
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkorrnányzátKéj?yi~~lő-teftüle~ ~-·· . (. ..... ·-···L--f···---·-·: 
2015 t 27 , ( .. .. ..k .. ) t ..t ... Jttar..o;:.z •.. n. 1 .J1)~0?). 0 '2d-v (j.- .. . augusz us -en csutorto on meg a~ 'l" t t mesero 

! l~ f'"(~~D { , ,. · 
l ,, -.Jt,-..1 j ' 

loii9. . . 
Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 1 ..... • · 

A je~enlét~ iv szerin~ jelen vannak: 1,{10:.iJj1J:z.,j)OI5ftX. t([ (])C<~ ·l 
Kovacs Robert polgarmester, l/'-·············'·. · · · t· ·· ····· {f'· 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Bányai Tibor Péter, Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Marksteinné 
Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy Csaba, Tóth 
Balázs, Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Mácsik András 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Főépitészi Osztály képviseletében 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Polgármesteri Kabinet 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Kft. 
Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Kőbányai Örmény Önkormányzat 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Távolmaradás oka 
hivatalos elfoglaltság 

Pándiné Csemák Margit 
Hegedűs Viktória 
Rappi Gabriella 
dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
FodorJános 
Dobrai Zsuzsanna 
Szabó László 

JoósTamás 
Wygocki Richárdné 
Bacsa Gyula 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
Jógáné Szabados Henrietta 
dr. Éder Gábor 
dr. Nagy Jolán 
dr. Aziz-Malak Nóra 



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Egyesített Bölcsődék képviseletében 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
X. kerületi Pedagógus Szakszervezet 
Közbeszerzési Tanácsadó 
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Deézsi Tibor 
F ehérváriné M. Zsuzsanna 
Tóth Béla 
Benkóné Turcsányi Ildikó 
dr. Magyar Adrienn 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti iv alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 16 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Ismét örömteli kötelességének kell eleget tennie, Jógáné Szabados Hemietta civil és 
kisebbségi referens a lengyel közösség számára az elmúlt évek során nyújtott segítségéért a 
Kőbányai Lengyel Önkormányzat javaslatára, a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
tárnogatásával, az Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése által adományozott, a 
Magyarországi Lengyelekért Díj elismerést vehette át 2015. június 27-én a Duna Palotában. 
Gratulál a Képviselő-testület nevében Jógáné Szabados Henriettának a díjhoz. 
(A Képviselő-testület megtapso/ta a dijazottat.) 

Jógáné Szabados Henrietta: Megköszönte a dicsérő szavakat. 

Elnök: Joós Tamás, a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a hosszabb időn át végzett kiemelkedő közrnűvelődési tevékenysége, a korszeru rnűvelődés és 
a rnűvészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György
díjban részesült, amelyet az adományozó, Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere 
adott át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a Pesti Vigadóban. Gratulál a 
Képviselő-testület nevében a díjhoz. (A Képviselő-testület megtapso/ta a dfjazottat.) 

Joós Tamás: Megköszönte a dicsérő szavakat. 

Elnök: Beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, a teljesség igénye nélkül: 
A Kormány döntése értelmében megépítik az Északi-Járműjavító területén az Opera 
rnűhelyházát rnintegy 14 500 OOO OOO Ft-os beruházás keretében. Véleménye szerint 
nagyon példaértékű döntés és beruházás, hiszen egy rozsdaövezetet újít meg a Kormány. 
Bízik abban, hogy ez a beruházás nemcsak az Északi-Járműjavító területét és egyéb 
beruházások előkészítését teszi lehetővé, hanem Kőbánya presztízsét is erneli és formálja. 
Olyan korszeru, látogatható rnűhelyház fog kialakulni, amely a kőbányai kulturális 
életében nagyonjelentős szerepet fog betölteni. 
A Bosch Budapesti Fejlesztési Központ II. üteme is elkészült, augusztusban került sor az 
átadásra. Megtekintették a korszeru kutató-fejlesztő laboratóriumokat A Bosch szándéka, 
hogy továbbfejleszti ezt a területet, ami nem lesz könnyű, hiszen a terület már ma is oly 
méctékben beépített, hogy nehéz lesz megtalálni a megfelelő megoldást. 
Megkezdték a rnunkát az Újhegyi lakótelepen, ami a rnintegy 60 OOO rn2 belső útfelújítás 
első üternét jelenti. Idén 8 300 rn2 -t újítanak fel az Újhegyi lakótelep belső úthálózatábóL 
El fog indulni a II. ütem is, a Kis-Sibrik lakótelep útfelújításával. 
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Fővárosi beruházásban is komoly munkákra került sor, a Körösi Csoma Sándor út 
folytatásaként az Élessarok rendbehozatala megtörtént Sajnos nem tudott elkezdődni a 
tervezett július végi időpontban a Sírkert utca felújítása, de augusztus 24-én átadásra 
került a munkaterület. Nagyon régi kérésük volt, hogy ez az út megújításra kerüljön. Bízik 
abban, hogy a halottak napi időszakban nem okoz komolyabb fennakadást a 
közlekedésben az útfelújítás. 
Az intézményi nyári munkák is a tervezett ütemben kerültek végrehajtásra. A tervezett 80 
millió forintos keret majdnem teljes egészében felhasználásra került, de l 0%-ot sikerült 
megtakarítani, amiből további munkákat tudnak elvégezni az év hátralévő részében. 
Elkészült a Bánya utcában a négy csoportszabás mini óvoda az első emeleten, ahová 
szeptembertől átköltöznek a V as pálya utcai óvodások. Egy éven keresztül nem fog 
működni a Vaspálya Óvoda, ezért a Bánya utcai iskolában szervezték meg az ellátást. 
Szép munkát végeztek a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. munkatársai, alkalmassá vált az 
iskola első emelete az óvodások fogadására. 
Elkészült a Gesztenye Óvodában az autista gyermekek nevelésére is alkalmas 
csoportszoba és a hozzákapcsolódó infrastruktúra. 
A műftives pályák a tervezett módon épültek meg a Komplex Általános Iskolában és a 
Fekete István Általános Iskolában. A szerződés aláírásra került, elkezdődhet a munka a 
Kertvárosi műfüves pálya építésére, illetve az Üllői úti Iskolában is meg fog épülni az őszi 
időszakban a másik két pálya. Ellehet mondani, hogy Kőbányán minden olyan általános 
iskolai udvaron, ahol az lehetséges volt, megkezdődött vagy befejeződik a pályaépítés. 
A Kerepesi úti Orvosi rendelőből átköltöztek az orvosok a Keresztúri úti Általános Iskola 
épületébe. A kezdeti zökkenők után úgy tűnik, hogy zavartalanul folyik a rendelés. 
Számos beruházás, felújítás folyt az iskolákban, több helyen vizesblokkok és tornatermek 
újultak meg. Mindenkit köszönet illet azért, hogy a nyári időszakban akár 
óvodavezetőként, dajkaként részt vett abban a munkában, hogy át lehessen költözni az 
egyik épületből a másikba. 
Megkezdődött a tanévkezdési támogatás átadása is a kerület általános és 
középiskolásainak Erzsébet-utalvány formájában. 
A Kőbányai Hírek is megújult, pályáztatás útján új szerkesztőség készíti az újságot 
júliustóL 
A nyári vihar Kőbányát sem kímélte, főként a városközponti, alsó óhegyi terület volt az, 
amely komolyabb kárt szenvedett. Két intézményüket érte komolyabb kár, a Kocsis 
Sándor Sportközpont Vívócsarnokának a tetejét és az Újhegyi Uszoda tetejét bontotta meg 
a szél. A Bihari úti telepet sikerült helyreállítani, de az Uszoda helyreállítása el fog tartani 
szeptember végéig, addig nem is fogják tudni használni úszásoktatásra a gyerekek az 
uszodát. A kőbányai fák közül körülbelül négyszázat ért olyan károsodás, aminek nyomán 
eleve kidőlt vagy később ki kellett vágni. Komoly kihívást jelentett ez a KÖKERT 
munkatársainak, hiszen a napi tervezett munka mellett kellett megoldani ezt a feladatot is. 
Nagyon szomorú látványt nyújt a Népliget, több ponton hatalmas halmokban állnak a 
kivágott kidőlt fák, az útburkolat megsérült sok helyen, ott még eltart a kármentesítés. 
Elindult a Helytörténeti Gyűjtemény tervezése a Füzér utcai kijelölt épületben. A 
Képviselő-testület döntött arról, hogy szakaszosan biztosítja a forrást. A TÉR-KÖZ II. 
pályázatban a Fővárostól mintegy 14 millió forintot kaptak, elindult a munka. 
A MÁV telep vonatkozásában folyamatos tárgyalásban vannak a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelővel, itt még eltart egy jó ideig a telep átvétele. 
Sor került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tanévnyitó értekezletére is az elmúlt 
napokban. 
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Sok rendezvényre került sor a nyáron, amit nem szeretne felsorolni. A Szent László napok 
rendezvénysorozata nagyon jó színvonalon, kiemelkedő nézői létszámmal került 
lebonyolításra. Megköszöni a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
munkatársainak a végzett munkát. 
A kőbányai pincerendszerben szervezett kerékpáros verseny is olyan unicum volt, amit 
nem az Önkormányzat szervezett ugyan, de mindenképpen érdemes megemlíteni. 
Nagyon szép Szent István napi ünnepséget szervezett a Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ, illetve sor került a III. Kőbányai Blues Fesztiváira augusztus 20-án. 
Meghív mindenkit az e hét szombaton tartandó VIII. Rendvédelmi napra az Óhegy 
parkba. 
A hétvégén a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a 19. Vegetáriánus 
Fesztivál megszervezésére kerül sor. 
Kér mindenkit, hogy a szeptemberi programokat kövesse nyomon. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 1., 5. és 9. tervezett napirendi ponthoz írásbeli 
módosító javaslatok találhatók a szerven, a keddi és szerdai bizottsági üléseket követően a 22. 
tervezett napirendi ponthoz módosító javaslat került a szerverre kedden. 

Javasolja napirendről történő levételre a meghívóban 4. sorszámmal szereplő előterjesztést, 
amely az Újköztemető és környékének KVSZ módosítására vonatkozó kezdeményezés, 
hiszen erről a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében a 
tegnapi ülésén döntést hozott. 
Kérdezi, hogy van-e még előterjesztés levételére vonatkozó javaslat? Amennyiben nincs, kéri, 
szavazzanak a napirendről történő levételrőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattalleveszi napirendjéről a meghívóban 4. sorszámmal szereplő a Budapest X kerület, 
Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
kezdeményezéséről szóló, 387. számú előterjesztést.f286/2015. (VIII. 27.)] 

Elnök: Javasolja 8. napirendi pontként tárgyalni a szerveren már a tegnapi naptól olvasható 
előterjesztést, amely különös eljárásrend szerint, bizottsági tárgyalás nélkül került a testület 
elé: 
A Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelőmunkát segítő alkalmazottainak 
engedélyezett létszámáról szóló 140/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat módosítása (424. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Kéri, szavazzanak a napirendre történő felvételrőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére 8. napirendi pontként történő tárgyalással az alábbi 
előterjesztést 

A Kőbányai Gesztenye ÓVoda pedagógus és nevelőmunkát segitő alkalmazottainak 
engedélyezett létszámáról szóló 140/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat módositása (424. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

[28712015. (VIII. 27.)] 
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Elnök: Az alábbi sorrendmódosításra tesz javaslatot: 
-a meghívóban 14. sorszámmal szereplő a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére 
személygépjármű vásárlása és a Rendvédelmi nap lebonyolítása céljából támogatás 
nyújtásáról szóló, 411. számú előterjesztést az 5. tervezett napirendi pont után tárgyalja. 
Kéri, szavazzanak az elhangzott javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi sorrendmódositásról dönt 
- a meghivóban 14. sorszámmal szereplő a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapitvány részére 
személygépjármű vásárlása és a Rendvédelmi nap lebonyolítása céljából támogatás 
nyújtásáról szóló, 411. számú előterjesztést az 5. tervezett napirendi pont után tárgyalja. 

[28812015. (VIII. 27.)] 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a 
már elfogadott módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja e/[289/2015. (VIIL 27.)]: 

l. Az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása (402. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A helyi közművelődésről szóló 25/2012 (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
(399. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
fizetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (413. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat módosítása (376. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjármű vásárlása és a 
Rendvédelmi nap lebonyolítása céljából támogatás nyújtása (411. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának telephelyek közötti 
módosítása és az ehhez kapcsolódó előirányzat-rendezés (389. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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7. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (377. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelő munkát segítő alkalmazottainak 
engedélyezett létszámáról szóló 140/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat módosítása (424. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" 
projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása (422. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
2. módosítása (400. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. A Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére helyiség ingyenes 
használatba adása (380. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A háziorvosi praxiSJog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (414. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

13. A csehországi Letovice Város Önkormányzatával kötendő együttműködési 
megállapodás (415. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Budapest X., Albert Camus utcában létesítendő közvilágítási hálózat 
tulajdonjogának átruházása (390. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapesti Rendőr-főkapitányság részére személygépjármű ingyenes használatba 
adása (404. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
műftives futballpályájának a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 
részére történő térítésmentes használatba adása (41 O. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

17. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálása (405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-IX. havi várható 
likviditási helyzete (398. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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19. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/b I. emelet 27. szám alatti magántulajdonú lakás 
megvásárlása (40 l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (381. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (382. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (419. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, Bánya utca 18. fszt. 5. szám alatti lakás elidegenítése (383. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A KUN-KÖ Kft. használati jogának (Budapest X., Sírkert u. 9.) rendezésére 
vonatkozó kérelem (403. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

25. A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (379. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Morrison's Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (394. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

27. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (378. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Az "Általános felhasználásó villamos energia beszerzése a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása, az ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadót. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Dr. Pap Sándor előterjesztő írásbeli módositó javaslata: 
A határozattervezet l. pontjában szereplő (az ajánlattételi felhívást tartalmazó) L melléklet 
helyébe az l. melléklet, valamint a határozattervezet 2. pontjában szereplő (ajánlati 
dokumentációt tartalmazó) 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. 
Indokolás: Az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának 15. oldala, ajánlati dokumentációjának 9., 15., 16., 38. oldalai, valamint az 
előterjesztésben a becsült érték módosul nettó l 05 767 508 Ft-ról 85 621 316 Ft-ra. 
Tekintettel arra, hogy piaci információk szerint jövő évtől a kötelező átviteli tarifa (a 
továbbiakban: KÁ T) kikerül a villamos energia árából és a rendszerhasználati díj ba kerül 
beépítésre (a rendszerirányító MA VIR által meghatározott összegben), KÁT nélküli árat éri 
meg versenyeztetnie az Önkormányzatnak Mindez a becsült érték csökkenését eredményezi, 
a módosító javaslatban 17 Ft/kWh javasolt érték került meghatározásra. Ezáltal nem 
kényszerül az Önkormányzat abba a helyzetbe, hogy ha egy ajánlat van és elmarad az árlejtés, 
el kelljen fogadnia egy elsőkörös magasabb ajánlatot. 

(402/l. módosUó javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
402/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

290/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
az "Általános felhasználásó villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az "Általános 
felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. 
melléklet szerint j óváhagyj a. 
2. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlati dokumentációját a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú uniós értékhatárt 
elérő - elektronikus árlejtéssei lefolytatandó - nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletében szereplő ajánlati felhívás, illetve a 2. mellékletben szereplő 
ajánlati dokumentáció szövege mindenben megegyező a 402/l. írásbeli módositó javaslatban 
szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 



9 

2. napirendi pont: 
A helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módositása 

Előte:rjesztő: d:r. Szabó K:risztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a helyi közművelődésről szóló 
25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 

fuetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati :rendelet módosítása 
Előte:rjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az Önkormányzat által fenntartott 
óvodákban fizetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
4. napirendi pont: 

Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
36/2015. (H. 19.) KÖKT határozat módositása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Pap Sándor irásbeli módositó javaslata: 
A határozattervezet l. melléklete az alábbi 69. sorral egészül ki: 

" 
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l 69. l 032020 l Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
" 

Indokolás: A módosítás oka az, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 
katasztrófavédelmi munkáját helyi szinten kívánja javítani és ennek érdekében egy SUZUKI 
SX4 S-CROSS 1.6 GL típusú személygépjármű vásárlását kívánja támogatni. 

(376/1. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módositó javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében a 
"68. sorral" szövegrész helyébe a "68. és 69. sorral" szöveg lép. 

(376/2. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 376/1. és 376/2. módosító javaslatokat. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatról a 
3 76/l. és 3 76/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

291/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. 
(H. 19.) KÖKT határozat módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. (II. 
19.) KÖKT határozata l. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
2. Ez a határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétellellép hatályba. 

l. melléklet a 291/2015. (VIII 27) határozathoz 

Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak módosítása 

Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. (II. 
19.) KÖKT határozat l. mellékletében foglalt táblázat a következő 68. és 69. sorral egészül 
ki: 

r-::-::-+---0_6_3 o_"...s_o_-+_v_íz_e:_ll_á.!áss~)kai)c'Wlat9.i!:özmű építé~e,-·-r~ilntartása, üzem~.I.~!és-e---~---j 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjármű vásárlása és a 

Rendvédelmi nap lebonyolítása céljából támogatás nyújtása 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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292/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapitvány részére személygépjármű vásárlása és a 
Rendvédelmi nap lebonyolítása céljából támogatás nyújtásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére 3 OOO OOO Ft támogatást nyújt egy darab Suzuki SX4 
S-Cross 1.6 GL személygépjármű megvásárlása céljából, melynek fedezetét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet 13. soráról (a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
soráról) biztosítja. 
2. A Képviselő-testület a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére 800 OOO Ft 
támogatást nyújt egy darab Suzuki SX4 S-Cross 1.6 GL személygépjármű megvásárlása 
céljából, melynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet 7. soráról (a 
polgármester általános tartalékából) biztosítja. 
3. A Képviselő-testület a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére 1 OOO OOO Ft 
támogatást nyújt a Rendvédelmi nap lebonyolítása céljából, melynek fedezetét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 10. soráról (2015. évi rendezvények tartaléka) 
biztosítja. 
Határidő: 

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

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának telephelyek közötti 

módosításda és az ehhez kapcsolódó előirányzat-rendezés 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

293/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesitett Bölcsődék engedélyezett létszámának telephelyek közötti 
módosításáról és az ehhez kapcsolódó előirányzat rendezésről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csillagfúrt Bölcsőde (Budapest, Vaspálya utca 8-10.) engedélyezett létszámát 2015. 
szeptember l-jétől 5,5 fővel csökkenti, és a csökkentés miatt felszabaduló 2 688 452 Ft 
személyi juttatás, valamint 745 627 Ft járulék összegét, összesen 3 434 079 Ft összeget a 
Közalkalmazottak és Köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak tartalékába 
helyezi. 
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2. A Képviselő-testület a Kőbányai CsillagfUrt Bölcsőde engedélyezett létszámát 2015. 
szeptember l-jétől további ll ,5 fővel csökkenti, és a Kőbányai Csepereclők Bölcsőde 
(Budapest, Szent László tér 2-4.) engedélyezett létszámát 10 fővel megemeli, a Kőbányai 
Apró Csodák Bölcsőde (Budapest, Zsivaj utca 1-3.) engedélyezett létszámát 1,5 fővel 
megemeli. 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban megállapitott létszámátrendezés fedezetére 4 504 l 00 Ft 
személyi juttatást, valamint l 244 991 Ft járulékot, összesen 5 749 091 Ft-ot átcsoportosít a 
Kőbányai CsillagfUrt Bölcsőde költségvetéséből a Kőbányai Csepereclők Bölcsőde 
költségvetésébe, 633 250 Ft személyi juttatást, valamint 174 458 Ft járulékot, összesen 
807 708 Ft-ot átcsoportosít a Kőbányai CsillagfUrt Bölcsőde költségvetéséből a Kőbányai 
Apró Csodák Bölcsőde költségvetésébe. 
4. A Képviselő-testület a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde dologi és felhalmozási kiadásainak 
2015. augusztus 31-ei előirányzat-maradványát átcsoportosítja a Kőbányai Csepereclők 
Bölcsőde költségvetésébe. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés 
megtételére. 
6.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése tervezésekor a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyeinek 
fel ül vizsgálatára. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

az 1-3. pontokra 2015. szeptember l. 
a 4. pontra 2015. szeptember 30. 
a 6. pontra a 2016. évi költségvetés tervezése 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

294/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
az l. melléklet szerinti tartalommal 2016. január l-jétől 2020. december 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) 
magasabb vezetői tevékenységének ellátására. 
2. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján 
kell megjelentetni. 
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Határidő: 2015. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

(A határozat l. mellékletében szerepi ő pályázati felhívás szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelőmunkát segítő alkalmazottainak 

engedélyezett létszámáról szóló 140/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat módositása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

295/2015. (VIII. 27.) határozata 
a Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelőmunkát segítő alkalmazottainak 
engedélyezett létszámáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gesztenye Óvodában a pedagógus és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak álláshelyszámát az 
l. melléklet szerint hat álláshellyel megemeli. 
2. A Képviselő-testület az l. mellékletben meghatározott óvodapedagógus álláshelyek 
betöltését 

a) óvodapedagógus és gyógypedagógus vagy 
b) óvodapedagógus és gyógypedagógiai asszisztens vagy 
c) óvodapedagógus és sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos 
akkreditált tanfolyami 

végzettséghez köti. 
3. A Képviselő-testület az l. mellékletben meghatározott gyógypedagógus álláshelyek közül 

a) egy álláshely betöltését a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 
szakon, szakirányou végzett gyógypedagógus (autista szakirány), 
b) egy álláshely betöltését a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 
szakon, szakirányou végzett gyógypedagógus (autista szakirány) vagy bármely szakirányú 
gyógypedagógus 

végzettséghez köti. 
4. A Képviselő-testület egy fő gyógypedagógus státuszra 1 068 402 Ft (838 434 Ft személyi 
juttatás, valamint 229 968 Ft munkaadót terhelő járulékok) összegű fedezetet biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. sora terhére. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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6. Ez a határozat 2015. augusztus 31-én lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba 
lépésének napján hatályát veszti. 
7. Nem lép hatályba a Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelőrnunkát segítő 
alkalmazottainak engedélyezett létszámáról szóló 140/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat. 

L 

·--·-
2. 
3. 

-
4. 
5. r---:-·-
6. 

l. melléklet a 29512015. (VIII 27) KÖKT határozathoz 

r---·-.. -··----·-· --·-····--·-----····-··--·-·-------,--
A 

-··--

Mu nkakör 

f---, 
Ovadapedagógus 

...... 

Gyógypedagógus 

Alkalmazotti létszám 
emelkedése 

----t-------~-------1 
2 
2 

Dajka vagy helyette g<m 
·---- ·----1---·---:;----

dozónő és takarító egy_u ___ ·tt_+----
Pedagógiai asszisztens 

f---o;-·----···--
Osszesen: 

--··---

---·------·--···--·-···--·-----1!- 6 
--······--·· ·----···--·_L·------···--··--··---

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújitása" 

projekt megvalósításához szü.kséges többletforrás biztositása 
Előterjeszt{): Kovács Róbert polgármester 

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

Tóth Balázs: Jól értelmezi, hogy eddig nem volt tartalékkeret, és rnost 5% tartalékkeretet 
képeznek a projekt rnegvalósításához? Kérdezi, hogy a tervezés, rnűvezetés és üzembe 
helyezés költsége rnit takar? 

Dr. Pap Sándor: A második kérdésre kéri, hogy Szabó László vezérigazgató úr válaszoljon. 
Jól érti Képviselő úr, eddig nem volt tartalékkeret, ennek beiktatására azért kényszerültek, 
rnert arnikor a közbeszerzés rnűszaki dokumentációját összeállították akkor rninden 
közrnűszolgáltatótól bekérték a közrnűtérképeket. A beruházás, rniután rnélyépítési elemeket 
is tartalmaz érinteni fog szükségszerűen közrnűkábeleket. Megkapták a közrnűtérképeket, de 
rnindegyiken volt egy záradék, amelyben az szerepel, hogy közrnűtérkép valódiságáért 
felelősséget nem vállalnak. Később a feltárások során kiderült, hogy ez nem volt véletlen, 
ugyanis a ténylegesen foldben lévő közrnűállapotok eltérnek attól, amit a térképek 
tartalmaznak. Tekintettel arra, hogy a megpályáztatott kiviteli tervnek megfelelő 
megvalósítástól eltérést igényelhet a tényleges, rnost feltárandó közrnűállapotnak megfelelő 
kivitelezés, ezért a szakma szabályainak elfogadott rendje, hogy elfogadnak rnintegy 5%-os 
tartalékkeretet a felmerülő többletköltségekre. 
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Szabó László: A tervező pénzért vásárolja meg a szükséges adatokat a közműszolgáltatótól. 
Öt helyen teljes keresztmetszetben feltárták az Újhegyi sétányt, az derült ki, hogy semmi 
nincs ott, ahol kellene, olyan is van, aminek nem kellene ott lenni, és az is előfordult, hogy 
nagynyomású vízvezetéket kerestek, de 6 méter mélyen sem találták meg. Ezek után várható, 
hogy a közbeszerzésben nyertes pályázónak pótmunka igényei jelentkeznek majd. Miután ez 
hirdeíményes eljárásban megvalósult közbeszerzési eljárás volt, a szerződésmódosítás is 
rendkívül bonyolult eljárás, ezért célszerű az 5%-os tartalékkeretet beépíteni. Miután a kiviteli 
tervek nem tudtak a valóságnak megfelelően elkészülni, mert nyilvánvalóan nem az van a 
földben, amiről a közműszolgáltatók pénzért információt adtak, ez bizony nagymértékben 
igényli a tervezők helyszíni munkavégzését a kivitelezés közben. Ennek nyilvánvalóan ára 
van. Ha a Képviselő-testület meghozza a döntését, akkor holnap eredményt tudnak hirdetni, 
azután 10 nap szerződéskötési moratórium következik és szeptember 10-e körül alá tudják írni 
a szerződést, ha nem támadja meg senki az eredményt. A kivitelezést 120 napos átfutási 
idővel vállalta a vállalkozó. 

Varga István.: Kérdezi, nem kötelessége-e korrekt adatokat szolgáltatni a közműcégeknek, ha 
már fizetnek is érte? Az Önkormányzat érdeke, hogy tudják, hogy a helyszíni művezetés 
során kialakult új nyomvonalakra tesznek-e lépést, hogy nekik meglegyen az adattárban. 
Javasolja, hogy erre fordítsanak figyelmet. 

Szabó László: A használatbavételi engedélyek megadása kapcsán a közműszolgáltatók 
hozzájutnak a valós adatokhoz és nyilvánvalóan a saját térképeiken ezt át fogják vezetni, saját 
jól felfogott érdekükben és ezért nem kell külön fizetni. 

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

296/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a TÉR_KÖZ pályázat keretében. "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" 
projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉR_KÖZ 
pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" projekt 
megvalósításához szükséges 82 millió forint többletforrást a Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet 20. melléklet 42. sorának (Bevételi kiesés 
tartaléka) terhére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Főépítészi Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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10. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

2. módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Pap Sándor előterjesztő írásbeli módosító javaslata: 
l. A határozattervezet l. pontjában szereplő l. melléklet helyébe az l. melléklet lép. 
2. A határozattervezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"A Képviselő-testület a viharkár, az intézményi karbantartás és az intézményi udvarok 
javításának fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. ( II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. soráról 
(általános tartalék) bruttó 30 316 011 Ft-ot, és a 12. melléklet 5. soráról (pályázatok önrésze) 
bruttó [60 OOO OOO] 63 500 OOO Ft-ot biztosít." 
Indokolás: A módosítás oka az, hogy a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola kazánházát elárasztotta a víz a Bosch magánóvoda 
kialakítási munkálatainak során, amellyel jelentős kár keletkezett. A szeptember l-jei 
iskolakezdés érdekében a karbantartás mielőbbi megkezdése szükséges, még a kár megtérítése 
előtt. 

(400/1. módositó javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
400/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

297/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
módositásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2015. április 23. napján megkötött 
2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a viharkár, az intézményi karbantartás és az intézményi udvarok 
javításának fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. soráról 
(általános tartalék) bruttó 30 316 O ll Ft-ot, és a 12. melléklet 5. soráról (pályázatok ömésze) 
bruttó 63 500 OOO Ft-ot biztosít. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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l. melléklet a 29712015. (VIII 27.) határozathoz 

2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÓDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, székhelye: ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29., statisztikai azonosítója: 15510000841132101, képviseli: Kovács Róbert 
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) és 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1107 
Budapest, Ceglédi út 30., cégjegyzékszáma: Ol 0-042140 adószáma: 10816772-2-42, 
képviseli: Szabó László, vezérigazgató (a továbbiakban: Közszolgáltató) 
a 2015. április 23. napján kötött, 2015. július 21. napján módosított 2015. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Éves Szerződés) alábbi pontjait közös 
megegyezéssel a következők szerint módosítják. 

l. Az Éves Szerződés 2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
"2.1. A 2015. január hó l. napja és 2015. december hó 31. napja közötti időszakra az 

Előirányzott Kompenz:áció összege nettó 3 082 635 309 Ft, azaz hárommilliárd
nyolcvankettőmillió - hatszázharmincötezer -
háromszázkilenc forint+ 734 527 701 Ft, azaz Hétszázharmincnégymillió 

ötszázhuszonhétezer - hétszázegy forint ÁFA, mindösszesen 3 817 163 010 Ft, azaz 
Hárommilliárd- nyolcszáztizenhétmillió-egyszázhatvanháromezer-tíz forint." 

2. Az Éves Szerződés 2. pont (b) al pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(b) a Költségtérítés 
nettó 2 416 OOO 797 Ft, azaz kettőmilliárd- négyszáztizenhatmillió 
hétszázkilencvenhét forint + 554 536 383 Ft, azaz ötszázötvennégymillió 
ötszázharminchatezer háromszáznyolcvanhárom forint ÁFA, mindösszesen 
2 970 537 180 Ft, azaz Kettőmilliárd- kilencszázhetvenmillió-ötszázharminchétezer
egyszáz- nyolcvan forint;" 

3. Az Éves Szerződés 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. 
Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
Budapest, 2015. augusztus hó nap Budapest, 2015. augusztus hó nap 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyezés: 

Rappi Gabriella 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Kőbányai Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Szabó László 
vezérigazgató 

(A 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. módosításának l. mellékletének szövege 
mindenben megegyező a 40011. módosftó javaslatban szereplővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala részére helyiség ingyenes 

használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Át tudják adni a Martinovics téren a teljes épületet a Kormányhivatal részére, ahol el 
fog indulni egy jelentős beruházás közel 200 millió forintért át fog épülni a teljes intézmény. 
A jövő évben bízik benne, hogy az Önkormányzat is tud kapcsolódni a beruházáshoz és tudja 
rendezni a közterületet, és akkor valóban színvonalas Kormányhivatal tudja kiszolgálni a 
kőbányaiakat Mégjobb lenne, ha a Kápolna utca felújítása is tudna csatlakozni mindehhez. A 
tervek készen vannak, csak a forrást kell hozzárendelni a munkához. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

298/2015. (VHI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére helyiség ingyenes 
használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Havas Ignác utca L (Martinovics tér, Kápolna utca 16.) szám alatti, 58m2 alapterületű 
földszinti helyiséget (helyrajzi szám: 41460/9) - a helyiség bérleti jogának megvásárlását 
követően- a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala bővítése érdekében a 
Magyar Állam ingyenes használatába adja. 
2. A helyiség térítésmentesen kerül használatba adásra azzal, hogy a használat során 
felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. A használó köteles elvégezni a 
helyiség karbantartását saját költségén. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség átadásával kapcsolatos 
megállapodás aláírására, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök.: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele, 
javaslata van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián előterjesztő szóbeli módositó javaslata: 
A határozattervezet az alábbi 3. ponttal egészül ki: 
"3. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 
feladatellátási szerződés elfogadásáról szóló 311/2012. (VI. 21.) KÖKT határozattal 
elfogadott feladatellátási szerződés IV. (A Megbízott kötelezettségei) fejezetét ki kell 
egészíteni az alábbi pontokkal: 

"17. A Megbízott kijelenti, hogy az egészségügyi dokumentáció megőrzésére, 
selejtezésére és megsemmisítésére vonatkozó, az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XL VII. 
törvényben, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendeletben foglalt 
kötelezettségének a szerződéses jogviszony időtartama alatt folyamatosan eleget tesz. 

18. A Megbízott vállalja, hogy az Önkormányzat által a lakosság számára térítésmentesen 
biztosított védőoltások térítésmentes beadásában közreműködik."" 

Indokolás: A feladatellátási szerződés kiegészítését az Önkormányzatnak az alapellátás 
egészségügyi dokumentációjának digitalizálására és selejtezésére irányuló törekvései, 
valamint a lakosság számára térítésmentesen biztosítandó védőoltások körének kiterjesztése 
indokolja. 

(414/1. módositó javaslat) 

Dr. Fejér Tibor: Kérdezi, ha egy magasabb szintű rendelet előírja az orvosoknak, hogy 
hogyan kell archiválni a dokumentumokat, akkor ezt kell-e, szokás-e bevenni egy általuk írt 
szerződésbe? Úgy érzi, hogy ez minden orvosnak kötelessége. Véleményeszerint az ingyenes 
oltásbeadás kérés formájában emberibb lenne, amit eddig természetesen ingyen adtak be az 
orvosok, de a törvény lehetövé teszi, hogy amennyibe a védőoltás ára kerül, annyit az orvos is 
kérhet. Csak elvenni, és kémi, illetve nem is kérni csak kötelezni, az nem úri gesztus. Kéri, 
kérjék meg az orvosokat, hogy szíveskedjenek beadni az oltást. 

Elnök: Valóban elegánsabb, ha kémek, és akkor teljesít is az, akitől kémek, de ez nem 
mindig történik így. A Kőbányai Önkormányzat túl sok védőoltást nem vezetett be a 
kerületben, de a bevezetett kettő fontos védőoltás, és jó, ha eljut minden gyermekhez. 
Meggyőződése, hogy ezzel az orvosokra nem hárítanak át olyan pluszterhet, és várnak ingyen 
munkavégzést, ami nem teljesíthető, sokan emlékeznek arra, amikor hosszas vitát folytattak 
arról, hogy milyen körülmények között, hogyan adják az orvosoknak a rendelőket, milyen 
térítés ellenében. Ma Kőbányán, egyébként az országos gyakorlattól eltérően térítésmentesen 
biztosítják mindenkinek a rendelőhasználatot Korábban volt egy kiegészítése a határozatnak, 
amely arra vonatkozott, hogy ez már nem lesz így, ha felújítják a rendelőket Ezt a határozatot 
módosította a Képviselő-testület és a felújított rendelőket is térítésmentesen biztosítják a 
munkát végző háziorvosoknak és egyéb támogatást is igyekeznek eszközökben, más módon 
biztosítani a számukra. Akár jogosan meg is fogalmazhatják azt a kérést, hogy a védőoltás 
beadásában működjenek közre. Azért írják ezt bele a szerződésbe, mert nem érzi mindenki ezt 
kötelességének. 
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Dr. Szabó Krisztián: A jogszabályi kötelezettség szerződésben való rögzítése normális 
esetben nem lenne szükség, de bizonyos esetekben nemcsak a kéréseket nem teljesítik a 
szerződött partnerek, hanem a jogszabályi kötelezettségeiket sem. Jelen pillanatban igen nagy 
erőfeszítéseket és komoly költségeket kell arra fordítaniuk, hogy ezeket a rég elmaradt 
kötelezettségeket teljesítessék, illetve segítsék ezek teljesítését. Abban az esetben, ha a 
jogszabályi kötelezettségéta szerződött orvos megszegi, azt nem tudják szankcionálni, és nem 
tudnak hatni annak a teljesítésére, ha viszont ez szerződéses feltétel, akkor a jogszabály 
megszegése egyben szerződésszegést is jelent, és ilyen módon már az Önkormányzat is fel 
tud lépni ennek a kötelezettségnek a teljesítése érdekében, ezért tartják szükségesnek, illetve 
hasznosnak ennek a rögzítését. 

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

299/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban részt vevő dr. Loós Margit háziorvos praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó 
orvossal, dr. Takács Ildikóval - a praxisjog megszerzését követően - az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 
300092763-as számú háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően feladatellátási szerződést 
kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület a feladat-ellátási előszerződés l. melléklet szerinti tartalommal történő 
megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (l) bekezdése szerinti feladatellátási 
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy az Önkormányzat az orvosi 
rendelő használatát térítésmentesen biztosítja dr. Takács Ildikó számára a háziorvosi 
tevékenységen túl az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 9. §-ában 
meghatározott finanszírozási szerződés alapján nyújtandó pszichiátriai ellátás céljaira. 
3. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 
feladatellátási szerződés elfogadásáról szóló 311/2012. (VI. 21.) KÖKT határozattal 
elfogadott feladatellátási szerződés IV. (A Megbízott kötelezettségei) fejezetét ki kell 
egészíteni az alábbi pontokkal: 

"17. A Megbízott kijelenti, hogy az egészségügyi dokumentáció megőrzésére, 
selejtezésére és megsemmisítésére vonatkozó, az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XL VII. 
törvényben, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendeletben foglalt 
kötelezettségének a szerződéses jogviszony időtartama alatt folyamatosan eleget 
tesz. 

18. A Megbízott vállalja, hogy az Önkormányzat által a lakosság számára térítésmente-
sen biztosított védőoltások térítésmentes beadásában közreműködik." 

3. A Képviselő-testület a 2. pontban foglalt feladatellátási szerződés megkötésével egyidejűleg 
a dr. Loós Margit egyéni vállalkozóval a 300092763-as számú háziorvosi körzet ellátása 
érdekében kötött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

(A határozat l. mellékletét képező feladatellátási szerződés szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A csehországi Letovice Város Önkormányzatával kötendő együttműködési 

megállapodás 
Előterjeszti): Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

300/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a csehországi Letovi ce Város Önkormányzatával kötemlő együttműködési 
megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a csehországi 
Letovice Város Önkormányzatával (Csehország, 679 61 Letovice, Masarykovo námestí 19.) 
együttműködési megállapodást köt, amelynek szövegét a l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírás ára. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat l. mellékletét képező együttműködési megállapodások szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplőkkel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Budapest X., Albert Camus utcában létesítendő közvilágítási hálózat tulajdonjogának 

átruházása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

301/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Albert Camus utcában létesítendő közvilágítási hálózat tulajdonjogának 
átruházásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Albert Camus utcában létesítendő közvilágítási hálózat tulajdonjogát térítésmentesen 
átruházza Budapest Főváros Önkormányzata részére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság részére személygépjármű ingyenes használatba 

adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Az előterjesztésben szerepel, hogy a rendőrségnél leselejtezésre és eladásra 
került egy autó, kérdezi, hogy ez mit jelent a gyakorlatban? 

Dr. Szabó Krisztián: A rendőrség használatában állnak a járművek, az Önkormányzat 
minden esetben fenntartja a tulajdonjogát, amikor a használat megszűnik, mint például jelen 
esetben is a leselejtezéskor a rendőrség visszaszolgáltatta a járműveket, amelyeket azt 
követően az Önkormányzat értékesít. Az új járművel is így tudnak eljárni, használatba kerül, 
természetesen az Önkormányzat könyveiben tartják nyilván és a használat megszűnésekor az 
Önkormányzat rendelkezik a járművel. 

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

302/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapesti-rendiidőkapitányság részére személygépjármű ingyenes használatba 
adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő NGB-309 forgalmi rendszámú 
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 GL típusú személygépjárművet a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
ingyenes használatba adja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti használatba adásáról 
szóló szerződés aláírására. 
Határidő: 

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

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási NyelviiÁltalános Iskola 
műfüves futbaUpályájának a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhas:mú Egyesület 

részére történő térítéswentes használatba adása 
Eiőterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

303/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
műfüves futballpályájának a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 
részére történő térítéswentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Ifjúsági 
Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület (székhelye: ll 08 Budapest, Mádi u. 173., adószáma: 
18173644-1-42, nyilvántartási száma: 9482., képviseli: Edényi László elnök) részére a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
42309/111 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti ingatlanon található 
műfüves pályát a Polgármesteri Hivatallal előzőleg egyeztetett időpontban legfeljebb l O óra 
időtartamm térítésmentesen használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola műfüves futballpályájának a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú 
Egyesület részére történő térítésmentes használatba adásáról szóló 257/2015. (VI. 25.) 
határozatát visszavonja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője 



24 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Ebben az évben minden pályázó tanulót támogatni tudnak. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatróL 

304/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 

a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 
szeptemberétől 2016 januárjáig terjedő időszakra 5000 Ftlhó "Kőbánya számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az l. mellékletben meghatározott általános iskolai 
tanulóknak. 
2. A Képviselő-testület a 2015 szeptemberétől 2016 januárjáig terjedő időszakra 10 OOO Ft/hó 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. mellékletben 
meghatározott középiskolai tanulóknak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

(A határozat l. és 2. mellékletében szereplő táblázat mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. A most előkészítés alatt lévő, következő évi beruházásaikat reményeik szerint meg 
tudják valósítani, ha nem változik valami jelentős mértékben. A likviditási helyzet 
mindenképpen a Képviselő-testület észszerű és következetes gazdálkodását tükrözi. A korábbi 
időszakokban mindig augusztus, szeptember volt a mélypont, akkor küzdött az Önkormányzat 
likviditási gondokkal, elérték a 2 milliárdos likvidhitelt, bérhitelt kellett felvenniük. 
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Ezenkívül felhalmozásra másfél milliárd forintot tudnak fordítani minden évben minden 
nehézség nélkül. Bízik abban, hogy ez a kiegyensúlyozott gazdálkodás tartható lesz. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

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

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hős utca 15/b I. emelet 27. szám alatti magántulajdon-ú lakás 

megvásárlása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben szereplő az "l OOO OOO 
Ft" szövegrész helyébe az "l 500 OOO Ft" szöveg lép. 

( 40111. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 401/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Úgy gondolja, ha meg tudnak egyezni egy tulajdonossal a vételárban, akkor annyit 
fizetnek. Felhívja Képviselő úr figyelmét, hogy ezt a lakást 2000 májusában az Önkormányzat 
értékesítette a bentlakónak 132 OOO Ft-ért. A lakás forgalmi értéke abban az időszakban 
800 OOO Ft volt. 

Dr. Pap Sándor: Nemcsak egy lakásról szól az előterjesztés, 163 másik lakás is van, ami 
nem önkormányzati tulajdonú. Ha kiszámolják, hogy 163 lakásra plusz 500 OOO Ft-ot 
ráemelnek, az már tetemes összeget jelent. 

Elnök: A telep helyzetének megoldása mindenképpen egyszerűbb lenne, ha nem a vegyes 
tulajdon jellemezné. Jelen pillanatban a lakások fele magántulajdonban, másik fele 
önkormányzati tulajdonban van a két épületben teljesen vegyesen. Ha az Önkormányzat a 
magántulajdonosoktól ezen az áron meg tudná vásárolni az ingatlanokat, azt gondolja, hogy 
meg kellene tenni, és akkor könnyebb lenne az ott élők helyzetén javítani az elkövetkezendő 
években, ez nagyon hosszú folyamat. Mindaddig, amíg a vegyes tulajdon jellemzi a két 
épületet addig nagyon nehéz előremozdulni. A telepet a magántulajdonosok részéről az 
Önkormányzat irányában l 00 millió forintos nagyságrendű tartozás terheli. Előbb-utóbb 
elfognak jutni oda, hogy az Önkormányzat a kintlévőségeihez megpróbál hozzájutni. További 
hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 401/1. módosító javaslatról. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 9 
ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a 40111. módosító javaslatot. [30512015. 
(VI/L 27.)} 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti döntési javaslatról. 

306/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hős utca 15/b I. emelet 27. szám alatti magántulajdomí lakás 
megvásárlásáról 
( 13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kössön ingatlan-adásvételi szerződést a Melkovics Miklós 
( okmányazonosító száma: 174148 PA) tulajdonát képező Budapest X. kerület, Hős utca 15/b 
l. emelet 27. szám alatti lakás (helyrajzi száma: 38902/B/50) megvásárlására l OOO OOO Ft 
összegű vételáron. 
2. A lakás vételárának fedezetét, l OOO OOO Ft összeget a Képviselő-testület a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 28. sorának (Képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartaléka) terhére biztosítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2015. szeptember 30. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20. napirendi pont: 
A Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenitésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

307/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Liget utca 42. alagsor 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenitésre történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 42. alagsor 2. szám alatti, 
39178/0/A/2 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 



27 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

308/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenitésre történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti, 
39016/9/ A/328 helyrajzi szám ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

309/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Petrőczy utca 39. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítéséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Petrőczy utca 39. szám alatti, 
41928/0/A/13 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő részére 
elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 961 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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310/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Korpanai utca 7. fszt. 3. szám alatti, 
38962/0/A/3 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 610 307 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

311/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/c szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítéséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca Ille szám alatti, 
3843113/A/l helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 899 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági elnök javaslatára), hogy az előterjesztés egészüljön ki az alábbi 4. melléklettel: 

"4. melléklet az előterjesztéshez 

/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Pongrác út 17/a III. lépcsőház fszt. 20. szám alatti lakás 
elidegenítésr-e történő kijelöléséről 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Pongrác út 17/a III. lépcsőház fszt. 20. 
szám alatti, 38924/67/A/23 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 96%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőket tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója" 

(419/l. módositó javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián: Felhívja a figyelmet, hogy az SZMSZ 38. § (l) bekezdése alapján a 
módosító javaslatot indokoini kell. 

Marksteinné Molnár Julianna: A 419/l. módosító javaslat indokolásaként elmondja, hogy a 
kérelmező hosszú ideje lakik a lakásban és a társasházban az önkormányzati tulajdonhányad 
kismértékű. 

Az előterjesztő támogatja a 419/1. módositó javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési 
javaslatokról a 419/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

312/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Ónodi utca l. fszt. 9. szám alatti lakás elidegenitésre történő 
kijelöléséről 

( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Ónodi utca l. fszt. 9. szám alatti, 
39162/2/ A/10 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 95%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőket tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

313/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyalog utca 2. fszt. 132. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyalog utca 2. fszt. 132. szám alatti, 
42428/3/F/43 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
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2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 92%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

314/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Ihász utca 5. H. emelet 14. szám alatti lakás elidegenitésre történő 
kijelöléséről 

(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Ihász utca 5. II. emelet 14. szám alatti, 
41744/0/A/49 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 98%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

315/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Pongrác ú.t 17/a IH. lépcsőház fszt. 20. szám alatti lakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Pongrác út 17/a HL lépcsőház fszt. 20. 
szám alatti, 38924/67 l A/23 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 96%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőket tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója" 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 18. fszt. 5. szám alatti lakás elidegenitése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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316/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 18. fszt. 5. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bánya utca 18. fszt. 5. szám alatti, 
39144/0/A/5 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 822 080 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
A KUN-KÖ Kft. használati jogának (Budapest X., Sírkert u. 9.) :rendezésére vonatkozó 

kérelem 
Előte:rjesztő: d:r. Pap Sándor alpolgá:rmeste:r 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

317/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a KUN-KÖ Kft. használati jogának (Budapest X., Sírkert utca 9.) :rendezésére 
vonatkozó kérelméről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bérleti szerződést kössön a KUN-KÖ Kft.-vel (székhely: 6096 
Kunpeszér, Széchenyi utca 9., cégjegyzékszáma: 03-09-115374) a Budapest X., Sírkert utca 
42513/4 hrsz.-ú, 20 988 m2 alapterületű telekingatlan 226 m2 nagyságú részére sírkőfaragó 
tevékenység végzése érdekében 2015. szeptember l. napjától határozatlan időre az alábbi 
feltételekkel: 

a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól hat hónap felmondási idő kikötésével, 
b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve 
(sír)kőmegmunkálással kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (l 052 Budapest, 
Városház utca 9-ll.) által készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban 
foglalt területfelhasználási koncepció alapján, minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez 
a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges, 
I. a bérleti díj összege 1000 Ft/m2/év, amely minden évben a KSH által megállapított 
inflációval emelkedik, 
d) a bérbeadás feltétele, hogy a Kft. által felhalmozott használatidíj-tartozás a bérleti 
szerződés megkötése előtt kiegyenlítésre kerüljön; 
e) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és fóldhasználati jog létesítéséhez, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 



32 

j} a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bánnilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 
g) a felépítmény tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
h) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
érvényben tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 
i) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő 
felel, 
j) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további 
használatba adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, 
sem ingyenesen, sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül; a bérbeadó az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha 
az albérlő, további használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az 
engedély nélküli albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felmondásra 
jogosítja fel a bérbeadót, 
k) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, 
átengedése, engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával lehetséges, 
l) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést 
azonnali hatállyal felmondja vagy felmondhatja: 

la) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy más jogszabályban meghatározott 
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget, 
lb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 
megjelölt határidőben, 
le) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
ld) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói 
hozzájárulás nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
le) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 
nélkül módosítja, 
lj} a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményerr átalakítást vagy bánnilyen 
egyéb építkezést végez, 
lg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen bevonják, vagy a 
bérlővel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
lh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát illetve kötelezettségét 
harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 25-27. napirendi pontokat. 
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25. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor 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: 
A Morrison's Kft. Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések 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 27. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A Képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2015. szeptember 24-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.45 óra. 

K. m. f. 

j__. C_.,. • 
Kovács Róbeff · 
polgármeste#:;\, 

elnök "-'~::. ' • ,-
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2015. augusztus 27-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 Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Ehrenberger Krisztina 

FodorJános 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Kálrnánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csernák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kántor Gézáné 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 
'11.; H-2' .!?_V A, U tJ 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 
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Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 
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Országgyűlési képviselők: 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 
·-t .. h c ___ ~ 

....... ·~ .......................................... . 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula - ez . /' é-<'-- '-L. -......... ; ..... ; ........ (. .... ~ .............. . 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina ··················································· 

Baloghné Stadler Irén ··················································· 

Czirják Sándor ··················································· 

Gerstenbrein György ··················································· 

Gregus György ...................................................... 

Lakatos Béla ··················································· 

Nagyné Horváth Emília ··················································· 

Pluzsik Gábor .................................................... 

Tamás László ..................................................... 

Tábi Attila ·································································· 

Vermes Zoltán László ···································:··············· 

Vincze Sándor .................................................... 
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