
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
szeptember 24-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.15 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte 
Gazdag Ferenc 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Főépítészi Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Polgármesteri Kabinet 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Kft. 
X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Távolmaradás oka 
munkahelyi elfoglaltság 

Mozsár Ágnes 
Végh Erzsébet 
dr. Mózer Éva 
Kárpáti Beatrix 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
FodorJános 
Dobrai Zsuzsanna 
Szabó László 

JoósTamás 
Gardi József 

Kálmánné Szabó Judit 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Novák Andrea 



Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Közbeszerzési tanácsadó 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 
"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 

dr. Éder Gábor 
dr. Nagy Jolán 
dr. Aziz-Malak N óra 
Deézsi Tibor 
dr. Magyar Adrienn 
Dr. Rajháthy Beatrix 
Stancel Adél 

Elnök: Napirendi előtt a Képviselő-testület köszöntötte a tavalyi felterjesztésre Lukács Máric
díj kitüntetésben részesült Mihalicska Teréziát, a Havasi Gyopár Alapítvány elnökét, valamint 
előléptetésük alkalmából dr. Gyetvai Tibor ezredest, a BRFK X kerületi Kapitányság 
vezetőjét és Gardi József a/ezredest, a X kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjét. 

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

Elnök: Beszámol az elmúlt időszak (VIII. 28.- IX. 24.) fontosabb eseményeiről: 
- Felavatták a Szivárvány Idősotthon területén lévő épületből kialakított Bosch Óvodát. 

Hetvenöt óvodást és huszonöt bölcsődést tudnak fogadni. 
Új sportudvarokat is avattak (Komplex Általános Iskola, és Fekete István Általános 
Iskola), véleménye szerint mindkét pálya nagyon jól fogja szolgálni a mindennapos 
testnevelést 
A Műhelyház építése megvalósul az Eiffel Csarnokban. Csarnokfoglaló keretében tartotta 
a Magyar Állami Operaház az idei évadnyitóját Kőbányán. Fantasztikus vasárnap délutánt 
töltöttek a csarnokban, ahol valóban elfoglalták a művészek a létesítményt, Főigazgató úr 
értékelt. 2017 szeptemberében meg kell nyílnia a műhelyháznak, mert az év őszén elindul 
a Magyar Állami Operaház felújítása. 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a Kőbányai Képző- és 
Iparművészek IX. Biennáléja nyílt meg a napokban. Október 8-áig tart nyitva a kiállítás. 
A Református Egyházközség templomában (Ihász utca) vettek részt egy istentiszteleten. 
Bereczky Endre tiszteletére koszorúztak az Önkormányzat által öt évvel ezelőtt 
elhelyezett emléktáblánál. 1905 novemberében készült el végleges állapotában az Ihász 
utcai templom, az egyházközség a 135. jubileumi évét ünnepli ez évben. 
Új úgynevezett népkonyha avatására is sor került a napokban, aMaglódi útra költözött az 
a konyha, amely korábban a Széchenyi István Általános Iskola mellett működött a 
Baptista Szeretetszolgálat szervezésében. A nyári időszakban sátorban tudtak étkezni az 
ideérkezők, nemcsak hajléktalan sorban, hanem Kőbányán nehezebb körülmények között 
élő emberek is. Mostanra elkészült az étkező, vizesblokkal, tálalókonyhával, ahol naponta 
600 embert mindig ellátnak, de vannak olyan napok, amikor 900-an is felkeresik azt a 
konyhát. Az Önkormányzat valamivel több mint 5 millió forinttal támogatta a konyha 
kialakítását. Megkezdte a működését egy faaprító műhely is ezen a területen, a téli 
időszakban ezt a fát juttatják el azoknak, akik jogosultak igénybe venni a szociális tűzifa 
szolgáltatást. 
Elindult egy új villamos is Kőbányán, a CAF spanyol villamos. Két szerelvénnyel indult, 
a 3-as vonalon, ahogy a tesztüzemen átesnek ezek a járművek úgy állnak forgalomba. 
Tágas, világos, télen fűthető, nyáron hűthető és mivel alacsonypadlás nagyon könnyen fel 
tudnak szállni az utasok. 
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Átadták az ösztöndíjakat a Kőbánya számít Rád program keretében, 69 gyermeknek. 
A múlt héten átadták a díszdiplomákat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban a pedagógusoknak. 
Ismét megszervezésre került a mobilitási hét keretében az autómentes nap Kőbányán, 
nagyon sok gyermek kerékpározott, illetve vehetett részt olyan programon, amely az ő 
biztonságos közlekedésüket különböző eszközökkel igyekezett támogatni. 
Tízéves a Tutta Forza Zenekar, ünnepi kancertet tartottak nagyon nagy sikerrel. 
Testvérvárosi látogatásan vettek részt Horvátországban az elmúlt hét végén, az 50. 
Vinkovci őszi napok eseményére került sor a Horvát Köztársasági Elnök részvételével. 
Megérkezett Szent II. János Pál pápa ereklyéje is a Lengyel Templomba az elmúlt hét 
végén. Ünnepi mise keretében Erdő Péter bíboros helyezte el az ereklyét a szentmise után. 
A lengyel Nagykövet úrral is volt módjuk szót váltani. 
Nagyon sok rendezvényük volt még ebben az időszakban: Rendvédelmi nap az Óhegy 
parkban, Vegetáriánus fesztivál a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, 
második alkalommal megszervezett Dreher Sörfesztivál is nagyon sokakat vonzott 
szeptember végén. Bárka sportnapot szervezett a Kocsis Sándor Sportközpontban. A 
Lengyel Házban a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnöke, Danka Zoltán 
kiállítása nyílt meg. 
Örmény Hagyományőrző Estre is sor került. 
Nagy Sportágválasztó volt az elmúlt hétvégén. 
A Kőbányai Diákolimpia díjazottjai is átvehették a nekik járó jutalmakat ezen a héten. 
Felhívja a figyelmet, hogy október 6-án (kedden) l O órakor megemlékezést tartanak az 
Aradi vértanúk tiszteletére az Új Köztemető 1848-as sírhelyén. Tisztelettel vár mindenkit. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bizottsági üléseket követően a módosító javaslatok 
legkésőbb tegnap délutánig a szerverre kerültek. Nem érkezett javaslat napirendről történő 
levételre. Napirendre történő felvételre érkezett javaslat: A Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola épületében található aula Budapest
Kőbányai Református Egyházközség részére történő térítésmentes használatba adása (465. 
számú előterjesztés) 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirendre történő felvételrőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére az alábbi előterjesztést 

26. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Altalános 
Iskola épületében található aula Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 
részére történő térítésmentes használatba adása (465. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

[327/2015. (IX 24.)] 

Elnök: Javasolja, hogy a most napirendre vett előterjesztést 21. napirendi pontként tárgyalja a 
Képviselő-testület. 

Radványi Gábor: Sorrendmódosítási javaslata, hogy a meghívóban 12-es sorszámon 
szereplő előterjesztést a 21-es napirendi pont után tárgyalja a Képviselő-testület. 
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Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a sorrendmódosítási javaslatokróL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi sorrendmódosításról dönt 

21. napirendi pontként tárgyalja a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Altalános Iskola épületében található aula Budapest-Kőbányai 
Református Egyházközség részére történő térítésmentes használatba adásáról 
szóló 465. számú előterjesztést, 
22. napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 12. sorszámmal szereplő 
előterjesztést. 

[32812015. (IX 24.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már elfogadott 327. és 328. számú 
módosítások figyelembevételével. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [32912015. (IX 24.)]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (427. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (456. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
36/2015. (II. 19.) KÖKT határozat módosítása (428. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítása (463. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (452. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítása (451. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. Az Integrált Területfejlesztési Stratégia elfogadása (457. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (429. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4 



9. A Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 
ügyrendjénekjóváhagyása (460. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

l O. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelölése, 
valarnint a felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának megállapítása (442. 
szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ll. Tájékoztató a White Sharks Hockey Club 2014. szepternber és 2015. augusztus közötti 
tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról (439. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Budapest X. kerület, (40695/18) helyrajzi szárnú névtelen közterület elnevezése 
(458. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat támogatási 
kerete (441. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A TÉR_KÖZ pályázat - Újhegyi sétány komplex megújítása - előirányzatának 
átcsoportosítása (462. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

15. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány felújításával kapcsolatban szükséges nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek használatba adása, valarnint a TO & FM 98 Bt. 
helyiségbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő rnódosítása (453. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése (459 . szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

17. Tájékoztató a térfigyelő rendszer rnűködésének gyakorlati tapasztalatairól (461. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

18. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályáztok aktuális állásáról (444. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (450. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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20. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-X. havi 
várható likviditási helyzetéről (448. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
épületében található aula Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére 
történő térítésmentes használatba adása (465. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

22. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő részvétel 
(466. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

23. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (446. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 
hrsz.-ú ingatlan elidegenítése (44 7. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. A Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan 
megvásárlása (449. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kijelölése (445. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen 
szavazattal, 3 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. 
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2. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Megköszöni mindenkinek, aki a költségvetésben közreműködik, hogy a 
gazdálkodásuk a tervezettnek megfelelően, időarányosan, pontosan tartani tudják. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot döntéshozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I félévi 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

3. napirendi pont: 
Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 

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

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

330/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 36/2015. 
(II. 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. (IL 
19.) KÖKT határozata l. melléklete az l. melléklet szerint módosul. 
2. Ez a határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétellellép hatályba. 

l. melléklet a 330/2015. (IX 24.) 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 70. sorral egészül ki: 

" l 70. l 082093 l Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

" 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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4. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) 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 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 

(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztés: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Julianna szóbeli 
javaslatára), hogy a rendelettervezet 6. §-a kiegészül az alábbi új b) ponttal: 
"b) 10. §(l) bekezdésében a "százezer" szövegrész helyébe a "háromszázezer", 
(szöveg lép.) 

Indokolás: ezzel az ágazati kitüntetések és az elismerő címek elismerése azonos lenne. 

Az előterjesztő nem támogatja a 452/1. módosító javaslatot. 
(452/l. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, szavazzanak a 452/l. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
l tartózkodással elfogadja a 45211. módosítójavaslatot [33112015. (IX 24.)]. 

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Julianna szóbeli 
javaslatára), hogy a rendelettervezet 6. §-a kiegészül az alábbi új c) ponttal: 
"c) 17. § (2) bekezdésében a "szociális munkás" szövegrész helyébe a "szociális területen 
dolgozó személy", 
Indokolás: a szociális területen dolgozékra történő kiterjesztés okán. 

Az előterjesztő támogatja a 452/2. módosító javaslatot. 
(452/2. módosító javaslat) 
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Marksteinoé Molnár Julianna a Humánszolgáltatási Bizottság ülésén visszavonta a 
452/3. módosító javaslatát. 

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (dr. Fejér Tibor szóbeli javaslatára), 
hogy a rendelettervezet 3. § (2) bekezdésében az "egy" szövegrész helyébe a "három" szöveg 
lép. 
Indokolás: az orvosok körének kiterjesztése indokolja az eredeti rendeletben meghatározott 3 
fő megtartását. 

(452/4. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 452/4. módosító javaslatot. 

Dr. Fejér Tibor visszavonja a 452/4. módosító javaslatot. 

Dr. Fejér Tibor szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 3. § (2) bekezdésében 
az "egy" szövegrész helyébe a "kettő" szöveg lép. 
Indokolás: az orvosok körének kiterjesztése indokolja az elismerés 2 fő részére történő 
adományozását. 

(452/6. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 452/6. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a 452/6. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
l tartózkodással elfogadja a 45216. módosítójavaslatot [33212015. (IX 24.)]. 

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Gál Judit szóbeli javaslatára), hogy a 
rendelettervezet 6. § b) pontja kerüljön törlésre. 
Indokolás: eddig is komoly egyeztetéseket igényelt a hat fő jelölése. 

(452/5. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 452/5. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a 452/5. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
l tartózkodással elfogadja a 45215. módosítójavaslatot [33312015. (IX 24.)]. 

Dr. Fejér Tibor szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 4. §-ában az "egy" 
szövegrész helyébe a "kettő" szöveg lép. 
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Indokolás: az orvosokhoz hasonlóan, az asszisztensek és ápolók körének kiterjesztése 
indokolja az elismerés 2 fő részére történő adományozását. 

Az előterjesztő nem támogatja a 452/7. módosító javaslatot. 
(452/7. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 452/7. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
l tartózkodással elfogadja a 45217. módosítójavaslatot [33412015. (IX 24.)]. 

Marksteinoé Molnár Julianna szóbeli módosító javaslata, hogy a Rendelet 13. § (2) 
bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 
"(2) A kitüntetés évente kettő fő részére adományozható." 
Indokolás: az arányosság érvényesítése az asszisztensek és az orvosok részére adományozható 
kitüntetettek száma vonatkozásában. (452/8. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 452/8. módosító javaslatot, tekintettel arra, hogy a 
Képviselő-testület által elfogadott 452/7. módosító javaslat, ugyanezt a javaslatot 
tartalmazza. 

Marksteinoé Molnár Julianna visszavonja a 452/8. módosító javaslatot. 

Elnök szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet l. § (2) bekezdésében és 5. §-ában 
szereplő a "Hock János-díj" szövegrész helyébe a "Manninger Miklós-díj" szöveg lép. 
Indokolás: Manninger Miklós tánctanár és koreográfus, 1961-től a tragikus hirtelenséggel 
bekövetkező haláláig, 2014. július 30-áig vezette a Törekvés Táncegyüttest, melynek alapítója 
volt és amely 1968-ban elnyerte a Ki Mit Tud? fődíját, és 1983-ban a franciaországi 
Remiremanti Fesztivál fesztiváldíját Munkásságát a szakma számos díjjal ismerte el. 

Az előterjesztő támogatja a 452/9. módosító javaslatot. 
(452/9. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra, a már 
elfogadott módosító javaslatok figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen 
szavazattal, l tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint - a 452/1., 2. és az 5-7., 
továbbá a 9. módosító javaslatok figyelembevételével - megalkotja az önkormányzati 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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6. napirendi pont: 
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) 

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 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az Önkormányzat sporttal 
kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
Az Integrált Területfejlesztési Stratégia elfogadása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

335/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy 
az erről szóló tájékoztatást küldje meg a Belügyminisztérium részére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

(A határozat l. mellékletét képező Integrált Településfejlesztési Stratégia szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll 



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

A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 
javaslatára), hogy a határozattervezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Radványi Gábort, 

j) Varga Istvánt_.[ és] 
k) Vermes Zoltán Lászlót[.] és 
l) Agócs Zsoltot." 

Indokolás: az adott terület önkormányzati képviselőjének meghívása is szükséges. 
(429/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 429/1. módosító javaslatot. 

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

336/2015. (IX. 24.) határozata 
a Kőbányai Hárslevelű Óvoda 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. július 31-éig szóló határozott 
időre a Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.) magasabb vezetői 
tevékenységének ellátására. 
2. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapjában, továbbá a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
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g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Radványi Gábort, 
j) Varga Istvánt, 
k) V enn es Zoltán Lászlót és 
l) Agócs Zsoltot 

Határidő: 2015. október 2. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

(A határozat l. mellékletét képező pályázati kiírás szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 

ügyrendjénekjóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

337/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét az 
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba. 

(A határozat l. mellékletét képező, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelölése, valamint 

a felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

338/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelöléséről, 
valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának megállapításáról 
(15 igen, l nem szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának 2015. október 21-étől öt évre, 2020. 
október 20-áig dr. Rajháth y Beatrixot, Szabó Tibort és Vermes Zoltán Lászlót jelöli ki. 
2. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja 70 OOO Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjának 
tiszteletdíja 50 OOO Ftlhó. 
3. Ez a határozat 2015. október 21-én lép hatályba, és 2020. október 21-én hatályát veszti. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
Tájékoztató a White Sharks Hockey Club 2014. szeptember és 2015. augusztus közötti 

tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a White Sharks 
Hockey Club 2014. szeptember és 2015. augusztus közötti tevékenységéről és a jegyárak 
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, (40695/18) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

339/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, (40695/18) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, (40695118) helyrajzi számú névtelen 
közterület Vízkerék utcaként történő elnevezését. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat támogatási 

kerete 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

340/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat támogatási 
keretéről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a védett 
építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról szóló 
116/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat l. melléklet VIII. 5. pontjában meghatározott 
eredményhirdetési határidőt 2015. október 31. napjáig meghosszabbítja. 
2. A Képviselő-testület a védett építészeti értékek megőrzésének támogatása költségvetési sor 
előirányzatát 5 120 611 Ft összeggel megemeli 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. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A TÉR_KÖZ pályázat- Újhegyi sétány komplex megújítása-előirányzatának 

átcsoportosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a közbeszerzés lezárult, a vesztesek 
nem támadták meg a döntést, így a héten sor került a munkaterület átadására. A kivitelező a 
rendelkezésére álló 119 nap alatt el kell végezze a munkát. 
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Tájékoztatásul elmondja, ha nem támadják meg a közbeszerzést, akkor el fog indulni a munka 
az Állomás utca 26. alatt is, és a Kerepesi úti orvosi rendelő közbeszerzési eljárására eddig 
tizenkilencen jelentkeztek. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési 
javaslatról. 

341/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a TÉR_KÖZ pályázat - Újhegyi sétány komplex megújítása - előirányzatának 
átcsoportosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet l O. mellékletében a TÉR_ Köz pályázat (Újhegyi sétány komplex 
felújítása) költségvetési sor 579 518 767 Ft + 156 469 877 Ft általános forgalmi adó, azaz 
bruttó 735 988 644 Ft összegű előirányzatát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. költségvetési sorai 
közé csoportosítja át. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány felújításával kapcsolatban szükséges nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek használatba adása, valamint a TO & FM 98 Bt. 
helyiségbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

342/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 18. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 35. szám alatti l O. épületben lévő 18. számú, 131 m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14., cégjegyzékszáma: 01-09-207493, 
adószáma: 25307610-2-42) részére 2015. szeptember 24. napjától az Újhegyi sétány 16. szám 
alatti épület felújításának befejezéséig tartó időre használatba adja raktározás céljára. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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343/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Cselekedjünk 
Közhasznú Alapítvány (székhelye: ll 08 Budapest, Oltó utca 6. X. emelet 44., adószáma: 
18283688-1-42, országos nyilvántartásbeli azonosítója: 11528) által bérelt Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti, 156 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 
42309/34) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (székhelye: 1105 
Budapest, Szent László tér 7-14., cégjegyzékszáma: 01-09-207493, adószáma: 25307610-2-
42) részére 2015. szeptember 24. napjától az Újhegyi sétány 16. szám alatti épület 
felújításának befejezéséig tartó időre használatba adja klubfoglalkozások tartása céljára. 
2. A használó a Cselekedjünk Közhasznú Alapítvánnyal köteles megállapodni a közüzemi 
díjak megfizetéséről és a helyiség használatának ütemezésérőL 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A TO & FM 90 Bt. bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő módosításáról 
átruházott hatáskörben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 2015. szeptember 22-ei ülésén 
hozott döntést. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A "RÉS" Szociális és Kolturális Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

344/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a "RÉS" Szociális és Kolturális Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "RÉS" 
Szociális és Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Összekötő u. 3.) családok átmeneti 
otthona szolgáltatás biztosítására- 2016. január 1-jétől2020. december 31-ig tartó időtartamra 
- kötendő ellátási szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a "RÉS" Szociális és Kulturális 
Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés fedezetére az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében bruttó 13 700 eFt összeg tervezéséről gondoskodjék. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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(A határozat l. mellékletét képező ellátási szerződés szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Tóth Balázs: Annak idején is támogatta, hogy az Önkormányzat induljon el abba az irányba, 
hogy a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozzon a karnerarendszer működtetése. A 
továbbiakban is támogatni fogja ezt az elképzelést. 

Elnök: Az eredmények mindenképpen azt jelzik, hogy jó döntést hozott a Képviselő-testület. 
További hozzászólásra nemjelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő 
rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

18. napirendi pont: 
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós és 
egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal 
nélkül lezárja. 

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

20. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-X. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: 2015. L félévében valamivel több mint 5 milliárd forint állt rendelkezésre a 
folyószámlájukon, úgy hogy számos beruházás elindult. Az adóbevételek majdnem 50%-ra 
teljesültek az L félévben. Ütemesen érkeznek az adóbevételek, mindez megadja az alapot 
ahhoz, hogy a következő évekre tervezett beruházások előkészítését folytassák. Hozzászólásra 
nemjelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 1-X havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

épületében található aula Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére történő 
térítésmentes használatba adása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

345/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
épületében található aula Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére történő 
térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Református Egyházközség (székhelye: 1105 Budapest, Ihász u. 15., Magyarországi 
Református Egyház száma: 6.PK.63367, KIM nyilvántartási száma: 00002/2012., sorszáma: 
5.) 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 aula megnevezésű helyiséget 2015. szeptember 27. napjától az Újhegyi Közösségi 
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Ház felújításának befejezéséig vasárnaponként 10.00 és 12.30 óra közötti, valamint a 2015. 
december 20-ig terjedő időszakban 4 alkalommal vasárnap 15.00 és 19.00 óra közötti 
időtartamban térítésmentesen használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 

22. napirendi pont: 
A Magyar Labdarugó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő részvétel 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Radványi Gábor: Az MLSZ tájékoztatása szerint bennmaradt néhány pálya, amely arra 
sarkallja az Önkormányzatot, hogy 30% önrész vállalásával továbbmenjenek az iskolai 
pályaépítési programon. Felvetődött elsősorban a Szent László Gimnázium, hiszen ott már 
nagyon elhasználódott a műftives pálya. V él eménye szerint semmi gondot nem okoz egy 
40x20-as pályát létesíteni az azt kiegészítő palánkkal, illetve világítássaL A Balatonlellei 
táborban 12x24-es pályátjavasolnának megépíteni. Van két olyan iskola, amelynek a helyzete 
ftiggőben van, az egyik az Önkormányzat tulajdonát is képező Orchidea török alapítvány által 
finanszírozott oktatási intézmény, amelyet bérbe adnak a Prizma Alapítványnak, örülnének 
egy ilyen pályának és az önrész 30%-át biztosítanák Szóba került még a Zrínyi Miklós 
Gimnázium udvarán elhelyezendő pálya, de fővárosi tulajdonban van, és a Főváros tudna 
pályázni. Ha az Önkormányzat vállalja a kisebb pálya költségeit, 4 millió forint biztosítását, 
akkor megépíthető lenne a pálya. Mindenképpen fel kell venni a Fővárossal a kapcsolatot a 
tulajdonjoggal, illetve a pályázattal kapcsolatban. A pályázat beadásának határideje október 9-
e. Javasolja, hogy induljanak el a négy pályával a pályázaton. 

Patay Papp Judit: Kérdezi, hogy a műftives pályákat meglévő szilárdburkolatú sportpályák 
helyett készíttetik, vagy olyan területekre, amelyek nem voltak sportpályának hasznosítva? 

Elnök: Van ahol meglévő szilárdburkolatú sportpályát alakítanak át műftives pályára, és van 
ahol új műfúves pályát alakítanak ki. Elmondja, hogy az iskolaudvarok sincsenek túl jó 
állapotban. A pályafelújítási program nagymértékben segíti, hogy meg tudják újítani az 
iskola- és óvodaudvarokat Felmérés készül az intézményi udvarok felújításáról. Csak a 
szilárdburkolat rendbetétele több mint l 00 millió forintot igényeine. A balesetveszélyes 
burkolatokat az idei nyáron rendbe tették, mintegy 20 millió forintbóL Ütemesen egy-két év 
alatt a végére érnek a feladatnak. 

Radványi Gábor: Három pálya szilárd burkolatú pálya helyére fog kerülni, a Zrínyi Miklós 
Gimnázium pályája új helyre kerül. 
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Elnök és Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata, hogy a 3. mellékletében foglalt 
határozattervezetben az "1000 eFt'' szövegrész helyébe a "4000 eFt'' szöveg lép, továbbá az 
előterjesztés kiegészül az alábbi két határozattervezettel: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2015. ( ...... ) határozata 

a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján az Orchidea 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvarával történő részvételről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében az 
Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Cserkesz u. 
10-14.) sportudvarán (hrsz.: 41790 és 41791) 20x40 méter nagyságú műfüves futballpálya 
kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére, valamint a megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatától az 
l. pont szerinti beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kérje meg a 
41791 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti beruházás megvalósításához 
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására a 41790 hrsz.-ú ingatlan 
vonatkozásában. 
5. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola Prizma Oktatási és Kulturális Alapítványa által nyújtott 9750 eFt összegű 
támogatást a pályázat pozitív elbírálása esetén a Kőbányai Önkormányzat átvegye. 
6. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy abban az esetben, ha a nyertes pályázatot követő 
szerződés megkötése az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a 200 OOO Ft biztosítékot az Prizma Oktatási és 
Kulturális Alapítvány köteles átutalni az Önkormányzat részére. 
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
sportpálya telepítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendeletben 9750 eFt összeget tervezzen. 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a pályázat jogi, pénzügyi 
és számviteli feltételeit, és ezek mérlegelése alapján nyújtsa be az l. pont szerinti pályázatot 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője" 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2015. ( ...... )határozata 

a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján a Zrínyi Miklós 
Gimnázium sportudvarával történő részvételről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Zrínyi Miklós Gimnázium (ll 08 Budapest, Mádi u. l 73.) sportudvarán 12x24 méter nagyságú 
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műflives futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
és nyilatkozatok megtételére, valamint a megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatától az 
l. pont szerinti beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kérje meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
sportpálya telepítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendeletben 5040 eFt összeget tervezzen. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a pályázat jogi, pénzügyi 
és számviteli feltételeit, és ezek mérlegelése alapján nyújtsa be az l. pont szerinti pályázatot 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője" 

Indokolás: Indokolt, hogy valamennyi kőbányai oktatási intézményben létesüljön az MLSZ 
támogatásával műfüves pálya, annak érdekében, hogy az odajáró, zömében kőbányai 
lakóhelyü tanulók megfelelő körülmények között sportolhassanak 

(466/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 466/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a döntési 
javaslatokról a 46611. módosító javaslat figyelembevételével. 

346/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarugó Szövetség Országos Pályaépítési Programján a Kőbányai Szent 
László Gimnázium sportudvarával történő részvételről 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Kőbányai Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor u. 28-34.) 
sportudvarán műflives futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti beruházás megvalósításához 
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
sportpálya telepítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendeletben 9750 eFt összeget tervezzen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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347/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján a Balatonlellei Nyári 
Tábor sportudvarával történő részvételről 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Balatonlellei Nyári Tábor (8638 Balatonlelle, Úszó u. 1-3.) sportudvarán műftives 
futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére, valamint megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti beruházás megvalósításához 
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
sportpálya telepítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendeletben 5040 eFt összeget tervezzen. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

348/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
az MLSZ Országos Pályaépítési Programja keretében létesítendő műfüves pályák 
járulékos költségeinek fedezetéről 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben 
bruttó 4000 eFt összeget tervezzen a műftives pályák kivitelezéséhez szükséges esetleges 
járulékos költségek, valamint a talajmechanikai szakvélemények fedezetére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

349/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján az Orchidea 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvarával történő részvételről 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében az 
Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 05 Budapest, Cserkesz u. 
10-14.) sportudvarán (hrsz.: 41790 és 41791) 20x40 méter nagyságú műftives futballpálya 
kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére, valamint a megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatától az 
l. pont szerinti beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kérje meg a 
41791 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában. 
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti beruházás megvalósításához 
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására a 41790 hrsz.-ú ingatlan 
vonatkozásában. 
5. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola Prizma Oktatási és Kulturális Alapítványa által nyújtott 9750 eFt összegű 
támogatást a pályázat pozitív elbírálása esetén a Kőbányai Önkormányzat átvegye. 
6. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy abban az esetben, ha a nyertes pályázatot követő 
szerződés megkötése az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a 200 OOO Ft biztosítékot az Prizma Oktatási és 
Kulturális Alapítvány köteles átutalni az Önkormányzat részére. 
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
sportpálya telepítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendeletben 9750 eFt összeget tervezzen. 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a pályázat jogi, pénzügyi 
és számviteli feltételeit, és ezek mérlegelése alapján nyújtsa be az l. pont szerinti pályázatot 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

350/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján a Zrínyi Miklós 
Gimnázium sportudvarával történő részvételről 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Zrínyi Miklós Gimnázium (ll 08 Budapest, Mádi u. l 73.) sportudvarán 12x24 méter nagyságú 
műfüves futballpálya kerül kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
és nyilatkozatok megtételére, valamint a megállapodások aláírására. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 
Önkormányzatot terheli. 
3. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatától az 
l. pont szerinti beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kérje meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
sportpálya telepítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendeletben 5040 eFt összeget tervezzen. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a pályázat jogi, pénzügyi 
és számviteli feltételeit, és ezek mérlegelése alapján nyújtsa be az l. pont szerinti pályázatot 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

351/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Tárna utca 4. fszt. 2. 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, Táma utca 4. fszt. 2. szám alatti, 
41003/2/ A/15 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
3. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 84%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

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

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

352/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú 
ingatlan elidegenítéséről 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete árverésen 
értékesíti a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti (hrsz: 41090/3) ingatlant. 
A Képviselő-testület az árverési hirdetményben az alábbi feltételeket állapítja meg: 

a) az ingatlan kikiáltási ára 400 OOO OOO Ft, 
b) az ajánlati biztosíték összege 40 OOO OOO Ft, 
c) a vevő a vételárat az elővásárlásra jogosultak lemondási nyilatkozatának megérkezését 

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

e) Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződéstől elálljon abban az 
esetben, ha a Vevő a vételárat a szerződésben rögzített időpontig nem fizeti meg az 
Önkormányzat részére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. melléklet szerinti árverési felhívás 
közzétételére és az árverés lebonyolítására. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményes árverést követően 
az adásvételi szerződést kösse meg, illetve az ingatlan értékesítésével kapcsolatban szükséges 
további intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2015. október 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Radványi Gábor ügyrendi javaslata, hogy a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés 
c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a Budapest X kerület, Gergely utca 63. szám alatti 
magántulajdonú ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy zárt ülés keretében tárgyalják 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan megvásárlásáról 
szóló előterjesztést. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a Budapest X 
kerület, Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan megvásárlásáról szóló 
előterjesztést [35312015. (IX 24.)]. 

25. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan 

megvásárlása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Bejelenti, hogy Szabó László nem kéri a Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 
zárt ülés elrendelését, ezért a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kijelöléséről szóló előterjesztést. 
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25. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kijelölése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Pap Sándor: Mindannyiuk nevében megköszöni Vezérigazgató úrnak az elmúlt 
időszakban végzett munkáját. Véleménye szerint budapesti szinten is kiemelkedő gazdasági 
társaságat hozott létre a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-ből. Kívánja, hogy ez az örömteli 
időszak minél tovább tartson. 

Marksteinné Molnár Julianna: A Felügyelő Bizottság is értékelte Vezérigazgató úr 
tevékenységét és maximális elégedettséggel szólt róla. Támogatja a döntési javaslat 
elfogadását. 

Tóth Balázs: Kérdezi Jegyző urat, hogy a törvény megszabja-e, hogy milyen hosszú 
időtartamra lehet kinevezni vezetőket egy pozícióra, vagy előírja-e a jogszabály, hogy hány 
év után kötelező a pályáztatás? 

Dr. Szabó Krisztián: A jogszabály maximálja a kijelölés időtartamát a gazdasági társaság 
vezető tisztségviselője legfeljebb öt éves határozott időtartamra jelölhető ki, ugyanakkor 
pályázati kötelezettséget nem tartalmaz és az önkormányzat alkalmazandó szabályai sem. A 
Képviselő-testület általi kijelölés jogszabályszerű. 

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

355/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kijelöléséről 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának Szabó Lászlótjelöli ki 2015. november 18-ától öt évre, 
2020. november 17-éig. 
2. Ez a határozat 2015. november 18-án lép hatályba, és 2020. november 17-én hatályát 
veszti. 

356/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének jóváhagyásáról 
( 13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó László, a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója munkaszerződését az l. melléklet szerinti 
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tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására. A 
vezérigazgató munkabére bruttó l M Ft/hó. 

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

Elnök: Gratulál Vezérigazgató úrnak, további eredményes munkavégzést kíván. A napirendi 
pont tárgyalását lezárja. 

Szabó László: Megköszöni a bizalmat. 

Gál Judit: A Dévai gyerekek köszönetét tolmácsolja, akik 2015. augusztus 28-án Kőbányán 
vendégeskedtek. 

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. október 22-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.40 óra. 

polgármester 
elnök~~ 

K. m. f. 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. szeptember 24-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Fe rene 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. W ee ber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly ··················~·························· 
l 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna .~~~······························ 
Dr. Éder Gábor , . _J L' /).__ ....... 

• ), f .... ·\.:,.:,i· .........................•.•....•....•.•.. 

' Dr. Egervári Éva ......... e~Uv ............................... . 
············~······························· Dr. Nagy Jolán 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János ····~·~·········""'''"'''""' 
-; l ' l 

nL/ , ·U 
d~'- . L\/ ................................................... Horváthné dr. T ó th Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 
1 r. , \ (' ~ 'l -
i.<,~b'~~·::·'~?·······l~··············· 

·i . '<:., ' 
<--'Ct."-. ·····················>,···························· Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna ........ ~: .......................... . 
Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 
~!J~~ 

........ ~ ................................. . 

Mozsár Ágnes ...... llliP ............................... .. 
Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

v6~h Er2~~loe:t 
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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 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

...-·--.... 
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' \/ 

...... -:':-?. . :'•;· .. : ~ .. · .......................... . 

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 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testületbizottságainem 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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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 névszerinti szavazásról készültjegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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