé válása érdekében. 

4. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása 
körében a működő ismeretszerző, alkotó és művelődési közösségek tevékenységének 
szervezése, támogatása, fejlesztése. 

5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése körében: 

a) együttműködés a kerületben működő, kulturális szolgáltatást nyújtó intézrnényekkel, 
szervezetekkel a programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös 
rendezvények rnegvalósításában; 

b) a civil szervezetek és művelődési közösségek munkájának segítése, bekapcsolása a 
közrnűvelődési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködés erősítésével, 
pályázati együttrnűködések kialakításával, közös prograrnak megvalósításával, rnódszertani 
támogatással, szaktanácsadással, fórumok, találkozók, közös akciók igény szerinti 
szervezésével; 

c) kulturális információk gyűjtése, rendszerezése, közzététele, az általános nyitvatartási idő 
alatt információs közvetítő tevékenység biztosítása, a lakosság tájékoztatása az országos és a 
helyi kulturális programokról, a programkínálata időben és változatos forrnában történő 
megjelenítése (információs tábla, szórólapok, sajtó, honlapok stb.). 

6. A szabadidő eitöltésével kapcsolatos feltételek biztosítása körében: 
a) a szabadidő eitöltéséhez kulturált környezeti feltételek biztosítása; 
b) közösségi tér biztosítása; 
c) konferenciák, tudományos és kulturális tanácskozások, találkozók, bemutatók 

szervezése; 
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d) közérdekű muzeális kiállítóhely üzemeltetése, játszóház, klubok, szakkörök, nyári 
napközis tábor szervezése. 

7. Az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása körében: 
a) helytörténeti gyűjteményt tart fenn, 
b) uszodát, üdülőt és közösségi házat üzemeltet. 

8. A közművelődési feladatok ellátásához az Önkormányzat támogatást nyújt az éves 
költségvetési rendeletében meghatározott mértékben a Megbízott üzleti terve 
figyelembevételével. A támogatás havi egyenlő részletben a tárgyhó 5. napjáig kerül 
átutalásra a Megbízott részére. Az éves támogatás mértékét a megállapodás l. melléklete 
tartalmazza. 

HI. A közművelődési tevékenységben érintettek köre 

l. A Megbízott által nyújtott közművelődési szolgáltatások célközönsége elsősorban a kerület 
lakossága, de egyes rendezvények esetében a főváros, illetve az egész ország lakossága. 

2. A közművelődési szolgáltatásokat minél szélesebb korosztály részére kell biztosítani 
figyelemmel az esélyegyenlőség követelményére. 

IV. Ingyenesen vagy téritési díjért igénybe vehető szolgáltatások 

l. A Megbízott ingyenesen biztosít közösségi teret a székhelyén az aulában és a KÖSZI (1105 
Budapest, Előd u. l.) előterében, valamint megállapodás alapján az önszerveződő csoportok 
részére a tevékenységük ellátásához. 

2. Ingyenesen nyújtott szolgáltatások különösen 
a) az utcai rendezvények, 
b) egyes beltéri rendezvények pl. kiállítások, előadások, 
c) öntevékeny csoport támogatása, szakmai segítségnyújtás, 
d) információs közvetítő tevékenység. 

3. Térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások különösen a színházi rendezvények és a 
koncertek, valamint a tanfolyamok, továbbá az uszoda és az üdülők igénybevétele. 

V. A közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama és 
rendszeressége, a közművelődési célú minimális nyitva tartás 

l. A Megbízott a székhelyén folyamatosan hétfőtől péntekig 9-20 óráig tart nyitva, a 
nyitvatartási időben ügyeletet és információs szolgáltatást biztosít, hétvégén és ünnepnapon a 
rendezvényektől ftiggően a programokhoz igazodva tart nyitva. 

2. A telephelyek és fióktelepek nyitvatartási idejét, illetve működési rendjét a Megbízott a 
helyi igények alapján az Önkormányzattal egyeztetve alakítja ki. 

VI. A közművelődési tevékenység személyi, pénzügyi és tárgyi feltételei 

l. A Megbízott 2015. szeptember l. napjától továbbfoglalkoztatja a megszüntetett Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ közalkalmazottait és munkavállalóit. 

2. A Megbízott a közművelődési célú nyitvatartási idő alatt a közművelődési feladatok 
ellátásához megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közművelődési 
szakembert köteles biztosítani. 

3. A Megbízott a közművelődési szolgáltatások pénzügyi feltételeit az Önkormányzat 
támogatásából és saját bevételeiből, valamint egyéb bevételekből, támogatásokból, pályázati 
forrásokból biztosítja. 
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4. Az Önkormányzat a közművelődési szolgáltatások nyújtásához külön szerződés alapján 
biztosítja a megszüntetett Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ által használt 
ingatlanok használatát a berendezési és felszerelési tárgyakkal, egyéb ingóságokkal együtt. 

5. A Megbízott által a feladatok ellátása érdekében beszerzett vagyontárgyak, tárgyi 
eszközök, berendezések, felszerelések a Megbízott tulajdonát képezik. 

VII. A közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkivánt 
szakképzettség 

l. A Megbízott munkavállalóinak szakképzettségi feltételeire irányadó a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet. 

VIII. Záró rendelkezések 

l. Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatásával kapcsolatos kötelező feladatait 
elsősorban a Megbízott útján látja el, és az Önkormányzat közművelődési célú ingatlanait 
elsődlegesen a Megbízott által üzemelteti. 

2. A Megbízott a közművelődési megállapodással összefüggő jogszabályban meghatározott 
nyilvántartási és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 

3. Az Önkormányzat a megállapodás szerinti feladat ellátásának minőségét ellenőrizheti, 
ennek érdekében szakértőt vehet igénybe. 

4. A Megbízott a tárgyévet követő év március 31-ig beszámol a megállapodás teljesítéséről, 
és elszámol a feladat ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról a vonatkozó pénzügyi 
szabályoknak megfelelően (az elszámolás a Megbízottnak átutalt és felhasznált összegből 
finanszírozott kiadásokat tételesen, számlákkal, illetve bizonylatokkal igazolva tartalmazza). 
Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztálya részére kell megküldeni. 

5. A Megbízott a tárgyévet követő évi üzleti tervét és munkatervét a tárgyév október 15-ig 
megküldi az Önkormányzatnak 

6. A Megbízott teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt feladatokat és az egyéb 
jogszabályban foglalt közzétételi és egyéb kötelezettségeket 

7. A jelen megállapodást a Szerződő Felek 2015. szeptember L napjától határozatlan 
időtartamra kötik. A megállapodás írásban módosítható a megállapodás céljának sérelme 
nélkül. 

8. A megállapodást bármelyik fél írásbanjogosult felmondani 6 hónap felmondási idővel. 

9. A megállapodás teljesítése érdekében a Szerződő Felek szoros együttműködésre 
kötelesek. Az esetleges vitás kérdésekben a Szerződő Felek elsősorban egyeztetés és közös 
megegyezés útján kívánnak eljárni. 

l O. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak irányadók 

11. A megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 210/2015. (V. 21.) KÖKT 
határozatával hagyta jóvá. 

12. A megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt -jóváhagyólag írták alá. 
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Jelen megállapodás öt oldalból és egy mellékletből álló, öt egymással szó szerint megegyező 
példányban készült. 

Budapest, 2015. június" " 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 

Szakmai és jogi szignáló: 
dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
dr. Egervári Éva 

Jogtanácsos 

Budapest, 2015. június " 

JoósTamás 
ügyvezető 

" 

l. melléklet a Közművelődési Megállapodáshoz 

Az éves támogatás mértéke 

l. Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához 2015. szeptember hónapban 
21 478 eFt támogatást nyújt a Megbízott részére. 

2. A 2015. október-december hónapokra vonatkozó támogatás összege a Megbízott üzleti 
terve alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztusi ülésén kerül 
meghatározásra. 

3. Az l. és 2. pontban meghatározott támogatás kom1ányzati funkciókódjai: 

081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

4. A támogatás fedezete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. ev1 
költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és a pénzmaradványról szóló önkormányzati 
rendeletben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. költségvetési sor előirányzatának terhére biztosított. 

Budapest, 2015 .......... . 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 

Szakmai és jogi szignáló: 

Budapest, 2015 ......... .. 

JoósTamás 
ügyvezető 
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dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

dr. Egervári Éva 
Jogtanácsos 

2. melléklet a 210/2015. (V 21.) KÖKT határozathoz 

INGATLANHASZNÁLATISZERZŐDÉS 

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

a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14., képviseli: Joós Tamás ügyvezető) mint 
használó (a továbbiakban: Kft., együtt: Szerződő Felek) között az alábbi feltételek mellett: 

l. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság, amelyet az Önkormányzat azzal a céllal alapított, hogy ellássa a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi C XL. 
törvényben (a továbbiakban: Közművelődési tv.) meghatározott kötelező önkormányzati 
feladatokat. Ennek érdekében a Szerződő Felek 2015. szeptember l. napjától határozatlan 
időre szóló közművelődési megállapodást kötöttek egymással. 

2. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak az alábbi vagyonelemek (a 
továbbiakban: ingatlan): 
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3. Az Önkormányzat az l. pontban meghatározott közművelődési megállapodásban 
foglaltak végrehajtása érdekében 2015. szeptember l. napjától ingyenesen a Kft. kizárólagos 
használatába adja a 2. pontban foglalt ingatlanokat a berendezési és felszerelési tárgyakkal, 
egyéb ingóságokkal (a továbbiakban együtt: eszközök) együtt. 

4. A Kft. az ingatlanokat és eszközöket kizárólag a közművelődési megállapodásban 
foglaltak szerint, közművelődési célra használhatja. 

5. A Kft. a közművelődési 

közművelődési megállapodás 
hasznosíthatja, bérbe adhatja. 

6. Az ingatlanok és eszközök 
augusztus 31-i állapot szerinti 
szerződés mellékleteit képezik. 

feladatai ellátása keretében, azok sérelme nélkül, a 
végrehajtása érdekében az ingatlanok helyiségeit 

birtokba adására átadás-átvételi jegyzőkönyv és a 2015. 
leltár alapján kerül sor, amely dokumentumok a jelen 
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7. A Kft. viseli az ingatlanok használatával kapcsolatos költségeket, közüzemi díjakat, 
amelyekre a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül köteles a közüzemi 
szerződéseket megkötni. 

8. A Kft. köteles gondoskodni az ingatlanok karbantartásáról, a burkolatok és nyílászárók 
szükség szerinti pótlásáról, illetve cseréjéről, valamint a felújítás szükségességét jelezni az 
Önkormányzat részére. 

9. A Kft. az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával végezhet átalakítást az ingatlanokban. 

10. Az Önkormányzat a 2. pontban meghatározott ingatlanokra vagyonbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik. 

ll. A Kft. az eszközök évenkénti leltározásáról köteles gondoskodni, amit minden évben az 
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról szóló 5/2014. (XI. 24.) 
polgármesteri és jegyzői utasításban foglaltak szerint valósít meg. 

12. Az átadott vagyontárgyak esetleges selejtezésére a Felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának, selejtezésének szabályzatáról szóló 2/2014. polgármesteri és jegyzői közös 
utasítása szerint és a Polgármesteri Hivatal képviselője jelenlétében kerülhet sor. 

13. A szerződés határozatlan időtartamra szól. 

14. A szerződés az l. pontban meghatározott közművelődési megállapodás megszűnésével 
szűnik meg. A szerződés megszűnésekor a Kft. az ingatlanokat átadás-átvételi jegyzőkönyv 
és leltár alapján adja az Önkormányzat birtokába. 

15. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok irányadók 

16. A szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ... ./2015. (V. 21.) KÖKT 
határozatával hagyta jóvá. 

Jelen szerződés egymással mindenben megegyező öt eredeti példányban készült, amelyet 
elolvasás és értelmezés után a felek képviselői mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2015 ...... . 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 2015 ....... 

JoósTamás 
ügyvezető 
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211/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ önkormányzati költségvetési 
sze:rv megszüntetéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési szervet 2015. augusztus 31. 
napjával megszünteti. 
2. A Képviselő-testületaKőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ megszüntető 
okiratát az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
megszüntetésének ütemtervét a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
4. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ önkormányzati 
költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére adja át közfeladat-ellátási és 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/ A. §-a szerinti 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggeL 
5. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015. 
augusztus 31-ei hatállyal megállapított előirányzat-maradványát a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó működési tartalékba helyezi Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. néven. 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. előirányzatának 2015. szeptember l-jétől történő tervezésére és a 
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: a 2. melléklet szerint 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatója 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

(A határozattervezet l. mellékletét képező megszüntető okirat szövege, valamint a 2. 
mellékletét képező ütemterv mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

ll. napirendi pont: 
A civil sze:rvezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

212/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a civil sze:rvezetek 2015. támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett 43 
pályázatból 39 pályázat érvényes, az Állampolgári Jogvédő Liga, a Magyar Fiatalok Határok 
Nélkül Alapítvány, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége és a Cselekedjünk Közhasznú 
Alapítvány pályázata érvénytelen. 
2. A Képviselő-testület a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat alapján az 
l. mellékletben meghatározott civil szervezeteknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 22. sora terhére összesen 4 500 eFt összegben. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai HumánszolgáUató 

Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módositása 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

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

213/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát és a 2. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Bóbita 
Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát és a 4. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát és a 6. melléklet szerint kiadja 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratát és a 8. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 9. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 

Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratát és a 10. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ll. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratát és a 12. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát és a 14. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 15. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát és a 16. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát és a 18. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 19. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapító okiratát és a 20. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát és a 22. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 23. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát és a 24. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 25. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. június 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát és a 26. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozattervezet 1-26. melléklete míndenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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13. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az AUDIT-LINE Kft. között kötendő könyvvizsgálói 

szerződés 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth. Balázs: Kérdezi, kötelezi-e a Képviselő-testületet valamilyen jogszabály, hogy mennyi 
az az idő, aminek a letelte után kötelesek közbeszerzést kiírni a könyvvizsgálói teendők 
ellátásra? 

Dr. Szabó Krisztián: A közbeszerzési eljárás lefolytatására akkor van szükség, amikor az 
egy éven belüli beszerzés értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, illetve, ha a 
határozott időtartamú szerződés időtartama alatt haladja meg az értéket, avagy az határozatlan 
időtartamú. Mivel ez esetben kétéves és közbeszerzési értékhatár alatti az összérték, ezért nem 
írja elő jogszabály a közbeszerzés lefolytatását. 

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

214/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 
között kötendő könyvvizsgálói szerződésrői 
(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (1) és (2) bekezdése alapján a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójává az AUDIT LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaságat (székhelye: 1107 Budapest, Balkán u. 12. fszt. l., cégjegyzékszáma: 
Cg. 01-09-661579, engedélyszáma: 000030, kijelölt könyvvizsgáló Eszenyiné Fekete Ágnes, 
engedélyszáma: 003172, an: Darch Erzsébet, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér u. 38.) 
választja meg. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az AUDIT LINE Könyvelő és 
Könyvvizsgáló Kft. között a könyvvizsgálói szerződés 2015. június l. napjától 2017. május 
31. napjáig terjedő két év határozott időtartamra - a 20 l O. december 17. napján létrejött 
szerződés szerinti változatlan feltételek mellett- történő megkötéséhez hozzájárul. 
Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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14. napirendi pont: 
A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú a kőbányai "Kis-Pongrác" lakótelep 

szociális célú városrehabilitációja című projekt Támogatási Sze.rződésének és annak 
.részeként a Konzorciumi Megállapodás módosítása 

Előte.rjesztő: d.r. Pap Sándor alpolgármester 

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

215/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú vá.rosrehabilitációja" dmű projekt Támogatási szerződése és annak 
részeként a Konzorciumi együttműködési megállapodás módositásáról 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgárinestert a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai Kis-Pongrác 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című projekt tárgyában 2011. december ll. 
napján kötött Támogatási Szerződés l., 2., 8., ll. és 14. melléklete előterjesztésben foglalt 
tartalmú módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhaszm'i Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének 

jóváhagyása 
Előterjesztő: d.r. Pap Sándor alpolgármester 

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

216/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének 
jóváhagyásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága 5/2015. (IV. l.) határozatával elfogadott ügyrendjét jóváhagyja. 
Határidő: 2015. május 30. 
Feladatkörében érintett: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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16. napirendi pont: 
A Kis Cimborák Nonprofit Közhaszmí Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kö.r Kiemelten 

Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

217/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti kör Kiemelten Közhasznú 
Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Cimborák 
Nonprofit Kft-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) családi napközi szolgáltatás biztosítására-
2015. szeptember l-jétől 2016. augusztus 31-ig tartó időtartamra- kötendő ellátási szerződést 
az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér Kereszt 
Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3.) családi napközi 
szolgáltatás biztosítására - 2015. szeptember l-jétől 2016. augusztus 31-ig tartó időtartamra -
kötendő ellátási szerződést az 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Cimborák 
Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (l 029 
Budapest, Hímes u. 3.) a családi napközi szolgáltatás biztosítására- 2015. szeptember l-jétől 
2016. augusztus 31-ig tartó időtartamra - kötendő ellátási szerződés fedezetére 3 226 e Ft 
összegű fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület általános tartaléka) terhére. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgárrnestert az előirányzat-átcsoportosítás 
végrehajtására és a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedés 
megtételére, valamint a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozattervezet l. és 2. mellékletében szereplő ellátási szerződések szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplőkével.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

helyiségének Kőbányai Szent László Plébánia részére történő téritésmentes használatba 
adása 

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

Tóth. Balázs: A Plébánia l ,2 millió forintot kér az Önkormányzattól, az Önkormányzat 
viszont ingyenes teremhasználatot biztosít Kérdezi, hogy a Plébánia pénzügyi fedezete 
megvan-e erre a tevékenységre, mert hiába biztosítanak termet, ha nincs meg a fedezet? 

Elnök: A költségvetésben mintegy 860 OOO Ft-ot fogadtak el a Plébánia által szervezett nyári 
tábor támogatására. Támogatják a nyári napközis tábort ilyen módon a Széchenyi Általános 
Iskolában a Plébánia szervezésében, de a helyiségért fizetniük kellene, amennyiben nem 
biztosítja a Képviselő-testület a térítésmentes használatot, ezért szerepel a Képviselő-testület 
előtt ez a döntési javaslat. 

Marksteinoé Molmir Julianna: A bizottsági ülésen is felmerült, hogy egy levél hiányzott az 
anyagból. Jelzi, hogy ez a levél pótlólag felkerült a szerverre, tehát olvasható az Atya 
kérelme, amelyben a helyiség térítésmentes használatát kéri. A kettő egymástól fúggetlen 
anyag. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatróL 

218/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvi Általános Iskola 
helyiségének Kőbányai Szent László Plébánia részére történő téritésmentes használatba 
adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Kőbánya Szent László Plébánia (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 25., adószáma: 
19001580-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20001034, Esztergom
Budapesti Főegyházmegye száma: 0000112012-001., sorszáma: 555., képviseli: Balogh Attila 
plébániai kormányzó) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, 42309/111 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. 
szám alatti ingatlan épületében található két tanteremet a hozzá tartozó öltözőkkel, a 
tomatermet, valamint az udvart (műfUves pálya) 2015. június 22. napjától201 5. augusztus 14. 
napjáig terjedő időtartamra, hétköznap hétfőtől péntekig 7.00 órától 17.00 óráig 
térítésmentesen használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Osztály 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi út 52. szám alatti telephelyen az FKF Nonprofit Zrt. 

által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység negativ környezeti hatásai elleni fellépés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Csabai János felszólalási jegyet nyújtott be. (A felszólalási jegy a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
Az új testület megalakulását követően szinte az első napirendi pontok között foglalkoztak 
azzal a kérdéssel, hogy a Metalloglobus telepen lehet-e növelni a műanyaghulladékok 
beszállításának, illetve feldolgozásának a kapacitását. A Képviselő-testület határozottan ez 
ellen foglalt állást. Később tárgyalássorozat indult és Illyés államtitkárnál voltak egyeztetésen 
a Metalloglobus telephelyen hulladékkezelést folytató cég vezetőjével, Alpolgármester úrral, 
és ott az államtitkárságon megállapodtak, hogy a területnek egy új szabályozását indítják el. 
Az új szabályozási tervet tavaly júliusban elfogadták mintegy hároméves előkészítés után. 
Ezen szabályozási tevékenység közben indult az a folyamat, melynek nyomán a BUF A-ban a 
volt asztalos műhelyben a Fővárosi Közterület-fenntartó a fővárosi szelektívhulladék
gyűjtéshez kapcsolódóan egy kézi válogató elhelyezését tervezte, illetve az Ezüstfa utcában 
egy optikai nagy válogatómű megépítését tervezte. Az Ezüstfa utcához több mint 8 milliárd 
forintos uniós támogatást is elnyert. Ez mind összefügg azzal, hogy ma már a lakosságnál 
minden háztartásban ott van a szelektív gyűjtésre alkalmas edényzet, időközben 
megvásárolták azoknak a szállítójárműveknek a jelentős részét, amelyek végzik ezt a 
tevékenységet, kiépítették szintén Kőbányán, a Salgótarjáni úton is a gázüzemi járművek 
tankolásának feltételrendszerét. 
Már a projekt előkészítésének időszakában is az Önkormányzat konfliktusba keveredett az 
előkészítést, beruházást előkészítő Közterület-fenntartó vezetésével, akkor jelezték, hogy a 
Maglódi úton ez a tevékenység a lakókörnyezetben biztos, hogy nagyon komoly problémákat 
fog okozni. Ennek ellenére a hatályos jogszabályok alapján megtehették, végigvitték a 
telephely létrehozását. Ha most nyújtanák be mindehhez a kérelmeiket, megkapnák az 
elutasítást mindenről, hiszen ma már a mai szabályozás alapján nem lehetne ezt a 
tevékenységet itt megkezdeni. Ha kérik a működési engedély meghosszabbítását a 
tevékenység megkezdését követő öt év múlva, akkor is elutasításban részesülnek, hiszen a 
jelenlegi szabályozás a folytatást nem teszi lehetövé. Látják, hogy nagyon komoly problémát 
okoz ez a telephely. Időközben Jegyző úr birtokvédelmi eljárást folytatott és különböző 
tiltásokat fogalmazott meg, ezt a tudomásuk szerint be is tartják, ha nem is fogadják el, mert 
bírósághoz fognak fordulni. Bárhogy is dönt a bíróság, véleménye szerint odáig el tudnak 
majd jutni, hogy a korlátozott munkavégzés időtartamában meg tudnak egyezni. Azt is jelezte 
Vezérigazgató úr, hogy a tevékenységet nem szeretnék beszüntetni ezen a telephelyen, 
természetesen azokat a javaslatokat, amelyeket az Önkormányzat megfogalmaz, illetve a 
környéken élők nyugalmának biztosítása érdekében szükséges elvégezni, azt el fogják 
végezni. 

Agócs Zsolt: Másik probléma is felmerült az Ezüsfa utcai telephellyel kapcsolatban. Itt az a 
probléma, hogy a 2-es leszállópálya vonalában helyezkedik el az épület és van egy 
nemzetközi repülésbiztonsági előírás, ami kötelező érvényű, meghatározott sávszélességben 
ezen a területen élelmiszert gyártani, előállítani, csomagolni, hulladékot kezelni, 
ártalmatlanítani nem lehet. 
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Ezt nem vették valószínűleg figyelembe, tehát hulladékat sem lehet szelektálni ezen a 
területen. A hulladék vonzza a rágcsálókat, a rágcsálók pedig ragadozómadarakat, és ez a 
felszállási és leszállási zóna 600 méteres körzetén belül van, ez komoly gondokat is okozhat. 

Elnök: Zárt rendszerű hulladékkezelésről beszélnek. Ha ezt Kőbányán figyelembe vették 
volna korábban akár a Gergely utcai bánya vonatkozásában, akkor nem küzdenének azzal a 
problémával, amivel küzdenek ma is, hiszen igen nyílt rendszerben kezelték akár a Gergely 
utca - Harmat utca - Sibrik Miklós út kereszteződésében a kommunális hulladékat 
évtizedekig. 

Csabai János: Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamilyen hosszú távú megállapodást 
kíván kötni az Önkormányzat az FKF Zrt.-vel, vegyék figyelembe, hogy az ott élő 
lakosságnak két bírósági szakban lévő ügye van. Az egyik ügy, hogy megtámadták a 
telepengedély jogszerűségét, egyelőre még nem kaptak választ. A másik birtokháborítási per 
szigorítására vonatkozik, már beadta a bíróságra. Azt mondta Polgármester úr, hogy 2019. 
szeptember 30-áig van az FKF Zrt.-nek hulladékgazdálkodási engedélye. Tapasztalataszerint 
a környezetvédelmi hatóság ezt az engedélyt minden zokszó nélkül meghosszabbítja. A 
telepengedélyt nem fogják felülvizsgálni öt év múlva. A BUF A Kft. alapító okiratában 
szerepel a tevékenységi körében a hulladékválogatás. 

Elnök: Véleménye szerint hulladékgazdálkodást a jogszabály értelmében Budapesten a FKF 
Zrt. végezhet, és csak ő adhatja át vagy szerződhet tovább a BUF A Kft.-vel. A 
környezetvédelmi hatóságról egy kicsit változik a véleményük, most az átszervezés nyomán a 
Pest Megyei Kormányhivatalhoz került a korábbi Közép-dunavölgyi Környezetvédelmi 
Hatóság, most már kapnak választ a levelekre, beadványokra, kicsit pozitívabb a véleményük. 

Dr. Szabó Krisztián: A szabályozási tervről szóló rendelet úgy rendelkezik, hogy 
hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos építmény nem helyezhető el az ingatlanon 
és szabadtéren ez a tevékenység nem folytatható. Jelen tevékenység folytatására a rendelet 
szerint nem kaphatna engedélyt, ha ez olyarn módon csökkenne, hogy csak zárt térben 
történik, akkor igen. 

Elnök: Minden eszközzel igyekeznek óvni az ott élők helyzetét, nyugalmát. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

219/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi út 52. szám alatti telephelyen az FKF Nonprofit Zrt. által 
végzett hulladékgazdálkodási tevékenység negativ környezeti hatásai elleni fellépésről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármesteri, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. által a Budapest X. 
kerület, Újhegyi út 52. szám alatti telephelyén folytatott hulladékgazdálkodási tevékenysége 
ellen tegye meg azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a válógatómű környezetében élő 
lakosok érdekeinek védelmét és a zajra, a bűzre és a rágcsálók elszaporodására vonatkozó 
panaszaik megszűnését elősegítik. 
Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2015. I- VI havi várható likviditás i helyzetéről sz ó ló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

220/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről szóló 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítója: 
"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 eFt + általános 
forgalmi adó összegű előirányzatát a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorai közé 
átcsoportosítj a." 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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21. napirendi pont: 
A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 

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

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

221/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 
lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben lakbér-hozzájárulás 
nyújtására vonatkozó pályázat alapján az alábbi sorrendben 

1.1. Balázsovits Renáta r. tőrm., 
1.2. Csó Sándor r. tőrm., 
1.3. Csörmök Tamás r. ftőrm., 
1.4. Dobóczi László r. őrnagy., 
1.5. Erki János r. tőrm., 
1.6. Fábián Péter r. őrm., 
1.7. Gerber József r. tőrm., 
1.8. Dr. Incze Zsolt Dieter r. zls., 
1.9. Jenei Tamás r. őrm., 
1.1 O. Király László r. szds., 
1.11. Kühl Orsolya Klaudia r. ftőrm., 
1.12. Lázár Péter r. ftőrm., 
1.13. Módis István r. zls., 
1.14. Németh Anikó r. ftőrm., 
1.15. Német Zsófia r. őrm., 
1.16. Pados József r. zls., 
1.17. Szabó Balázs r. ftőrm., 
1.18. Vass Éva r. tőrm., valamint 
1.19. Zieber Károly r. hdgy. 

részére lakbér-hozzájárulást biztosít az l. melléklet szerinti tartalommal megkötött szerződés 
alapján. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pont szerinti 
kedvezményezett szerződésének megszűnése esetén a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. 
kerületi Rendőrkapitányság vezetője által javasolt személlyel szerződést kössön. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Osztály 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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22. napirendi pont: 
A Budapest X. Kerület, Sütőde u.tca 4. szám alatt lévő épületrész bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Ha a Képviselő-testület meghozza a kedvező döntést, akkor a jövő héten el is indulhat 
a munka, hiszen itt ősszel már gyermekeket szeretnének fogadni. Ritka manapság, hogy egy 
cég, amikor fejleszti a tevékenységét, telephelyet épít, akkor rögtön egy óvodát is épít mellé. 
Kőbányán a harmadik vállalati óvoda tud elindulni. Mindenképpen kedvező, hogy az idősklub 
számára is kialakításra kerül egy tér a felújított épületrészben. Jegyző úr jól tárgyalt, kedvező 
feltételeket tárt a Képviselő-testület elé. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatról. 

222/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Sü.töde utca 4. szám alatt lévő épületrész bérbeadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sütöde utca 4. szám alatti, 42309/110 helyrajzi számú ingatlanon található 
úgynevezett "régi gondozóház" épületből 995 m2 alapterületű részt (a továbbiakban: helyiség) 
a Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkori Nevelés Támogatására (székhelye: 1183 
Budapest, Komárom utca ll., nyilvántartási száma: 01-01-0011372, adószáma: 18220454-1-
43, képviseli: Tóthné Kővári Csilla) részére bölcsőde és óvoda kialakítása és működtetése 
céljára a helyiség felújítása átadás-átvételének befejezésétől 2025. szeptember 30. napjáig 
tartó határozott időtartamm bérbe adja (Alap bérleti időszak). A Képviselő-testület a 
helyiséget a Bérlő kérelmére az Alap bérleti időszak lejártát követően 2025. október l. 
napjától 2028. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamm változatlan feltételekkel 
bérbe adja (Meghosszabbított bérleti időszak). 
2. A Képviselő-testület a helyiség bérleti díját az l. pont szerinti bérleti időszakra 
l 7 OOO Ft/m2

/ év + ÁFA összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület az l. pont szerinti bérleti időszakra az ingatlan udvarából 
2278m

2 
nagyságú terület kizárólagos használatát engedélyezi a bérlő részére, a terület bérleti 

díját l 00 Ft/m2/év összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a bérlő az épületet és az udvart a bérleti 
szerződésben meghatározott műszaki leírás szerint felújítsa, és az általa elvégzett beruházás 
költségeit- az Önkormányzat utólagos ellenőrzésemellett -legfeljebb 175 644 OOO Ft összeg 
erejéig beszámíthassa az Alap bérleti időszakra vonatkozó bérleti díjba. A beruházás Alap 
bérleti időszakra vonatkozó bérleti díjat meghaladó költségének megtérítését a bérlő az 
Önkormányzattól nem követelheti. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. melléklet szerinti 
tartalommal a bérleti szerződést kösse meg. 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti beruházás 
elvégzésének idejére, valamint az l. pont szerinti bérbeadási időszakra a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. részére raktározás céljára helyiségetadjon használatba. 
Határidő: 2015. június 1. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő használatba adási szerződés 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

223/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő használatba adási szerződésről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőrfő-kapitánysággal kötendő szerződés keretében a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság használatába ad 12 db (1792-es Calvados, EGGER típusú bútorlapból 
készült) öltözőszekrényt bruttó 816 OOO Ft értékben, amelynek fedezete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. során (Polgármester tartaléka) biztosított. 
2. A vagyontárgyakkal kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési és javítási költség a használót 
terheli. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pontban foglalt használatba 
adási szerződést aláírja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont műfüves pályájának a Budapesti Fegyház és Börtön részére 

történő ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

224/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont műfü.ves pályájának a Budapesti Fegyház és Börtön részére 
történő ingyenes használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező 41444 hrsz.-ú, Budapest X. 
kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő, a Kőbányai Sportközpont üzemeltetésében álló műfüves 
pályát az öltözőkkel együtt 2015. május 29. napján 7.45 órától 12.30 óráig a Budapesti 
Fegyház és Börtön részére ingyenesen használatba adja a 2015. évi Regionális Büntetés
végrehajtási Kispályás Labdarúgó Bajnokság megrendezése céljára. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanhasználati szerződés 
aláírás ára. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 25-29. napirendi pontokat. 

25. napirendi pont: 
Az Idősekért-díj adományozására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 25. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

26. napirendi pont: 
Dr. Nagy Károly háziorvos Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetésre 

történő felterjesztése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

27. napirendi pont: 
Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Batthyány-Strattmann László-díjra történő 

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

ZÁRTÜLÉS 

28. napirendi pont: 
A B-26 Ingadanhasznosító Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

29. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú feUebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. Bejelenti, hogy 2015. május 28-
ára rendkívüli képviselő-testületi ülést hív össze a Kocsis Sándor Sportközpont 
intézményvezetői pályázatának elbírálásával kapcsolatban. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.25 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

c interpelláció 

./ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. május 21-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Fe rene 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly ··········n··· .................................. . 

uJt 1· 
Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna ••••• ~1~000000000000000000000000000 
Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina ..... .l~P~ .. : ...................... . 
Dr. Egervári Éva ..... ~~J~ ................................. . 

-~································ 
de"--- .. ················~······························ 

Fodor János 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 
;\1 r C " . '-~ · 
· )~.\ .. hh.1 

•••• s:-?;~ ..... ·cs .. ~\~ ............. . 
l 

o o o o o:·:.·.·:·~-: i o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 
A ! .• 

t/ -• 1 ------.. 
•••• ~ • .1 ••••• "\. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva dJ(l{Jt/ .................................................... 

Mozsár Ágnes .... .Lfu\J ............................... .. 
Pándiné Csemák Margit (?I{_' ........... c(. .~.r. ..... · ........................... . 

Rappi Gabriella 

Szász József 
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Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza 

Deézsi Tibor ·············~--~··························· ~~·····~ 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 
J.·-- ;lí .. ~~~-:e~.~:.~f .. ~ ... : .... :.~ .. ~~.!~ ........... . 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kántor Gézáné 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás &bv ................... ~ ........................... . 

Kovács Györgyi 

Lajtai F erencné 

Laukó Zsófia 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

N agyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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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 NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról szóló döntéshez, 

amely a 2015. május 21-én megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester x 
2. Agócs Zsolt x· 
3. Bányai Tibor Péter x 
4. dr. Fejér Tibor x· 
5. Gazdag Ferenc x 
6. Gál Judit x 
8. Mácsik András x 
7. Marksteinné Molnár Julianna x 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x 
10. dr. Pap Sándor x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien x 
12. Radványi Gábor x 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István -
16. Varga István >( 
17. Weeber Tibor 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. §-a alapján. 

Y-1 L 
Kovács Róbert 
polgármester 



3. l 2015. , , 
FELSZOLALAS I 

JEGY 

, c~ b~ -=:f6~vD ';. Nev: ....................................... ~" .................................................................................... . 

Lakcim: ....... /1Q.t3.~ ... , ... S.0..t.?.+~ .... ~~S~ .... f::l .................................... . 

Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 

)7. f.)~J . . . . . . . . ..... ~· ................................................................................................................. . 

····························································································· ...................................... . 

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


