
BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 17-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 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, Gazdag Ferenc, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy 
Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
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Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly aljegyző ~~Cj.J8 /p:r &o!5j!X · . ár)?dtt't·· 
Főépítészi Osztály Mozsar Agne~ f' U 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Rappi Gabriella 
Hatósági Főosztály dr. Mózer Éva 
Humánszolgáltatási Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály dr. Egervári Éva 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály Korányiné Csősz Anna 
Polgármesteri Kabinet Dobrai Zsuzsanna 
Belső Ellenőrzési Osztály Pándiné Csemák Margit 
Kőbányai Közterület-felügyelet Fodor János 
BRFK X. kerület Rendőrkapitányság dr. Gyetvai Tibor 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szabó László 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. JoósTamás 
Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. Lajtai Perenené 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X. Tankerülete Fehér Gyöngyi 
Képviselő-testületbizottságainem képviselő tagja Almádi Krisztina 

Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Vincze Sándor 
Kollátosz Jorgosz 
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Meghívottak: 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Pályázó 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
Törekvés Nonprofit Kft. 

Közbeszerzési tanácsadó 
Kitüntetésben részesített személy 

FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület 
Újpest Állatvédelmi Járőrszolgálat 

Török Andrea 
Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
Horváthné Dr. T ó th Enikő 
Jógáné Szabados Henrietta 
dr. Éder Gábor 
dr. Szabados Ottó 
dr. Aziz-Malak Nóra 
Kürtös Réka Anna 
Surányi Tünde 
Deézsi Tibor 
Németh Tibor 
Vizi Tibor 
dr. Magyar Adrienn 
N agyné Horváth Emília 
Orbánné Balogh Katalin 
Gyimesi Ildikó 
Prisznyák Norbert 
Pataki Gábor 

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

Napirend előtt a Rátz Tanár Úr Díjban részesült Nagyné Horváth Emilia biológia-kémia szakos 
középiskolai tanár, valamint a 22. Országos Betlehemi jászol-kiállitáson kerületünk két 
dijazottja, Gyimesi Ildikó textilművész és Orbánné Balogh Katalin textiljáték-készítő népi 
iparművész, továbbá Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezőőri Szolgálat vezetője köszöntésére kerül 
sor. 

Elnök: Köszönti Oláh Csabát, a Mezőőri Szolgálat vezetőjét, akit több önkormányzat által 
alkotott társulás tanácsa bízza meg. Oláh Csaba megbízása lejárt, sikerrel újrapályázott és a 
társulás tanácsa ismét úgy döntött, hogy kinevezi a Rákosmenti Mezőőri Szolgálat vezetőjének. 
Ezúton gratulál a kinevezéséhez és jó munkát kíván a Képviselő-testület nevében. (A Képviselő
testület megtapsalta Oláh Csabát.) 

Oláh Csaba: Megköszöni a gratulációt. 

Elnök: Köszönti Gyimesi Ildikót és Orbánné Balogh Katalint, akik textiljáték-készítő népi 
iparművészek és a 22. Országos Betlehemi jászol-kiállításon vettek részt, szép eredményt értek 
el. A Kőbányai Önkormányzat is támogatja ezt a rendezvényt. Gratulál az iparművészeknek és 
további sikert kíván. (A Képviselő-testület megtapsalta az iparművészeket.) 
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Gratulál Nagyné Horváth Emília biológia-kémia szakos középiskolai tanárnak, aki Rátz Tanár 
Úr Díjban részesült. Többen azt mondják, hogy ez a díj a magyar tanári szakma Nobel-díja, 
mások azt mondják, hogy a Kossuth-díja. Büszkék lehetnek Nagyné Horváth Emíliára, hiszen 
a Rátz Tanár Úr Díj a természettudományos oktatás terén maradandót alkotók díja, Emília a 
biológia tanításért kapta ezt a díjat. A Képviselő-testület megtekintette az Akadémián tartott 
díjátadóra készült filmet.) 

Nagyné Horváth Emilia: Megköszöni a volt igazgatóinak, hogy támogatták a pályáján. Az 
élete során mindig voltak tanár példaképei és segítői és ezért hálás a sorsnak. Megköszöni a 
Képviselő-testület köszöntését. (A Képviselő-testület megtapsalta a dijazottat.) 

Elnök: Beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 
Manninger Miklósné és családjától köszönő levelet kapott, amelyben megköszöni, hogy a 
Képviselő-testület döntése alapján létrehozták a Manninger Miklósról elnevezett díjat. 
Bíztat mindenkit, hogy menjen el az Újhegyi sétányra, a munka látványos szakaszához 
érkezett, most már építenek, a tervek szerint karácsonyra átjárható lesz a sétány. Hatalmas 
munkát végeztek négy hónap alatt. 
Megkezdődött a Kerepesi úti orvosi rendelő bontása is jó ütemben halad. 
Megkezdődött az önkormányzati ügyfélközpont kialakítása, amely a bontást követően 
rövidesen építési szakaszba érkezik. 
A Helytörténeti Gyűjteménynél még csak a bontásnál tartanak, de reményeik szerint ott is 
rövidesenjön az építkezés. 
A Mikulás hozott egy jégpályát Kőbányára. Érdemes különösen az esti időszakban eljönni 
a főtérre és megnézni, hogyan korcsolyáznak a kerületiek. 
A Bosch-sal kötött szerződés alapján elkészült az Újhegyi Idősek Klubja a volt 
barakképületben, és a Szivárvány Idősotthon mosodája is felújításra került. Korszeru, új 
létesítményt tudnak használni az idősek. 
Mintegy l 600 élelmiszert tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot tudtak kiosztani a 
kőbányaiaknak a 8 millió forintos keretösszegbőL 

Elnök: Bejelenti, hogy a meghívóban a J O. és a ll. sorszámmal jelzett előterjesztések nem 
kerültek benyújtásra. 

Elnök: Javasolja, hogy zárt ülés előtti tárgyalással a Képviselő-testület vegye fel napirendj ére: 
40. A Bárka Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítása (638. számú 

előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

41. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 
támogatásához forrás biztosítása (640. számú előterjesztés) 
Előterjesztő.· dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Kéri, szavazzanak arra, hogy felveszik-e napirendre az ismertetett előterjesztéseket A 
napirendre vételhez minősített többség szükséges. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére - a zárt ülés előtti tárgyalással - az alábbi 
előterjesztéseket [42112015. (XII. 17.)}: 

40. A Bárka Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módositása (638. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

41. Az iparositott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújitásának 
támogatásáhozforrás biztositása (640. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Elnök: Javasolja, hogy a meghívóban 21. sorszámmal jelzett előterjesztést a harmadik 
napirendi pontként, a 17. sorszámmal jelzett előterjesztést a negyedik napirendi pontként 
tárgyalja a Képviselő-testület. Kéri, szavazzanak a sorrendmódosításról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal úgy dönt, hogy a meghivóban 21. sorszámmal jelzett előterjesztést a harmadik 
napirendi pontként, a 17. sorszámmal jelzett előterjesztést a negyedik napirendi pontként 
tárgyalja [42212015. (XII. 17.)} 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [42312015. (XII. 17.)}: 

l. A "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredménye, az 
ajánlattételi szakasz megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció 
és a szerződéstervezetjóváhagyása (635. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (600. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közművelődési 
megállapodás kötése (581. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesülettel megállapodás megkötése (639. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozása, az Önkormányzat által fenntartott óvodák 
vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározása, valamint előirányzat 
visszarendezése (620. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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6. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (630. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(628. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2015. évi alakulásáról (610. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (632. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. Budapest X. kerület, Új köztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervéről szóló 112006. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (631. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ll. Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi út - Tavas utca - Sütöde utca - Újhegyi 
sétány - Gergely utca által határolt terület Kerületi építési szabályzatáról és 
Szabályozási tervéről szóló 29/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (637. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. A Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2016/2017. tanévre tervezett iskolai 
felvételi körzetek véleményezése (583. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. 
módosítása (636. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

14. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
(617. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A térfigyelő rendszer 2016. január, február és március havi működtetésével összefúggő 
rendőrségi támogatás biztosítása (633. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

16. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjármű megvásárlása 
céljából támogatás nyújtása (577. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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17. A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás (621. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 
részére irodahelyiség biztosítása (625. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítása (634. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

20. A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodás 
megkötése (608. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2015. évi hérmaradvány fedezetének biztosítása (623. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

22. A Hárslevelű utcai műfuves futballpálya térítésmentes használatba adása (602. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
23. A "RÉS" Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosítása (582. számú 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

24. Kőbánya Egészségtervének elfogadása (614. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

25. A kőbányai közétkeztetésben is bevezetett "menzareform" nyomán kialakult helyzet 
értékelése, átfogó vizsgálat kezdeményezése (627. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Patay-Papp Judit Vivien képviselő 

26. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfurdő jegyárainak 
megállapítása (605. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
aulájának a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Szociális és Karitatív Szervezete részére 
történő térítésmentes használatba adása (587. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2016-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a 2016. évi 
ellenőrzési terve (612. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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29. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (622. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

30. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről (597. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

31. Tájékoztató a Kőbánya név használata tárgyában 2015. évben benyújtott kérelmek 
elbírálásáról (611. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

32. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
határozatokról (629. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

33. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XII. havi várható, 
felülvizsgált likviditási helyzete (616. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

34. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
évi munkaterve (601. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

35. A Budapest X., KisMÁV-telep 38916/7-38916-12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba történő átvétele (626. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

36. A Budapest Főváros X. kerület, Gergely utca 112/a-b szám alatt lévő ingatlan egy 
részének megvásárlása (599. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti lakás elidegenítése (598. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

38. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 
elidegenítésre történő kijelölése (615. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

39. A Gutírnann-tó (Újhegyi-tó) haszonbérbe adása (584. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

40. A Bárka Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítása (638. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

41. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 
támogatásához forrás biztosítása(. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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42. Egyes intézményvezetői illetmények rendezése (624. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Magyar~rszág helyi ö~ko;má~yz~tai;Ól szóló 20ll. évi cJXXXIX. t6~vény 46.§ (2/bekezdés j 

a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 

43. A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (594. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

44. A Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (596. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

45. Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám 
alatti, (40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme (595. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

46. A Kojot Film Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(590. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

47. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (580. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Megköszöni Korányiné Csősz Annának a kalendáriumot, amelyet nagyon kedves 
módon állított össze a 2016-ban a bizottsági, illetve képviselő-testületi ülések tervezett 
időpontj áról. 

1. napirendi pont: 
A "Közterületi térfigyelő-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" 

tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredménye, az ajánlattételi szakasz 
megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a 

szerződéstervezet jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadót. Hozzászólásra nemjelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közterületi 
térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszának eredményéről és az ajánlattételi szakasz megindításáról szóló 
előterjesztés elfogadásáról szavazott, amely szavazás érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 22. § (5) bekezdése alapján a döntéshez név 
szerinti szavazás szükséges. 
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2. napirendi pont: 
A Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Surányi Tünde pályázót. Kérdezi, kéri-e a zárt ülés elrendelését? 

Su.rányi Tünde: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

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

424/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Surányi Tündét 
bízza meg a Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű utca 5.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával 2016. január l-jétől 2020. július 31-éig terjedő határozott időre. A 
garantált illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (l) 
bekezdése, a magasabb vezetői pótlékát az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek 
intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról szóló 483/2013. (X. 17.) KÖKT 
határozat szerint határozza meg, egyben felkéri a polgáriDestert a munkaügyi intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

Elnök: A Képviselő-testület nevében gratulál Surányi Tündének a kinevezéséhez. Eredményes 
jó munkát kíván. (A Képviselő-testület megtapsalta az óvodavezetőt.) 

Su.rányi Tünde: Megköszönte a bizalmat. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közművelődési 

megállapodás kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

9 



Vizi Tibor: Megköszöni a Képviselő-testületnek a sok évi támogatást, ami nagyon nagy 
segítség a számukra, hiszen a 45 millió forintos költségvetésükből 20 millió forintot áll a 
Kőbányai Önkormányzat. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz kerültek át és a Vagyonkezelő 
csak úgy köt velük szerződést, ha a Kőbányai Önkormányzat egy együttműködési 
megállapodásban támogatja a Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságat V él eménye szerint a megállapadásba egy fél mondat hibásan került bele, amelyet 
kér korrigálni. 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy a rendelkezés ugyan nem hibás, de hogy az MNV Zrt.
vel ne legyen félreértés a szerződések megkötése kapcsán a határozattervezet l. mellékletében 
meghatározott közművelődési megállapodás 4. pontját javasolja módosítani: 

Szóbeli módosító javaslata, hogy a határozat l. mellékletét képező közművelődési 
megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"4. A Szerződő Felek közművelődési megállapodást kötnek egyes jogszabályban meghatározott 
önkormányzati feladatok ellátására.,_ [azzal a feltétellel, hogy a Kft. megszerzi az ingatlan, 
illetve az intézmény használati jogát az MNV Zrt.-vel kötött szerződés alapján. A 
használati jog megszerzéséről szóló szerződést a Kft. megküldi az Önkormányzatnak] A 
Kft. tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy az MNV Zrt.-től az ingatlan használati jogának 
megszerzése folyamatban van." 

(581/1. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 581/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatról az 
581/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

425/2015. (XU. 17.) KÖKT határozat 
a Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közművelődési 
megállapodás kötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerinti tartalommaljóváhagyja a Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kötendő közművelődési megállapodást. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

l. melléklet a 425/2015. (XII 17.) KÖKT határozathoz 

KÖZMŰVELÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámla 
száma: OTP Bank Rt. Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert polgármester 
megbízásából Weeber Tibor alpolgármester mint Megbízó, a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről 
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a Törekvés M. K. NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság (ll 02 Budapest, Endre utca 
18., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-187435, adószáma: 24881773-2-42, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11710002-20214779, képviseli: Németh JózsefTibor ügyvezetőmint Megbízott, a 
továbbiakban: Kft., együtt Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, a következő 
feltételek mellett: 

l. Az Önkormányzat közművelődési feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános 
kulturális ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről 
szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete határozza meg. 
2. A Kft. társasági szerződés szerinti célja a Törekvés Művelődési Ház mint intézmény 
fenntartása, üzemeltetése, a néphagyomány, a népi kultúra ápolása. A Kft. politikai pártot és 
vallási felekezetet nem támogat, tőlük támogatást nem fogad eL 
3. A Budapest X. kerület 38920 hrsz.-ú, természetben 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
25. szám alatt lévő ingatlanon (a továbbiakban: ingatlan) található a Törekvés Művelődési 
Központ (a továbbiakban: intézmény) felépítmény. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdona, 
kezelője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.). 
4. A Szerződő Felek közművelődési megállapodást kötnek egyes jogszabályban meghatározott 
önkormányzati feladatok ellátására. A Kft. tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy az MNV 
Zrt.-től az ingatlan használati jogának megszerzése folyamatban van. 
5. A Kft. vállalja, hogy az intézményt fenntartja és a jelenlegi funkciója szerint művelődési 
központként működteti. 
6. A Kft. az intézményben állandó helytörténeti kiállítást tart fenn a Törekvés Művelődési 
Központ történetéről és működéséről, amellyel összefüggésben évente két alkalommal saját 
rendezésű megemlékezést tart. 
7. A Kft. az intézményben helyet biztosít civil szervezetek és a lakosság önszerveződő 
csoportjai részére az ismeretterjesztő, amatőr alkotóművészeti, sport, művelődési stb. 
tevékenységük folytatásához. 
8. Az intézményben jelenleg rendszeresen működő közösségek: sakk kör, természetjáró kör, 
nyugdíjas klubok, kártya klub, bélyeggyűjtő kör, a Törekvés Dalkör, népzenei csoport, a TÖRI
Gotdance Versenytánc Klub, magyar néptánc csoportok (Apróságok, Kis Cseperedők, 
Cseperedők, Suttyók, Törekvés Táncegyüttes - felnőtt, Törekvés "Régi Felnőttek", 
Hagyományőrzők). 

9. A Kft. kiemelten kezeli a magyar néptánc, néphagyomány, népi kultúra megismertetését, 
ennek érdekében oktató előadásokat, színpadi bemutatókat szervez a nép- és honismeret 
tantárgy tematikájához kapcsolódva, táncházat szervez megfelelő végzettségű, jól képzett 
szakemberek közreműködésével, továbbá segíti a néptánccal, hagyományőrzéssei kapcsolatos 
kerületi rendezvények megszervezését. 
l O. A Kft. közösségi teret és kiállító helyet biztosít a különböző korosztályok és nemzetiségek 
részére kulturális, közművelődési és közösségi programok, összejövetelek és rendezvények 
céljára. 
ll. A Kft. különböző rendezvényeket és programokat (a továbbiakban együtt: program) 
szervez az intézmény funkciójának megfelelően (pl. koncertek, színházi előadások, kiállítások, 
lakossági fórumok, előadások, tanfolyamok, nyári táborok, stb.). 
12. A Kft. igény szerint közreműködik a kerületi ünnepségek megszervezésében, 
lebonyolításában. 
13. A Kft. kapcsolatot tart közművelődési intézményekkel és művészeti csoportokkal, a 
közművelődési feladatai ellátása során együttműködik a Körösi Nonprofit Kft.-vel (a 
továbbiakban: Körösi Kft.). 
14. A Kft. tájékoztatja az intézmény programjairól a Körösi Kft.-t, és hozzájárul az intézmény 
programjai Körösi Kft. általi közzétételéhez, valamint vállalja, hogy a Körösi Kft. hozzá 
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eljuttatott programjait a saját felületein közzéteszi. 
15. A Kft. együttműködik a kerületi médiumokkal, és az intézmény programjairól rendszeresen 
tájékoztatja a lakosság széles körét. 
16. A Kft. az intézmény szolgáltatásait elsősorban a Budapest, X. kerület lakossága, továbbá a 
vasutas dolgozók és a nyugdíjas vasutasok, valamint családtagjaik részére biztosítja. 
17. A Kft. az intézmény nyitva tartását az alábbiak szerint biztosítja: 

Hétfő 9 .00-től 21.00-ig, 
Kedd 9.00-től21.00-ig, 
Szerda 9.00-től21.00-ig, 
Csütörtök 9. 00-től 21.00-ig, 
Péntek 9.00-től21.00-ig, 
Szombat: 15.00-től21.00-ig, 

Vasárnap l 0.00-től 21.00-ig. 
Az intézmény ettől eltérő időpontban történő igénybevételére a Kft.-vel történő külön 
megállapodás alapján van lehetőség. 
18. A Kft. vállalja, hogy a közművelődési feladatait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefúggő egyes kérdések 
rendezésére című 15011992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti szakképesítéssel rendelkező 
munkavállalókkallátja el az intézményben. 
19. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Kft. részére támogatást nyújt az 5-15. pontban foglalt 
feladatok végrehajtásához az éves költségvetésében meghatározottak szerint. Az éves 
támogatás összegéről a Szerződő Felek külön szerződést kötnek. 
20. Jelen megállapodás 2016. január l-jén lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
21. Az Önkormányzat a jelen megállapodásban foglaltak teljesítését jogosult ellenőrizni a Kft.
nél, a Kft. köteles az ellenőrzést adatszolgáltatással és minden egyéb szükséges módon 
elősegíteni. 

22. Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal közművelődésért felelős szervezeti egysége, illetve a közművelődési 
referens. A Kft. részéről a kapcsolattartó az ügyvezető. 
23. A megállapodás teljesítése érdekében a Szerződő Felek együttműködésre kötelesek. Az 
esetleges vitás kérdéseket a Szerződő Felek elsősorban egyeztetés útján rendezik. 
24. A megállapodást bármelyik fél jogosult indokolás nélkül írásban felmondani a másik fél 
székhelyére címzett postai küldeményben egy hónapos felmondási határidővel. Súlyos 
szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Súlyos szerződésszegés a 
Kft. részéről különösen az 5. pontban foglaltak megsértése, a 6-15. pontban foglalt feladatok 
nem vagy nem megfelelő ellátása, a 18. és a 21. pontban foglaltak megsértése, illetve a 
támogatási szerződésben foglaltak megsértése. Súlyos szerződésszegés az Önkormányzat 
részéről a 19. pontban foglaltak megsértése. 
25. A megállapodást a Szerződő Felek írásban módosíthatják. 
26. A megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2015. (XII. 17.) KÖKT 
határozatával jóváhagyta. 
27. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
V. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános kulturális ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény irányadó. 
A megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után-mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt -jóváhagyólag írták alá. Jelen megállapodás három oldalból álló, öt egymással 
szó szerint megegyező példányban készült. 

Budapest, 2015. december" " Budapest, 2015. december " 
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Weeber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Németh JózsefTibor 
ügyvezető 

18. napirendi pont: 
A FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesülettel megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Prisznyák Norbertet, az Egyesület vezetőjét. Azt gondolja, hogy ez a 
megállapodás jelentős mértékben fogja támogatni azt a tevékenységet, amely a felelős 
állattartás elterjedését vagy további megerősödését szolgálja Kőbányán. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tóth Balázs: Örül, hogy ezen a területen is továbblép az Önkormányzat és partnert von be 
abba, hogy a kerületben az állattartók és az állatot nem tartók között is továbbra is megmaradjon 
a jó viszony. Kérdezi, hogy a szerződéstervezetbe nem kellene-e a kerületi állatorvost is 
belevenni az együttműködők közé? A szervezet honlapján az szerepel, hogy a 
székesfehérváriak, de látta az anyagból, hogy Gyömrőn, és Üllőnis működnek, hogyan tudják 
ellátni a feladatot? 

Prisznyák Norbert: Jelenleg Ürömön van telephelyük, egykutyaiskolában vannak kenneljeik. 
Többször jártak már Kőbányán, több kutya került be a gondozásukba innen. Az anyaszervezet 
Székesfehérváron van, ők viszont alszervezetként működnek, mint argentin dogfajta mentés. 
Általában Budapesten tevékenykednek. 

Dr. Szabó Krisztián: A feladatellátás az állatvédelmi hatóságnál történik, ebben 
közreműködik a hatósági állatorvos. Ennek a szerződésnek a révén ebben tud majd 
közreműködni a civil szervezet, ők nem működnek együtt közvetlenül, hanem az ő hatóságával 
működik együtt mindkét fél. 
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Elnök: Felszólalási jegyet töltött ki dr. Balázs Ferencné, megadja aszóta felszólalónak. 

Dr. Balázs Ferencné: Egy olyan kitétel van az előterjesztésben, amiben garantálja a FEMA 
Állatvédő Egyesület jelen lévő vezetője, hogy a mentést, illetve a kőbányai lakosok által jelzett 
talált, sérült kutyák elhelyezését a szervezet saját hatáskörében oldja meg, ideiglenes 
elhelyezéssel. A nyilvánosság előtt garanciát szeretne kapni, hogy ezek a kutyák nem az Illatos 
úti sintértelepen lesznek elhelyezve. Kérdezi, hol van az ideiglenes elhelyezési lehetőség, ahol 
a kőbányaimentett kutyákat el tudják helyezni? 

Prisznyák Norbert: A legtöbb kutyájuk eddig is családban volt elhelyezve, kivéve az olyan 
kutyákat, amelyek támadtak, haraptak, mert azokat 14 napos karantén idejére az Illatos úti 
telepre kell szállítaniuk 

Pataki Gábor: Elmondja, hogy kötnek a FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesülettel 
megállapodást, és ha bajban vannak, nyilván segítenek nekik. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatróL 

426/2015. (XU. 17.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat állatvédelmi feladateUátásáról, valamint a FEMA ÁUatmentő és 
Állatvédelmi Egyesülettel megállapodás megkötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a FEMA 
Állatmentő és Állatvédelmi Egyesülettel (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Mancz J. u. 12. 
IV/105., nyilvántartási száma: 07-02-0002847, adószáma: 18339820-1-07) Budapest X. 
kerület, Kőbánya közigazgatási területén állatmentő és állatvédelmi feladatok ellátására 
megkötendő, 2016. január l. napjától 2016. december 31. napjáig tartó időtartamm szóló 
együttműködési megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
2. Az l. pont szerinti megállapodásban biztosított támogatás fedezetét, 3 600 eFt összeget a 
Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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Elnök: Az SZMSZ 61. §(l) bekezdése, valamint a 62. §g) pontja alapján ismételt szavazásra 
van szükség - eljárási hiba okán - a Közterületi térjigyelő-rendszer korszerűsítése, 

üzemeltetése és karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredménye, az 
ajánlattételi szakasz megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattéte !í dokumentáció és a 
szerződéstervezet jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal ismét felveszi napirendjére a Közterületi térjigyelő-rendszer korszerűsítése, 

üzemeltetése és karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredménye, az 
ajánlattételi szakasz megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a 
szerződéstervezetjóváhagyásáról szóló, 635. számú előterjesztést.[42712015. (XII. 17.)] 

l. napirendi pont: 
A "Közterületi térfigyelő-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" 

tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredménye, az ajánlattételi szakasz 
megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a 

szerződéstervezet jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
22. § (5) bekezdése alapján névszerinti szavazás szükséges a "Közterületi térfigyelő-rendszer 
korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza 
eredménye, az ajánlattételi szakasz megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi 
dokumentáció és a szerződéstervezet jóváhagyásáról szóló napirendi pont tekintetében. 

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

Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, egyhangú szavazattal a 635. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

428/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a "Közteriileti térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről és az ajánlattételi 
szakasz megindításáról 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közterületi 
térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy az Anti-Loop Hungary Vagyon- és Tűzvédelmi Zrt. és a Castrum 
Pro Kft. részvételi jelentkezése érvénytelen a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény 
74. §(l) bekezdés e) pontja alapján, mivel a jelentkezők szerződés teljesítésére való műszaki
szakmai és pénzügyi alkalmassága nem állapítható meg. 
2. A Képviselő-testület a "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése 
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és karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Multi Alarm 
Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. részvételi jelentkezése, továbbá 
az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., valamint az SCH-Hálózat 
Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. konzorciumának részvételi jelentkezése érvényes, a 
részvételre jelentkezők alkalmasak a szerződés teljesítésére, nem állnak kizáró ok hatálya alatt. 
3. A Képviselő-testület a "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése 
és karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a részvételi szakasz 
eredményes, az ajánlattételi szakasz megindítható. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozása, az Önkormányzat által fenntartott óvodák 
vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározása, valamint előirányzat 

visszarendezése szóló 4/2015. (U. 20.) önkormányzati rendelet módositása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet következő 
mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének 
1. l. melléklet 
a) 2. és 20. sorában a "2 182 896" szövegrész helyébe a "2 183 496", 
b) 2. sorában a "13 397 172" szövegrész helyébe a "13 397 772", 
c) 20. sorában a "13 573 015" szövegrész helyébe a "13 573 615" 
szöveg lép; 
2. 2. melléklet 
a) 2. és 20. sorában a "835 734" szövegrész helyébe a "836 334", 
b) 2. sorában a "ll 912 883" szövegrész helyébe a "ll 913 483", 
c) 20. sorában a "13 573 015'' szövegrész helyébe a "13 573 615" 
szöveg lép; 
3. 4. melléklet 
a) 10. sorában az "589 781" szövegrész helyébe a "483 254", a "3 679" szövegrész helyébe a 
"110 206", 
b) 16. sorában a "819 742" szövegrész helyébe a "713 215", a "14 492" szövegrész helyébe a 
"121 619", a "834 234" szövegrész helyébe a "834 834", 
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c) 17. sorában a "819 742" szövegrész helyébe a "713 215", a "15 992" szövegrész helyébe a 
"123 119", a "835 734" szövegrész helyébe a "836 334" 
szöveg lép; 
4. 4. melléklete a következő 16. sorral egészül ki: 

l 16. l FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület l 600 

(620/1. módositó javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 620/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kérdezi, hogy ez mennyi pluszköltséget jelent? 

Dr. Szabó Krisztián: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél kötelező, önként vállalt feladatokat 
rendeznek át, tehát ilyen értelemben nincs költségvonzat, az állatvédő egyesülettel az 
együttműködés első két havi összegéről van szó, amely 600 OOO Ft. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról a 620/1. módosító javaslat figyelembevételével, valamint a döntési javaslatokróL 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 
5 tartózkodással - a 620/1. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 
évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. 

429/2015. (XH. 17.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka 
mértékének meghatározásáról 
(12 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
által fenntartott óvodákban az l. melléklet szerint állapítja meg az intézményvezetői pótlékok 
mértékét. 
2. Ez a határozat 2016. január l-jén lép hatályba. 
3. Hatályát veszti a Képviselő-testületnek az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek 
intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról szóló 483/2013. (X. 17.) KÖKT 
határozata. 

l. melléklet a 430/2015. (XII 17.) KÖKT határozathoz 

Intézményi Pótlék mértéke a 
csoportok pedagógus illetményalap 

száma %-ában kifejezve 
·-·-·-·--

legfeljebb 4 ·--r 40%-a 
·--·-

5 45%-a 
6 50%-a 
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7 
8 

9 csoporttól 

430/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
előirányzat visszarendezéséről 
(12 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 

55%-a 
60%-a 
65%-a 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a hosszúlejáratú 
hitel, kölcsön felvételének előirányzatát, valamint a telkek beszerzése, létesítése beruházási sor 
előirányzatát l 628 775 eFt összeggel visszarendezi, az önrész fedezetére biztosított 85 725 eFt 
visszarendezése érdekében a telkek beszerzése, létesítése beruházási sor előirányzatát 
csökkenti, a Bevételkiesés tartalékát megemeli. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
2 tartózkodással az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati :rendelet megalkotása 

Előterjesztés: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 
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Előterjesztő szóbeli módositó javaslata, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
önkormányzati rendelettervezet 
a) l. § 13. pontjában az "állandóan" szövegrész törlésre kerül, 
b) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
"(4) Szökőkút medencéjében fúrdeni vagy annak vizébe lépni, illetve abból vizet vételezni 
tilos.", 
c) ll. § (2) bekezdésében a "gondoskodni arról" szövegrész helyébe az "intézkedni annak 
érdekében" szöveg lép, 
d) 13. §(l) bekezdés b) pontja a vessző után kiegészül a "vagy" szöveggel, 
e) 13. §(l) bekezdés d) pontja, valamint 14. §(3) bekezdése törlésre kerül, 
t) 14. §(6) és (7) bekezdésében az "(5)" szövegrész helyébe a "(4)" szöveg, (8) bekezdésében 
a "(4) és az (5)" szövegrész helyébe a "(3) és a (4)" szöveg lép. 

(628/1. módosító javaslat) 

Marksteiimé Molnár Julianna szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 2. 
melléklete egészüljön ki egy új ponttal az alábbiak szerint: 
"10. Kékvirág park" 

(628/2. módositó javaslat) 

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés l O. pontja alapján a napirendi pont tárgyalását 
felfüggeszti a 62812. módosító javaslatban szereplő közterület pontos elnevezésének 
tisztázásáig 

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2015. évi alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Gratulál az eredményes munkához. Kéri, akinek a tájékoztatóval kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: Megköszöni az Adóhatóság munkatársainak, vezetőjének és dr. Mózer 
Éva főosztályvezető asszonynak, hogy folyamatosan fejlődő, kitartó munkájukkal ilyen módon 
segítik az önkormányzatot és elérik ezeket az eredményeket. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóztatási 
tevékenység 2015. évi alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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9. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módositása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 
4 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 
22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási Tervéről szóló 112006. (I. 20.) önkormányzati rendeld módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, 
l ellenszavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 112006. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Sibrik Miklós ú.t- Mádi ú.t- Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi 

sétány - Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 29/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módositása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest X. kerület, Sibrik 
Miklós út- Mádiút-Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi sétány- Gergely utca által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala által a 206/2017. tanévre tervezett iskolai felvételi 

körzetek véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

43112015. (XU. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2016/2017. tanévre tervezett iskolai felvételi 
körzetek véleményezéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén található beiskolázási körzettel 
rendelkező általános iskolák Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2016/2017. tanévre 
tervezett iskolai felvételi körzetei kialakítását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. 

módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

432/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
módositásáról 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
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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 feladatára biztosított 25 OOO eFt összegű előirányzatot a 
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó bevételkiesés tartalékába rendezi. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. december 31. 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

433/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2016. január l. napjától hatályos 
2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést a határozat L melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A térfigyelő rendszer 2016. január, február és március havi miiködtetésével összefüggő 

rendőrségi támogatás biztositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

434/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2016. január l. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő 
határozott időre a túlszolgálat támogatásáról kötendő megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a túlszolgálat 
támogatása tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

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

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

435/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2016. január l. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő 
határozott időre a közterületi térfigyelő rendszer használatáról kötendő megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a térfigyelő 
rendszer használata tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

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

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapitvány részére személygépjármű megvásárlása 

céljából támogatás nyújtása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Gyetvai Tibor kapitány urat. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatról. 
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436/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapitvány részére személygépjármű vásárlása céljából 
támogatás nyújtásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére bruttó 3 669 500 Ft támogatást nyújt egy darab 
személygépjármű megvásárlása és forgalomba helyezése céljából, melynek fedezetét a 
Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. soráról (Bevételkiesés tartaléka) biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Spedális 
Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 

megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Patay-Papp Judit: Úgy hallotta, hogy a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ 
Gépjármű Felderítő-Speciális Mentőkkel a Rendőrség egy időben felfüggesztette a szerződést. 
Kérdezi, hogy ez igaz-e? Ha igaz volt, akkor van-e újra együttműködési megállapodás a 
"WOLF" és a Rendőrség között? 

Dr. Gyetvai Tibor: Folyamatos szerződésük van a "WOLF"-val. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a módosító javaslat szövege a korábbi szerződésben szerepelt-e, 
vagy újonnan megjelenő tételek. 

Somlyódy Csaba: A bizottsági ülésen megfogalmazta, hogy az elszámolással kapcsolatban 
volt félreértés, nem ugyanazt értették alatta, mint amit az Önkormányzat szeretett volna, de 
Alpol~ármester úrtól megnyugtató válasz kapott, hogy ez a kérdés rendezve van, reméli így is 
lesz. U gy néz ki, hogy most mindenki ugyanazt érti az elszámolás alatt. 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző irásbeli módositó javaslata: 
1. Az előterjesztés határozattervezetének l. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki: 
"4. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2015. évi működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó 
napjával készített beszámolót a bíróságnálletétbe helyezze, és a letétbe helyezést a Támogató 
részére igazolja.". 
2. A határozattervezet l. mellékletének 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"20. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati 

költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társasággal szemben, 

b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
c) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi C XCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. 

pontja szerinti átlátható szervezet, 
d) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 

ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

t) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint 
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.". 

3. Az együttműködési megállapodás 9. pontjában a "8. pontban" szövegrész helyébe a "9. 
pontban", 10. és ll. pontjaiban a "8. és 9. pontban" szövegrész helyébe a "9. és 10. pontban" 
szöveg lép. 

Indokolás: Az együttműködési megállapadásba beépülő további rendelkezések elősegítik a 
támogatás felhasználásának átláthatóságát Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
75. § (1) bekezdése szerint 2012. január l-jét követően csak olyan civil szervezet kaphat 
költségvetési támogatást, amely az üzleti év utolsó napjával készített beszámolóját a bíróságnál 
letétbe helyezte. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 200 7. évi 
CLXXXI. törvény kizáró körülményeket határoz meg államháztartási forrásból nyújtott 
támogatásokhoz kapcsolódóan, amelyekre vonatkozóan a támogatottat nyilatkoztatui 
szükséges. 
A fenti rendelkezések más támogatási szerződésekben, illetve együttműködési 
megállapodásokban is feltüntetésre kerülnek, technikai hiba következtében az előterjesztés 
tárgyát képező tervezetből kimaradtak. 

(62111. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 62111. módositó javaslatot. 

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

437/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű. Felderítő-Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodásról 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség 
OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
között kötendő együttműködési megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében l 617 OOO Ft összegű működési célú támogatást biztosít a X. Kerület -
Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők - Polgári 
Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére közüzemi díjak fedezetére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgánnestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

l. melléklet a 437/2015. (XII 17.) KÖKT határozathoz 

Együttműködési megállapodás 

mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-
42, KSH száma: 15735739-8411-321-01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.: 11784009-
15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Támogató), 

másrészről a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő
Speciális Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye: 1105 
Budapest, Maláta utca 10/b, nyilvántartási száma: 01-02-0011626, adószáma: 18187771 -42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 1171 0002-20084644) képviseletében Orosz Tibor elnök 
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott), együttesen: Felek 

között az alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel: 

A Felek megállapodást kötnek Kőbánya közrendjének és közbiztonságának, a Kőbányán élők 
biztonságérzetének javítása céljából. A Felek együttműködésének kiemeit célja a tennészetes 
és épített környezet védelme, az ezeket károsító vagy rongáló események megelőzése, a 
személy és tulajdon elleni bűncselekmények megelőzése, agyennek-és fiatalkorúak védelme, 
a Kőbánya területén megtartott tömegrendezvények biztosítása, a közlekedésbiztonságjavítása, 
különös tekintettel az oktatási és szociális intézmények környezetének biztosítására és 
felügyeletére, a katasztrófahelyzetek okozta károk megelőzése, elhárítása. A Felek rögzítik, 
hogy a Támogatott a célok eléréséhez szükséges kiterjedt jánnű- és speciális gépparkkal, 
valamint megfelelő képzettségű tagokkal rendelkezik. A Támogatott a rendőrséggel hatályos 
megállapodás keretében működik együtt. 

A Támogató jogai és kötelezettségei 

l. A Támogató 4 383 OOO Ft, azaz négymillió-háromszáznyolcvanháromezer forint támogatást 
(a továbbiakban: Támogatás) nyújt egyéb működési célú kiadásainak fedezésére a Támogatott 
részére. A Támogatott a Támogatást a jelen megállapodásban rögzített feladatainak ellátásával 
kapcsolatban felmerülő költségeinek finanszírozására használhatja fel. 
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2. A Támogató vállalja, hogy amindenkori költségvetésének tárgyalásakor megvizsgálja annak 
a lehetőségét, hogy a rendelkezésre álló források terhére - a Támogatott elmúlt évi 
tevékenységének, eredményeinek függvényében- milyen mértékben tud ismételten támogatást 
biztosítani. 

l. A Támogató vállalja, hogy a jelen megállapodás l. pontjában meghatározott 
Támogatást átutalással, utólag fizeti meg a Támogatott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11710002-20084644 számú bankszámlájára. A támogatás átutalásának feltétele, hogy a 
Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Támogatott által 
negyedévente elkészített beszámolót, illetve a hozzá csatolt költségszámlákat és 
menetlevél- kimutatást elfogadja. A Támogatás átutalása az alábbi ütemezés szerint 
történik: 

l. 
2. 
3. 
4. 

2016. április 30-áig 
2016. július 31-éig 
2016. október 31-éig 
2017. január 31-éig 

l 095 750 Ft 
l 095 750 Ft 
l 095 750 Ft 
l 095 750 Ft 

4. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2015. évi működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó 
napjával készített beszámolót a bíróságnálletétbe helyezze, és a letétbe helyezést a Támogató 
részére igazolja. 

5. A Támogató vállalja, hogy- a Támogatott erre irányuló kezdeményezése esetén-közösen 
részt vesz a Támogatottal pályázatokon, pályázati források megszerzése érdekében vele 
együttműködik. A Felek a pályázathoz biztosítandó ömész tekintetében esetenként külön, 
írásban egyeznek meg. 

6. A Támogató vállalja, hogy a Támogatottat a Képviselő-testület üléseire meghívja a Kőbánya 
közbiztonságával összefüggő napirendekre, valamint az ezzel összefüggő bizottsági 
napirendekről is értesíti. 

7. A Támogató rendszeres megjelenési lehetőséget biztosít a Támogatottnak a rendelkezésére 
álló nyomtatott és elektronikus médiában. 

8. A Támogató jogosult a Támogatottól a Támogatás felhasználásáról bármikor felvilágosítást 
kémi, a Támogatotttevékenységét-a jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben- annak 
indokolatlan zavarása nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 

A Támogatott jogai és kötelezettségei 

9. A Támogatott vállalja, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén 7 
területi régióban, régiónként állandó járőrszolgálatot teljesít. A Támogatott járőrözési 
tevékenysége a kerület rendőrségi járőrkörzeteihez igazodik, amelyek a következők: 
Kőbánya Központ, Újhegy, Óhegy, MÁV Hungária körúti lakótelep, Kertváros, Gyakorló utcai 
lakótelep, Szárnyas úti lakótelep. 
A Támogatott a vállalt feladatát akként látja el, hogy a fenti hét körzetben a rendőrjárőr mellé 
1-1 fő polgárőrt biztosít. 
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10. A Támogatott vállalja, hogy a 9. pontban foglalt tevékenysége során különös figyelmet 
fordít a nevelési és oktatási intézmények körüli forgalom felügyeletére délelőtt 7.00 és 8.00 óra 
között, valamint délután 13.00 és 15.00 óra között. A Támogatott különös figyelmet fordít 
továbbá a közterek és parkok védelmének biztosítására. 

ll. A Támogatott a 9. és 10. pontban foglalt kötelezettségét naponta- kapacitástól függően-
3x8 órás vagy 24 órás folyamatos műszakban látja el, a szolgálatok kezdetét és végét a 
székhelyén szolgálati jelentőlapon vezeti, melyet a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
ügyelete igazol. 

12. A Támogatott vállalja, hogy amennyiben a 9. és 10. pontban meghatározott tevékenysége 
során szabálysértést, bűncselekményt vagy bármely más olyan tényt, körülményt észlel, amely 
hatósági intézkedésre adhat alapot, az erre hatáskörrel rendelkező hatóságot haladéktalanul 
értesíti. Bűncselekmény észlelése vagy annak gyanúja esetén a jogszerűen rendelkezésére álló 
eszközökkel az esetleges veszélyhelyzetet megkísérli elhárítani, az esetlegesen fenyegető kárt 
megkísérli megelőzni, illetve mérsékelni, valamint a hatóság kiérkezéséig - szükség esetén - a 
helyszínt biztosítja. 

13. A Támogatott vállalja, hogy előre nem látott szükséghelyzetekben, valamint 
katasztrófahelyzetekben - emberi életet, egészséget, vagyont fenyegető veszély elhárítása -, 
valamint az Önkormányzat feladatellátásával, illetve vagyonával kapcsolatban ellát a jelen 
szerződésben meg nem határozott olyan feladatokat is, amelyek ellátására speciális gépparkja 
segítségével képes, illetve amelyekre megfelelő képesítéssel rendelkezik. A Támogatott ezen 
rendkívüli feladatokat a felmerülésükkor - ha azokat nem a Támogató kérésére végzi -
haladéktalanul előzetesen jelzi a Támogató képviselőjének (kapcsolattartó). A megállapodás 
területi hatálya a rendkívüli feladatok vonatkozásában is kizárólag Kőbánya közigazgatási 
területe. A Kőbányán kívüli feladatok ellátására a támogatás nem használható fel. 

14. A Támogatott vállalja, hogy - a Támogató előzetes jelzése alapján, előre egyeztetett 
létszámban - közreműködik Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén 
megtartandó tömegrendezvények biztosításában. A Támogatott a jelen megállapodás keretében 
- külön egyeztetés szerint- ellátja különösen az alábbi feladatokat: 

a) illegális szemétlerakó helyek folyamatos felderítése, megfigyelése, 
b) önkormányzati ingatlanok ereszcsatornáinak tisztítása, 
c) a kerületben található nemzeti dohányboltok környezetében folyamatos járőrözés, 
d) fáklyás felvonulások biztosítása, 
e) részvétel az isaszegi kerékpártúra biztosításában, 
f) részvétel a Polgári Védelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításában, 
g) részvétel az Autómentes Nap biztosításában, 
h) részvétel a Polgári Védelmi Ifjúsági Nap biztosításában, 
i) halottak napján és mindenszentek idején az Újköztemető környékének biztosítása, 
j) részvétel közös akciókban a X. kerületi Rendőrkapitánysággal és a Kőbányai 

Közterület-felügyelettel, 
k) a kerületet ért természeti károk, veszélyhelyzetek elhárításában közreműködés, 
l) folyamatos járőrtevékenységet végzése a Liget tér és környéke rendjének fenntartása 

érdekében. 
A Felek rögzítik, hogy a Támogatott a rendezvényeken nem lát el vagyonvédelmi és egyéb 
őrző-védő feladatokat. 
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15. A Támogatott vállalja, hogy tevékenységéről a Támogató Képviselő-testülete 

Környezetvédelmi Bizottságának negyedévente, a naptári negyedévet követő első rendes ülésén 
beszámol, valamint a rendőrség által leigazolt szolgálati naplót, a felhasznált költségeket 
igazoló számlákat, valamint a gépjárművek üzemeléséhez kapcsolódó menetleveleket 
bemutatja. A beszámoló benyújtásának határideje a naptári negyedévet követő ötödik nap. A 
Támogatott a havi szolgálatióra-összesítőket elektronikusan küldi meg. 

16. A Támogatott vállalja, hogy formaruháján, valamint szolgálati gépkocsiján a Támogatót 
feltünteti, nyilvános és sajtómegjelenések során a Támogatót megjeleníti. 

17. A Támogatott vállalja, hogy a 3. pontban leírt támogatásokról a kézhezvételt követő 30 
napon belül közhasznú igazolást állít ki. 

Vegyes és záró rendelkezések 

18. A Felekjelen megállapodást határozott időtartmnra, 2016. január l-jétől2016. december 
31-éig kötik. 

19. A jelen megállapodást bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett, indokolt írásbeli 
nyilatkozatával, 90 napos felmondási idővel felmondani. 

20. A Támogatott tevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet szerint: 084031 civil szervezetek működési támogatása. 

21. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati 

költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társasággal szemben, 

h) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
i) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. törvény 3. § (l) bekezdés 1. 

pontja szerinti átlátható szervezet, 
j) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 

ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

k) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 200 7. évi C LXXXI. 
törvény 6. §-ában foglalt kizárá körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

l) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valarnint 
m) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

22. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésével összefúggésben a Felek az alábbi 
kapcsolattartókat jelölik ki: 

Támogató 
Hegedűs Károly aljegyző 

Tel.: 4338-172 
hegeduskaroly@kobanya.hu 

Támogatott 
Orosz Tibor elnök 

Tel.: + 36-30-621-2204 
wolfl.tibi@gmail.com 

29 



23. A Felek a megállapodásból származó valamennyi vitás kérdést elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bírósághoz. 

24. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás bármely pontjának rendelkezésének 
érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. 

25. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A Felek a megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

Budapest, 2015. december " " 

Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

X. Kerület- Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő

Speciális Mentők - Polgári Védelmi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

Orosz Tibor 
elnök 

18. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 

részére irodahelyiség biztosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

438/2015. (XH. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatti helyiség használatába adásáról és a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére 
irodahelyiség biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete képviselői munka 
végzésére 2016. január l. napjától a Budapest X. kerület, Hatház utca 5/a szám alatti (hrsz.: 
39210/8/A/384), 80m2 alapterületű helyiséget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal használatába 
adja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület a tagjai számára a Polgármesteri Hivatal használatában lévő helyiségek 
használatát az l. melléklet szerint biztosítja képviselői munka végzésére. 
Határidő: 2016. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy az előző napirendi pontnál megszavazott képviselői irodákat nem 
kellene-e szerepeltetni az alapító okiratban a telephelyek között? 

Dr. Szabó Krisztián: Valóban kell a módosítás, de nem tudja most megtenni a Képviselő
testület, mert most egy korábbi hiánypótlásáról dönt a Képviselő-testület. Felhívja a figyelmet, 
hogy az Államkincstár milyen tartalmú és stílusú hiánypótlási végzéseket bocsát ki. Egyrészt 
jogszabálysértőek számos tekintetben, másrészt méltatlanok mind az Államkincstárhoz, mind 
a Képviselő-testülethez. A jövőben próbálnak egyeztetni, hogy ezeknek az esetleges 
hiányoknak a feldolgozása milyen módon tud megtörténni, ha valóban vannak hiányok. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatróL 

439/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 
2. Ez a határozat 2015. december 18-án lép hatályba. 
3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 365/2015. (X. 22.) KÖKT 
határozat. 

l. melléklet a 439/2015. (Xll 17.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/23647 /18/2015/XVII 

Módosító okirat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hívatal a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. augusztus 26. napján 
kiadott 495/2014. (XI. 20.) alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/ A §-a alapján - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló .. ./2015. 
(XII. 17.) KÖKT határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:1102 Budapest, Szent László tér 29. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

l 1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint 

2 1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint 

3 Hatósági Főosztály Adóügyi Osztály 1101 Budapest, Állomás utca 2. 
Kor onai utca 18. 

4 1101 Budapest, Állomás utca 15. 
1---------t-------------··-·-·--+----

5 Ügyfélszolgálat 1101 Budapest, Állomás utca 26. 

6 Kőbányai Közterület-felü yelet 1105 Budapest, Bebek utca 1. 
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7 1103 Budapest, Gyömrői út 49. 

8 1102 Budapest, Halom utca 37/b 

9 Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21. 

10 1106 Budapest, Kada utca 120. 

ll Ügyfélszolgálat 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 

12 1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/a 

2. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29." 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29." 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi C LXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szaká azatrnegnevezése 

l 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ellátja az önkormányzat működéséve!, a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügydöntésre történő 
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előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal 
kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat 
(TEÁOR 8411). 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

--

l 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
--

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kaQ_csolódó tevékenységek 

6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület közigazgatási 
területe" 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre nevezi ki nyilvános pályázati eljárás 
útján. 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
-

l közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 ll. évi 
CXCIX. törvény 

2 munkaviszony a m~~J_~-~~~pykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ______ 

5. Az Alapító Okirat 6-15. pontja és Záradéka elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2015. december" ll 

P. H. 
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Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 43912015. (XII 17.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/2364 7/19/2015 /XVII 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapítóokiratátakövetkezők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

1.2.1. székhelye:1102 Budapest, Szent László tér 29. 

1.1.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 
1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint 

1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint 

Hatósági Főosztály Adóügyi Osztály 1101 Budapest, Állomás utca 2. 
(Korponai utca 18} 
1101 Budapest, Állomás utca 15. 

Ügyfélszolgálat 1101 Budapest, Állomás utca 26. 

Kőbányai Közterület-felügyelet 1105 Budapest, Bebek utca L 

1103 Budapest, Gyömrői út 49. 

1102 Budapest, Halom utca 37/b 

Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21. 

1106 Budapest, Kada utca 120. 

Ügyfélszolgálat 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/a 
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3. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

3.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

3.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv irányftása, felügyelete 

4.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

4.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

4.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

5. A költségvetési szerv tevékenysége 

5.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. § (l) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. C LXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

5.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása· 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

l 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

----············-··· 

5.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi C LXXXIX. törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, a polgármester vagy a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügydöntésre történő előkészítésével, a döntések 
végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a jogszabály alapján a 
feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 8411). 

5.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése· 

kormányzati konnányzati funkció megnevezése -l 
funkciószárn 

l 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatá.~--
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4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

- •·---n• -·--·-····-··----- --·----···-··-·-

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kagcsolódó tevékenvségek 

6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

5.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület közigazgatási 
területe. 

6. A költségvetési szerv szervezete és működése 

6.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre nevezi ki nyilvános pályázati 
eljárás útján. 

6.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
··-·-

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

l 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 

-· 
C~_~IX. törvény 

ll. évi 

2 munkaviszony a munka_!_~rvénykönyvéről szó~Q_-~_9.12. év i I. törvén_y_ ___ _ 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 26. napján kelt, 495/2014. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2015. december " ll 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

20. napirendi pont: 
A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapitvánnyal közművelődési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 608/l. 
módosító javaslat figyelembevételéveL 
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A Humánszolgáltatási Bizottság módosító javaslata (az előterjesztő szóbeli módosító 
javaslata alapján): 
A határozat l. mellékletében szereplő Közművelődési Megállapodás egy új 4. ponttal egészül 
ki, az alábbiak szerint: 
"4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány részére támogatást nyújt a 3. pontban foglalt 
feladatok végrehajtásához az éves költségvetésben meghatározottak szerint. Az éves támogatás 
összegéről a Szerződő Felek külön szerződést kötnek." 

Indokolás: Az Önkormányzat vállalásait indokolt kiegészíteni az éves költségvetési rendeletben 
meghatározott támogatással, amelyről a Szerződő Felek külön szerződést kötnek. Az 
Önkormányzat stabil gazdálkodása megteremtette a lehetőségét annak, hogy az Önkormányzat 
anyagilag is támogassa az Alapítványt, melyet indokolt rögzíteni a megállapodásban. A 
támogat célja elsősorban a tervezett nagyzenekari koncertek költségeihez történő hozzájárulás. 

Az előterjesztő támogatja a 608/1. módosító javaslatot. 
(608/1. módosító javaslat) 

440/2015. (XU. 17.) KÖKT határozat 
a MÁV Szimfoniku.sok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodás 
megkötéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodást az l. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás 
aláírás ára. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

l. melléklet a 44012015. (XII 17.) KÖKT határozathoz 

KÖZMŰVELÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Rt. Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester mint Megbízó, a továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről 

a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5., levelezési 
címe: 1088 Budapest, Múzeum utca ll., adószáma: 18056721-2-42, bankszámlaszáma: 
10200971-21521573, képviseli: Lendvai György ügyvezető igazgató mint Megbízott, a 
továbbiakban: Alapítvány, együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, a 
következő feltételek mellett: 

l. Az Alapítvány célja a MÁV Szimfonikus Zenekar (a továbbiakban: Zenekar) 
támogatása, fellépéseinek szervezése. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX törvény, a muzeális 
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intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, valamint a helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati 
rendelet által meghatározott egyes közművelődési feladatai végrehajtása érdekében 
együttműködnek egymással. 

3. Az Alapítvány vállalja, hogy 
a) a Zenekar a saját rendezésű hangversenyeire alkalmanként tíz darab tiszteletjegyet biztosít 

az Önkormányzat részére, 
b) a Zenekar előzetes egyeztetés alapján évente egy alkalommal az Önkormányzat, illetve a 

Körösi Nonprofit Kft. szervezésében nagyzenekari koncertet ad Kőbányán, első alkalommal 
2016. november 8-án 19.00 órai kezdettel a Körösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
színháztermében, 

c) a Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttesek évente két alkalommal fellépnek 
az Önkormányzat, illetve annak megbízásából más intézmény által szervezett rendezvényeken, 

d) a Zenekar lehetőséget biztosít a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola kiemelkedően tehetséges növendékei számára, hogy a Kőbányán 
megvalósuló nagyzenekari vagy kisebb hangszeres együttesek koncertjein fellépjenek, 

e) a Zenekar a saját rendezésű hangversenyein, a saját kiadású hanghordozóin (CD, videó, 
DVD), műsorfüzetein, tájékoztatóin az Önkormányzatot támogatóként feltünteti. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány részére támogatást nyújt a 3. pontban 
foglalt feladatok végrehajtásához az éves költségvetésben meghatározottak szerint. Az 
éves támogatás összegéről a Szerződő Felek külön szerződést kötnek. 

5. Az Önkormányzat támogatja a Zenekar kőbányai fellépéseit, a Kőbányán megtartásra 
kerülő koncertekhez és egyéb rendezvényekhez-előzetes egyeztetés szerint- helyszínt 
biztosít, és a rendelkezésére álló eszközökkel (az Önkormányzat honlapján, a Kőbányai 
Hírek című folyóiratban, valamint a Körösi Nonprofit Kft. programmzetében és 
hirdetési felületein) népszerűsíti a Zenekar fellépéseit 

6. A Zenekar kőbányai rendezvényeinek közönsége elsősorban a kerület lakossága, 
valamint a kőbányai oktatási intézmények tanulói. 

7. Az Önkormányzat a megállapodás koordinálását, valamint az Alapítvánnyal történő 
rendszeres kapcsolattartást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal közművelődésért felelős szervezeti egységén keresztül biztosítja, kapcsolattartó 
a közművelődési referens. Az Alapítvány részéről a kapcsolattartó az ügyvezető 
igazgató. 

8. A jelen megállapodást a Szerződő Felek 2016. január 1. napjától2020. december 31. 
napjáig terjedő határozott időre kötik. 

9. A megállapodás teljesítése érdekében a Szerződő Felek együttműködnek egymással, az 
esetleges vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján oldják meg. 

l O. A megállapodást a Szerződő Felek írásban módosíthatják. 

ll. A megállapodást bármelyik fél jogosult indokolás nélkül írásban felmondani a másik fél 
székhelyére címzett postai küldeményben egy hónapos felmondási idővel. Súlyos 
szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. 
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12. A megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2015. (XII. 17.) KÖKT 
határozatával hagyta jóvá. 

13. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. V. törvény irányadó. 

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

Budapest, 2015. december" 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

" 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest, 2015. december " 

Lendvai György 
ügyvezető igazgató 

21. napirendi pont: 

" 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit KorlátoU Felelősségű 
Társaság 2015. évi hérmaradvány fedezetének biztositása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

441/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2015. évi hérmaradvány fedezetének biztosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Csoma 
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Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 6 020 OOO Ft 
összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. sora (bevétel 
kiesés tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, valamint a
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont:
A Hárslevelű utcai mii.füves futballpálya térítésmentes használatba adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

442/2015. (XU. 17.) KÖKT határozat 
a Hárslevelű utcai műfüves futballpálya Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
részére történő térítésmentes használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hárslevelű 
utca, hrsz.: 42526/378 szám alatt lévő műfüves futballpályát ingyenes használatba adja a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére határozatlan időre, szorgalmi időszakban 
hétfőtől péntekig, naponta 8 és 16 óra között, a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
testnevelés óráinak megtartása céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés l. melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési osztály vezetője 

(A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

443/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Hárslevelű utcai műfüves futballpálya tömegsport céljából történő térítésmentes 
használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hárslevelű utca, 
hrsz.: 42526/378 szám alatt lévő műfüves futballpályát ingyenes használatba adja határozatlan
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időre hétfőtől péntekig 16 és 21 óra, hétvégén 1 O és 18 óra között előzetes egyeztetés alapján 
tömegsport céljából kerületi lakosok részére. 
Határidő: 2015. decernber 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A "RÉS" Alapitvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

444/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "RÉS" Szociális 
és Kulturális Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosítására l 028 536 Ft 
összeget biztosít a bevételkiesés tartaléka terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert az átcsoportosítás végrehajtására, valarnint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés rnegtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: 
Kőbánya Egészségtervének elfogadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Dr. Fejér Tibor képviselő úr felhívta a figyeimét egy-két rnegfogalrnazásbéli, stílusbéli 
problémára, nyilván ezt majd rnegfelelően korrigálni fogják. Nagyon fontosnak tartja, hogy 
eljutottak odáig, hogy el tudnak fogadni egy egészségtervet Köszöni rnindenki rnunkáját, aki 
ebben részt vett. Az elvégzett rnunka még nem zárult le, tovább fogják esiszaini a tervet. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

445/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
Kőbánya Egészségtervének elfogadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

42 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya 
Egészségtervét az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés l O. pontja alapján a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló napirendi pont tárgyalását 
ismételten megnyitja. 

7. napirendi pont: 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztés: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Marksteinné Molnár Julianna képviselő asszonynak volt módosító javaslata a Kékvirág 
parkra vonatkozóan, kéri, Jegyző urat válaszoljon a javaslatra. 

Dr. Szabó Krisztián: A Kékvirág park nem létezik, nincs ilyen közterület és ilyen módon nem 
tudják a rendeletben rögzíteni. Az az ingatlan, amely a Bihari utca- Balkán utca- Somfa köz
Kékvirág utca - Ceglédi út által terület ingatlan, amin belül úszótelkenként helyezkedik el a 
négy nagy sávház, ez az egész egy nagy közterület Egy megoldás lehetne, hogy a közterület 
helyrajzi számával határozza meg a Képviselő-testület a kutyasétáltatás tilalmát, de ezt azért 
nem javasolja, mert ebben minden benne van, a parkolók, a járdák is, és ezt a hatalmas területet 
lehatároini szinte lehetetlen lenne. 

Elnök: Kérdezi, hogy van-e mód arra, hogy elnevezzék a Kékvirág parkot Kékvirág parknak? 

Dr. Szabó Krisztián: Elnevezni el lehet, de akkor is ez egy közterület, ezen a helyrajzi számon 
belül valahogy le kellene határolni, hogy melyik a kutyasétáltatással érintett terület, amit most 
nem tudnak megtenni. Ha bizonytalan a szabály az Alaptörvény ellenességet jelent. 

Elnök: A rendelet ezen szakasza nem lép hatályba azonnal, mert felkészülési idő kell, nemcsak 
a kutyatartóknak, hanem az Önkormányzatnak is, hogy megfelelő módon jelöljék azokat a 
területeket, ahol egyébként a parkokban elhelyezett kutyafuttatók megközelítését lehetövé kell 
tenniük. Van idejük arra, hogy mindezt végiggondolják, előfordulhat az első hónapokban, hogy 
a gyakorlati alkalmazás magával hozza a rendeletmódosítás igényét, hiszen nagyon sok területét 
szabályazza ez a rendelet az életüknek. 
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Marksteinoé Molnár Julianna visszavonja a 628/2. módosító javaslatát. 

Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 22. § (1) bekezdésében a 
"tíz" szövegrész helyébe az "ingatlana kerítésének, ennek hiányában telekhatárának tizenöt" 
szöveg lép. 

(628/3. módositó javaslat) 

Somlyódy Csaba: Jól érti-e, hogy valamennyi kőbányai parkba ezentúl pórázon sem lehet 
bevinni a kutyákat? Egy kutya számára jó, ha van egy l Ox 5 méteres kutyafuttató és azon belül 
szaladgálhat, de egy egészséges kutyának ez kevés. Természetesen annak sincs értelme, hogy 
minden parkba, minden közterületen bárki vihesse a kutyáját, mert ez ugyanolyan butaság, 
mint, hogy mindenhonnan kitiltják. El kellene gondolkodni egykutyabarát park létrehozásában, 
ahol az együttélés szabályainak megfelelően a park bizonyos részét kijelölve a területnek, 
nagyobb területen futkoshatnak a kutyák, ugyanakkor szigorúan büntetnék azt, ha ezen 
túlmenően olyan helyre viszik be a kutyát, ahová a kisgyermekesek járnak. Ha ez a szabályozás 
marad, nem tudja elfogadni a rendeletet, mint kutyás. 

Elnök: Nyilván ez nehéz kérdés, nagyjából egyenlő két táborról beszélnek. Arra irányul a 
javaslat, hogy a parkok bizonyos részein ne lehessen akár még pórázon vezetett kutyával sem 
közlekedni, sétálni. Ezek azok a területek lesznek, amelyeket a gyerekek használnak intenzíven, 
és bizony sétáltatás közben a kutya végzi a dolgát, nem minden felelős gazda szedi össze a 
kutyapiszkot, és a gyerekek ugyanott utána a fűben játszanak. Bizonyos szakaszokról, 
útvonalakról kerülnek kitiltásra a kutyák. Minden olyan parkban, amely a rendelet 
mellékletében szerepel, van kutyafuttató. Léteznek ma már Kőbányán nagy kutyafuttatók, ahol 
elhatárolt egyébként a kiskutyák futtatására, illetve a nagyobbaknak fenntartott terület. Nincs 
olyan városrészük, ahol ne lenne nagyméretű kutyafuttató. Azt gondolja, joggal várhatják el, ha 
valaki szabadon szeretné engedni a kutyáját, hogy ne csak az 5x5 méteres ketrecet használja, 
megvan a lehetőség. Ez egy szigorú szabályozás, készülni kell, nem véletlen, hogy nem 
azonnali hatálybalépést javasolnak, hanem féléves határidőt Ugyanez igaz a dohányzási 
tilalomra is. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról a 628/l. és 628/3. módosító javaslatok figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 
4 tartózkodással- a 628/l. és 628/3. módosító javaslatok figyelembevételével- az előterjesztés 
l. melléklete szerint megalkotja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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25. napirendi pont: 
A kőbányai közétkeztetésben is bevezetett "menzareform" nyomán kialakult 

helyzet értékelése, átfogó vizsgálat kezdeményezése 
Előterjesztő: Patay-Papp Judit Vivien képviselő 

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

Dr. Mátrai Gábor: A sózással kapcsolatban merültek fel folyamatosan problémák a 2014-es 
EMMI rendeltből kifolyólag. Az a probléma, hogy a szív- és érrendszeri betegségek, a túlsúly, 
az elhízás és a cukorbetegség szempontjából sajnos előkelő helyen tart Magyarország. A 
rendeletben megfogalmazottak nyomán, ahogy ez a menzareform megvalósult volt egy olyan 
hiedelem, hogy nem lehet semmit sózni. Nem így szerepel a rendeletben, mert hat éven belül 
kell 5 gramm/személyre csökkenteni a napi sófogyasztást, továbbá ezekben az intézményekben, 
ahol a gyermek-, felnőtt közétkeztetés történik, ott ki lehet sót helyezni az asztalra, csak 
piktogrammal vagy szöveges feliratban kell meghatározni, hogy szív- és érrendszeri betegséget 
okoz a túlzott sófogyasztás. A statisztikai adatokat tekintve a tizennégy éven aluliak 36%-a 
túlsúlyos volt, és az ötéves korosztály közel 30%-a só, cukor és koffeinfüggő Magyarországon. 
A Humánszolgáltatási Bizottság 2016 júniusi napirendjén szerepe l a kőbányai közétkeztetésben 
is bevezetett "menzareform" vizsgálata. 

Patay-Papp Judit: Az előterjesztésében sem a menzareformmal kapcsolatban fogalmazott 
meg problémákat, hanem ízesítésbeli gondokról kapnak híreket a gyerekektőL Nem azzal van 
gond, hogy több zöldséget, húst egyenek a gyerekek, ezzel maximálisan egyetért, az a gond, 
hogy ízetlenségről kapnak híreket. Javasolja, hogy készítsenek kérdőívet, amelyet a gyerekek 
töltenek ki, lássák, hogy kisebbségben, vagy többségben vannak a vélemények, hogyan lehetne 
javítani az ízen. Gál Judit képviselő asszonytól kapott egy heti menüt, amint szerepel a 
káposztástészta porcukorral, aminek cukortartalma nulla gramm. A vaníliás krémtúrban is van 
cukor és sok egyéb termékben is. 

Dr. Fejér Tibor: Az ízetlenség a probléma, akkor az ízesítők közül melyiket adják? A cukor 
kiesik, a só csökkentendő, bors, paprika. Véleménye szerint nem a gyerekektől kell 
megkérdezni, hogy ők mit akarnak enni, mert azzal tisztában kell lenniük, hogy az emberi száj 
számítógépes kifejezéssel élve multifunkcionális port. Ha csökkenni fog az elhízott gyerekek 
száma, akkor ez a program hamarabb éri el a célját, mint ahogy gondolta. Képviselő asszony 
felhozta, hogy íztelen az étel, valóban nem magyaros ételt tálalnak, de ez volt a cél és csak így 
érhető el. 
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Patay-Papp Judit: Egyenek egészségesebben a gyerekek, de félrevezetések ne legyenek az 
étlapon és nem csak cukorrallehet édesíteni az ételt. Bizonyos mennyiségű sóra szüksége van 
a szervezetnek, de azt, hogy nem raknak egyáltalán sót az ételbe, vagy enyhén sózzuk az 
ízhatásban lényeges különbség van és még mindig nem az egészségtelen sófogyasztásról 
beszélnek. Meg lehet a gyerekektől kérdezi, hogy ötös skálán jelölje be, hogy mennyire ízlik 
neki az étel, a hal és csirke közül melyiket szereti jobban, csupa egészséges ételre kihegyezve. 
Lehetne gyerekbarát kérdőívet készíteni, amelyet minden gyerek, aki eszik és már tud írni, 
olvasni, ki tudná tölteni és kapnának egy olyan eredményt, hogy tudják kell-e esetleg a 
szolgáltatóval egyeztetniük az ügyben, hogy picit próbáljanak meg gyerekbarát ételeket 
készíteni, vagy kiderül, hogy a gyerekek többsége elégedett az étellel, ízlik nekik, és akkor 
lezárhatják ezt a témát. 

Tóth Balázs: Kísérletekkel bizonyították, hogy az ízérzet kialakulásában nemcsak a száj vesz 
részt, hanem az orr, a látás. Azzal van probléma a menzán, hogy a gyerekek meglátják azt a 
levest, ami minden héten kétszer visszajön, egyszer zöldség van benne, másik alkalommal 
tarhonya, de gyakorlatilag ugyanarról van szó, és unják. A Zsivaj utcai Óvoda Bölcsődében 
szintén bevezették a reformétkezést és egészen más technikával kínálják a gyerekek elé ezeket 
az ételeket és sokkal jobb az elfogyasztása a gyerekek részéről, mert egészen más hatások érik 
őket. Véleménye szerint az odafigyelésnek, a gondoskodásnak kellene jobban lennie az 
étkezésben. 

Elnök: Folyamatosan manitoroznak és mémek, ahol az étel esztétikumától, az étel állagán át, 
a kiszállított étel ízén keresztül nagyon sok mindent vizsgálnak és kérdeznek. Kérik azokat a 
jelzéseket is, hogy a szolgáltató felé az egyes intézmények milyen panasszal éltek, mit 
fogalmaztak meg. Például kifogásolták azt, hogy sokszor kapnak túrót a gyerekek. Annyiszor 
kapnak, ahányszor a jogszabály előírja, mert a jogszabály azt is meghatározza, hogy hányszor 
kell tejet adni, még ha a gyerekek számára a gyümölcslé kívánatosabb is. Nagyon sokmindent 
mémek, és a mérés azt mutatja általában, hogy elfogadható a szolgáltatás színvonala, nyilván 
vannak olyan részei, ahol túlsúlyban vannak a pozitív válaszok, és vannak, ahol a közepes felé 
hajlik. Ezt a mérést évek óta végzik, mert ez a téma örökzöld, a reformétkeztetés bevezetése 
előtt is rendszeres napirendje volt ez a Képviselő-testületnek, tehát nem Képviselő asszony 
felvetése nyomán foglalkoznak ezzel a témávaL Egyébként a szolgáltató is kéri a visszajelzést, 
egy általa bevezetett, alkalmazott, viszonylag egyszerű kérdéssoron keresztül. Azt gondolja, 
hogy a mérési rendszer, amit alkalmaznak, ahol a gyerekek véleményét is mód van vizsgálni, 
az elégséges. 

Patay-Papp Judit: Örül, hogy van erre mérés, de akkor tegyék hozzáférhetővé mind a mérési 
módszertant, mind a mérés eredményét. 

Elnök: El tudják küldeni, ez egy Google alkalmazású kérdőív, bárki kitöltheti a rendszeren 
keresztül. További hozzászólásranemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatróL 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 6 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással a Kőbányai közétkeztetésben is bevezetett „ menzareform" 
nyomán kialakult helyzet értékeléséről, átfogó vizsgálat kezdeményezéséről szóló 
előterjesztésben szereplő határozattervezetet nemfogadja el. /446/2015. (XJL 17.)J 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont:
A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

447/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapításáról 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Ez a határozat 2016. január 1. napján lép hatályba. 
3. Hatályát veszti a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapításáról szóló 537/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat.

1. melléklet a 447/2015. (XIL 17.) KÖKT határozathoz

Ft 

650 Ft 

750 Ft 

550 Ft 

650 Ft 

550 Ft 

350 

*Az uszodatér zárva tartása idején

**A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó, a kedvezmény igénybevételének jogosultságát
a munkáltató által kiállított közszol álati igazolvánnyal i azoták.
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1 300 Ft 

900 Ft 

1 OOO Ft 

700 Ft 

650 Ft 

500 

na ra 2 650 Ft, 

450 Ft 

650 Ft 

400 Ft 
** 300 Ft 

150 Ft 

* A strandbe!épőjeggyel az uszoda is igénybe vehető
** Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészliő jegy keretében 4 órás uszodajegy untthm,n 

(karóra-kaució és időkorlát 

150 Ft+ 300 Ft kaució 

200 Ft 

2 OOO Ft 

Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft 

Szekrén bérlés (havi) 1 200 Ft 

Karóra-kaució 1 OOO Ft 

300 

Kísérő úszó belé ő (tanév alatt) 500 Ft 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont:
A Kőbányai Széchényi István Magyar-Németh Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola aulájának a Hit Gyülekezet Szeretetszolgálata Szociális és Karitatív 
Sze:rvezete részére történő térítésmentes használatba adása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

448/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
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a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
aulájának a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Szociális és Karitatív Szervezete részére 
történő térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hit Gyülekezete
Szeretetszolgálata Szociális és Karitatív Szervezete (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út
69., adószáma: 18057791-1-42) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 42309/111 helyrajzi számú, Budapest X. kerület,
Újhegyi sétány 1-3. szám alatti ingatlan területén található aulát 2015. december 2L és 2015.
december 22. napján 9.00 és 12.00 óra közötti időtartamban karitatív program megrendezése
céljára 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 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

28. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Osztály 2016-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a 2016. évi ellenőrzési 
terve 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

449/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 
2016-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről és 2016. évi ellenőrzési tervéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2016- 2020.
évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Osztály 2016. évi ellenőrzési tervét az 2. mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.

(A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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29. napirendi pont:
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén 
megfogalmazódott az az igény, hogy a Liget téri felújítással kapcsolatos terveket szeretnék 

. . 

meg1smem1. 
Szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés kiegészül az alábbi határozattervezettel. 
,,/2015. (XII. 17.) határozata 
a Mázsa tér, Liget tér inte.rmodális csomópont pályázatával összefüggő megismerési 
igényről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0028 pályázat keretében 
elkészült a „Budapest X. kerület, Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont részletes 
megvalósíthatósági tanulmánya" című dokumentumot tegye hozzáférhetővé az elektronikus 
hálózaton a Képviselő-testület és bizottságai tagjai részére. 
Határidő: 2016. január 28. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója" 
Indokolás: a pályázat jelentősége indokolja a Képviselő-testület és bizottságai tagjainak teljes 
körű tájékoztatását. 

(622/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 622/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 622/1. módosító 
javaslatról. 

450/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont pályázatával összefüggő megismerési 
igényről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő  Zrt.  vezérigazgatóját,   hogy  a      KÖZOP-5.5.0-0911-201 l-0028    pályázat 
keretében   elkészült   a „Budapest X. kerület,  Mázsa  tér, Liget  tér  intermodális   csomópont 
részletes   megvalósíthatósági tanulmánya"   című  dokumentumot   tegye  hozzáférhetővé  az 
elektronikus hálózaton a Képviselő-testület és bizottságai tagjai részére. 
Határidő:                                               2016. január 28. 
Feladatkörében érintett:                                     a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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30. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 

döntésekről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

31. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbánya név használata tárgyában 2015. évben benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya név 
használata tárgyában 2015. évben benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 

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

határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

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

33. napirendi pont: 
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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 1-XH. havi várható, 
felülvizsgált likviditási helyzete 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

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

34. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 

évi munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

451/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet 
szerint hagyja jóvá a 2016. évi munkatervét. 

(A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

35. napirendi pont:
A Budapest X., Kis MÁV-telep 38916/7-38916-12 helyrajzi számú ingatlan.ok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

452/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
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a Budapest X., Kis MÁV-telep 38916/7-38916/12 helyrajzi számú. ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba történő átvételéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 
Budapest X., Kis MÁV-telep, 38916/7-38916/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 
tulajdonba vételére vonatkozó szándékát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonjogának átruházása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére és az átvételről szóló megállapodás l. melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozat képes. 

36. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület, Gergely utca 112/a-b szám alatt lévő ingatlan egy 

részének megvásárlása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy az Önkormányzatnak van-e elővásárlási joga? Élnek az 
elővásárlási jogukkal, vagy ez teljesen független ettől? V égeztek előkalkulációt arra 
vonatkozóan, hogy mennyit kell rákölteni az épületre, hogy a közterület-felügyelet használni 
tudja az épületet? 

Elnök: A tulajdonos ajánlotta fel az épületet megvásárlásra, tehát nem elővásárlási joggal 
élnek. Jegyző úr és a Közterület-felügyelet vezetője az épületet megtekintette, ez korszerű, új 
irodaépület és minimális átalakítást kell eszközölni annak érdekében, hogy majd később ez 
teljes mértékben alkalmassá válj on. A most kialakított szociális blokk és egyéb feltételrendszer 
nagyon kedvező, a mostaninál jóval kedvezőbb elhelyezési lehetőséget biztosít. Konkrét 
számítást nem végeztek, új épületet vásárolnak meg. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy nem próbáltak alkudni az árból, mert az eladó még l millió forintot 
rátett arra az értékre, mint amennyiről az értékbecslés szól? 
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Elnök: Az eladó, amikor felkínálta az épületet eladásra, ennél az árnál lényegesen magasabb 
összeget több tízmillióval magasabb összeget szeretett elérni. Az értékbecslés és az azt követő 
tárgyalás hozta ezt az eredményt. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatról. 

453/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Gergely utca 112/a-b szám alatt lévő ingatlan egy részének 
megvásárlásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy kössön ingatlan-adásvételi szerződést a Budapest X. kerület, Gergely utca
112/a-b szám alatti, 4213 7 /97 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanból a
Papp Betonacél Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Gergely utca 112., cégjegyzékszáma: 01-09-
565088, adószáma: 12210495-2-42), tulajdonát képező 759/26 272-ed részének és Papp László
(adóazonosító jel: 8319926033) tulajdonát képező 2 400/26 272-ed részének megvásárlására
összesen 175 OOO OOO Ft összegű vételáron.
2. Az ingatlan vételárának fedezetét, 175 OOO OOO Ft összeget a Képviselő-testület Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi átmeneti költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: 2016. január 31.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

37. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti lakás 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

454/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti lakás elidegenítéséről 
( 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt. 205. szám alatti, 42428/8/G/74
helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 5 819 400 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: 2016. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

455/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 3. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 
( 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 3. szám alatti, 39072/0/A/1
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben
határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi.
Határidő: 2016.január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

456/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 4. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 
( 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1 .. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 4. szám alatti, 39072/0/ A/2 
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben
határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről.
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi.
Határidő: 2016.január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

457/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 5. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 
( 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 5. szám alatti, 39072/0/A/3 
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki.
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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 az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő: 2016.január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

39. napirendi pont: 
A Gutírnann-tó (Újhegyi-tó) haszonbérbe adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elhangzott egy kérdés a frakcióvezetői értekezleten, amelyre Jegyző úr fog válaszolni. 

Dr. Szabó Krisztián: A frakcióvezetői értekezleten felmerült kérdés arra irányult, hogy a 
szökőkút üzemeltetése, amely egyúttal a tó lélegeztetését is szolgálja, annak a fenntartásával, 
felújításával kapcsolatos költségek részét képezik-e a szerződésnek? A szerződés úgy 
rendelkezik, hogy a tó fenntartásával kapcsolatos költségek viselése terheli a szerződőt. A 
kialakult munkamegosztás szerint egyébként az üzemeltetési díjat (áram), a használó fizette, de 
magának a szökőkútnak a karbantartása, legutóbb a felújításamindig a KÖKERT feladata volt. 
Azt kell figyelembe venni a döntés meghozatalakor, és javasolja egyértelműsíteni, hogy 
kívánja-e üzemeltetni az Önkormányzat a szökőkutat, csak mint szökőkút, mert az egyben a 
levegőztetést is szolgálja, ezt nem kell a használó feladatai közé bevenni. Viszont, ha úgy 
gondolják, hogy ez kifejezetten a levegőztetést szolgálja és az Önkormányzat nem szándékozik 
a szökőkút karbantartásáról gondoskodni, akkor egy pontosító rendelkezést tudnak elhelyezni. 

Elnök: Véleménye szerint a kialakult munkamegosztás nem volt rossz, hiszen a tó szellőztetése 
nemcsak azért szükséges, hogy a halak megfelelő körülmények között töltsék azt a rövid időt, 
amíg ki nem fogják őket, hanem a tó fennmaradását is szolgálja. 

Somlyódy Csaba: Fővárosi képviselő korából átélte ezt az anomáliát a Feneketlen tóval, ahol 
egy idő után úgy vélték, hogy költséges a szellőztetés, és utána sokkal többe került az eredeti 
állapotokat helyreállítani, hogy újra élhető legyen a víz a környezet számára. A döntést nagyban 
befolyásolná, ha ismertetnék, hogy éves szinten körülbelül mennyibe kerül a szökőkút 
üzemeltetése az Önkormányzatnak? 
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Elnök: Valamikor 8 millió forintért vásárolta az Önkormányzat a szökőkutat, legutóbb a 
felújítása másfélmillió forintba került, két szivattyút kellett cserélni. Az a gondolat is felmerült 
már, hogy maga a szökőkút is megérett már a cserére, de most úgy tűnik, hogy a szivattyúk 
cseréjével sikerült úgy rendbe hozni, hogy még üzemeltethető maradjon. 

Tóth Balázs: Véleménye szerint minden évben nem kell szivattyút cserélni, ezért azt feltételezi, 
hogy száz-kétszázezer forint lehet az éves karbantartási díj. 

Elnök: A KŐKERT Kft. költségvetésében ezt a feladatot mindig szokták tervezni, de 
véleménye szerint ezt a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője sem tudná most 
megmondani, mert nincs így megbontva a költség. Javasolja, hogy a kialakult szokás szerint a 
működtetés költsége maradjon az Egyesületnél, a szökőkút költsége pedig az 
Önkormányzatnál. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési 
javaslatról. 

458/2015. (XH. 17.) KÖKT határozat 
a Guttmann-tó (Újhegyi-tó) haszon.bérbe adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.,
42360/1 hrsz.-ú, 31 201 m2 alapterületű kivett közpark, tó művelési ágú ingatlanon található
Guttmann-tó halgazdálkodási jogát 2016. január l-jétől 5 év határozott időtartamra
haszonbérbe adja az Újhegyi Horgász Egyesület részére 562 OOO Ft/év haszonbérleti díjért.
2. Az Egyesület feladata:

a) a tó fenntartásával kapcsolatos költségek viselése,
b) a vízterület biológiai védelme, a halak védelme, valamint a területen élő más fajok

védelmének biztosítása, betegségük esetszerű gyógyszeres kezelése,
e) a halászati felügyelet által megszabott feladatok elvégzése,
d) a tó területének tisztán tartása, a víz minőségének megőrzése, annak rendszeres

mérése, a mintáknak időben a hatóságokhoz történő eljuttatása, a vízállás rendszeres
jelentése,

e) a tó területén lévő nádas kezelése, karbantartása, a téli nádaratás elvégzése,
f) a téli időszakban a halak megfelelő levegőhöz juttatása lékeléses technológiával,
g) a területen lévő építmények (stégek) állapotának megőrzése, a szükséges javítások

elvégzése, a szükségessé váló felújítások elvégzése,
h) a vízrendszer téli, valamint nyári átállásának előkészítése és elvégzése,
i) az algásodás és az iszaposodás megakadályozása,
j) előzetes egyeztetés és erre irányuló felkérés esetén az Önkormányzat által

megrendezésre kerülő Halmajális rendezvényhez egy naptári évben legfeljebb l 00 kg
élőhal biztosítása,

k) együttműködés az Önkormányzattal és annak gazdasági társaságaival, szervezeteivel
a Guttmann-tó fejlesztése érdekében,

l) lehetőség szerint részvétel a Guttmann-tó fejlesztésére vonatkozó pályázatokban,
m) tevékeny részvétel minden olyan kezdeményezésben, amely elősegíti, hogy a

kerületben tanuló diákok jobban megismerjék a természetet, a tó élővilágát.
3. A Képviselő-testület 2016. január l-jétől 5 év határozott időtartamra az Újhegyi Horgász
Egyesület részére térítésmentesen használatba adja a Guttmann-tó partján lévő szivattyúházat.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére.
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

40. napirendi pont:
A Bárka Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.
mellékletben foglalt tartalommal módosítja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
(1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) alapító okiratát, és a 2. melléklet szerinti tartalommal
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
2. Ez a határozat 2016. január l-jén lép hatályba.
3. Nem lép hatályba a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata
módosításáról szóló 412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat.

Okirat száma: K/7860/17 /2015/IV 
1. melléklet a 459/2015. (XII 17.) KÖKT határozathoz

Módosító okirat 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. május 29. napján kiadott 
K/7860/6/2015/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/ A. §-a alapján - a Bárka Kőbányai Humán.szolgáltató Központ alapító 
okirata módosításáról szóló ... /2015. (XII. 17.) KÖKT határozatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A költségvetési sze:rv 
megnevezése, székhelye, telephelye 
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1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
122 l h l . .. te ep1 eiyer: 

·----···· 

telephely megnevezése telephely címe 

1 Család- és Gyermekjóléti Központ 1104 Buda_pest, Mádi utca 86. 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

2 Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

3 Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4. 
-

4 LÉLEK-Pont 1108 Budapest, MWódi út 143. 

5 Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román utca 4. 

6 Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a 

7 Együtt-egymásért Idősek Klubja 1106 Budapest, Hárslevelű utca 171a 

8 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
40. "A" szekció földszint 006. 

9 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19. 

10 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Gergely utca 26. 

11 Orvosi rendelő 1106 Budé!J)est, Ker~esi út 67. 

12 Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária körút 1-3. 

13 Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újh~ID1 sétán_y_13-15. 

14 Orvosi rendelő _!_107_ Buqapest, Ü!Jői út 128. 
-·-- ·-·--

15 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 136. 

16 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Zsivaj utca 2. 

17 Védőnői Szolgálat 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
43-51. 

18 Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 4_7. 

19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbáf!Y_ai út 45. 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 1101 Budapest, Pongrác út 19. 

20 Központi ügyelet, 

! 

l 
Orvosi rendelő nj 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő :rendelkezés lép: 

"3. A költségvetési szerv irányitása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye:1102 Budapest, Szent László tér 29." 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Aszociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993. 
évi IH. törvény 86. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja által 
meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXL törvény 94.§ (3) bekezdés b) és d) pontja által meghatározott szolgáltatások 
biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése 
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

4 2 A k'l ' .. o tsegvetes1 szerv D" 'k oteve 'l h' em segenek a Iam aztartasi sza k' 'b agazat1 l, esoro asa: 
szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, 
rendszeres, alkalomszerű feladatok ellátása. 

b) A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, 
egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. 

c) Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással 
összefüggő feladatok ellátása. 

d) A fogorvosi szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
e) Munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek 

kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal 
összefüggő feladatok 

t) Az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 
g) Az iskola-egészségügyi ellátással, a védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú 

gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 
h) A valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő 

képzésekkel (olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek 
nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint 
szakmai képzésnek minősülnek) összefüggő feladatok ellátása. 

i) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére 
biztosított étkezéssei összefüggő feladatok ellátása. 

j) A saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek 
intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő 
feladatok ellátása. 
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k) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, 
lakótelepi szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgálat 
által végzett iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása. 

l) Az életvitelszerG szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes 
hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint az önellátásra és 
a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai 
pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással 
és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

m)A koruk, egészseg1 állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy 
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek 
nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

n) A legfeljebb napi négy órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető 
gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a 
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok 
ellátása. 

o) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátással összefüggő feladatok ellátása. 

p) A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 
nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. 

q) A szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

44 Ak"lt ' t' . .. o segve esi szerv a apteve en_Eegen~ __ O~Qlanyzati un cw szermt1 megJe o ese; ______ 'k kk . f k . , ·rT 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

-----------·- ·-·--···-·---· --
1 072111 Háziorvosi alagellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi al_9-pell_átás 
-··---··--

4 072313 Fogorvosi szakellátás 

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

6 074031 Család és nővédelmi ____ egészségügyi gondozás 
····--

7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

11 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

12 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
- -· 

13 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

14 107051 Szociális étkeztetés 

15 107052 Házi segítségnyújtás 
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16 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
17 107054 Családsegítés 

18 109010 Szociális szo!gáltatások igazgatása 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe" 

4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési sze:rv sze:rvezete és miiködése 

5.1. A költségvetési szervvezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

5 2 A k'l ' 'l lk l , b 'll' 'l k o tsegvetesi szervne a a mazas an a o szemetye • jogviszonya: 
foglalkoztatási 

jogviszonyt szabályozó jogszabály jogviszony 

1 közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 199 2. évi XXXIII. 
jogviszony törvény 

2 munkaviszof!y_ a munka törvénykön_y~éről szóló 2012. évi l. törvény 

3 
megbízási 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogviszony 

Jelen módosftó okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2015. december 18. 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

" 
--

2. melléklet a 459/2015. (XII 17.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/7860/18/2015/IV 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapítóokiratátakövetkezők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési sze:rv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.3. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.2.4. rövidített neve: Bárka 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
132 tl hl. . " . e ep. erye1: 

telephely megnevezése 
···--··· 

teleQhely címe 
····---

1 Család- és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi utca 86. 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

2 Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

3 Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Qyön_gyike utca 4. 

4 LÉLEK-Pont _1108 BudaQest, Maglódi út 143. -- -· 

5 Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Buda_Qest, Román utca 4. 

6 Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri út 6 la 
7 Együtt-egymásért Idősek Klu~j_a 1106 Bud~R_est, Hárslevelű utca 17/a 

8 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
40. "A" szekció földszint 006. 

9 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19. 

10 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Gergely utca 26. 

11 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Ker~esi út 67. 

12 Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária körút 1-3: ____ 

13 Orvosi rendelő 1108 Buda_l)est, Újhe~ sétán_y13-15. 

14 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 

15 Orvosi rendelő _1107 Budapest, Üllői út 13§_. -·----······---· -·-

16 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Zsivaj utca 2. 
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17 Védőnői Szolgálat 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
43-51. 

18 Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 
19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 1101 Budapest, Pongrác út 19. 
20 Központi ügyelet, 

Orvosi rendelő 

2. A költségvetési sze:rv 
alapításával és megszűnésével összefüggő :rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2 3 A k"'l ' l"d k l ' ' k .. o tsegvetes1 szerv J o ge o ö tsegvetesi szervene 

megnevezése székhelye 
-

1 Bárka Kőbányai Szociális és 1104 Budapest, Mádi utca 86. 
Gyermekjóléti Központ 

2 Kőbányai Egészségügyi 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. "A" 
Szolgálat szekció földszint 006. 

3. A költségvetési sze:rv irányitása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési sze:rv tevékenysége 

__j 

l 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Aszociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja által 
meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
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1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontja által meghatározott szolgáltatások 
biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése 
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

4 2 A k"'l ' .. o tse_gvetesi szerv v 'k oteve enysegene k 'll h' a am aztartasi sza k' 'b agazati l' esoro asa: 

szakágazatszáma sz9-kágazat IY!.~gnevezése -----··-

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, 
alkalomszerű feladatok ellátása. 

b) A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, 
egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. 

c) Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő 
feladatok ellátása. 

d) A fogorvosi szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
e) Munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának 

a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok 
f) Az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 
g) Az iskola-egészségügyi eUátással, a védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek 

egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 
h) A valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel 

(olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak 
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai 
képzésnek minősülnek) összefüggő feladatok ellátása. 

i) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított 
étkezéssei összefüggő feladatok ellátása. 

j) A saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek 
intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, a 
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása. 

k) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, lakótelepi 
szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szaigálat által végzett 
iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása. 

l) Az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes 
hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint az önellátásra és a 
közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai 
pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással és 
azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

m)A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri 
meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

n) A legfeljebb napi négy órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető 
gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a 
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása. 

o) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással 
összefüggő feladatok ellátása. 
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p) A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. 

q) A szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

44 Ak"l ' 'k ' ' kk .. o tsegvetes1 szerv a apteve el)ysegene . f k . ' "t" . l"" l' ormanyzatl un c1o szenn 1 megJe o ese: 
··-

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

---···--- '" 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi al'!P_ellátás 

4 072313 Fogorvosi szakellátás 

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7 074032 Ifjús<!g-egészségügyi gondozás 

8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 102030 Idősek, demen~ _ _betegek nappali e_l_@tása 
-··-

11 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

12 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások ---

13 107013 Hajléktalang_~ átmene~i ellátása.: ... --- ····-·--·-·--

14 107051 Szociális étkeztetés 

15 107052 Házi segítségnyújtás 

16 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

17 107054 Családsegítés 

18 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott időtartamra 
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 199 2. évi 
XXXIII. törvén 
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2 munkaviszony / a .. mu,nka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. 
· torveny 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. _j t9_!'vé~y _____________________ ------··- -· 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. június 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. április 30. napján kelt, 216/2014. (IV. 17.) KÖKT határozattal 
jóváhagyott alapító oki ra tát visszavonom. 

Budapest, 2015. december 18. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen 
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító 
okiratnak a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2015. december 18. napján kelt, 

napjától alkalmazandó K/7860/17 /2015/IV okiratszámú módosító 
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Budapest, 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

41. napirendi pont: 
Az iparositott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 

támogatásához forrás biztosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben az „LKFT-2005-LA-2-
05-00-00" szövegrész helyébe az „LKFT-2006-LA-206-11-136" szöveg lép. 

(640/1. módosító javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
640/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

460/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 
támogatásához forrás biztosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 9 114 105 Ft
összegű forrást biztosít a Balkán u. 4-18. társasház részére az LKFT-2006-LA-206-11-136
számú pályázat megvalósításához önkormányzati támogatás nyújtása tárgyában kötött
támogatási szerződés módosításához a Budapest Főváros X. került Kőbányai Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora
(bevételkiesés tartaléka) terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a
támogatási szerződés módosítására, továbbá felkéri a polgármestert az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a
szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2015. december 17. 
Feladatkörében érintett: a szerződés módosítása: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

vezérigazgatója 
az előirányzat átcsoportosítása és a támogatás összegének 
átutalása: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

42. napirendi pont:
Egyes intézményvezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Nagy István urat. Kérdezi, kívánja-e zárt ülés elrendelését? 

Nagy István: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 
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-- - --- -
---- - ----- - - -- - -----

-

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés 2. mellékletét képező 
határozattervezetben a „Bárka Humánszolgáltató Központ" és a „Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltatási Központ" szövegrészek helyébe a „Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ" szöveg lép. 

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

461/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István, a
Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett
határozott időre 2016. december 31-éig 177 200 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

462/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének 
rendezéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Némethné
Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ igazgatója részére a jogszabály
szerinti illetményelemek mellett, a vezetői jogviszony fennállásának időtartamára 100 OOO Ft
vezetői pótlékot, valamint határozott időre 2016. december 31-éig 179 OOO Ft kereset
kiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

43. napirendi pont:
A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

44. napirendi pont: 
A Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 

fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) ponlja alapján zárt ülésen tárgyalja a 44. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

45. napirendi pont: 
Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám 

alatti, ( 40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) ponlja alapján zárt ülésen tárgyalja a 45. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

46. napirendi pont: 
A Kojot Film Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

47. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú feUebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) ponlja alapján zárt ülésen tárgyalja a 47. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 
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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 2016. január 28-án (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.00 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

../ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. december 17-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 

10. 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 

Dr. Szabados Ottó 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 
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Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor ..... ~: ....................... . 
Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kiss Marietta 

Fehér Gyöngyi ~+·· '·. i c· ·-· V"--~ . 
••••.•• '!. •••••••••••. -;Ji9-y····················· 1 ~ v 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

·--Lajtai Ferencné fvo<=-.v-'l~ f ....... ,::.··············· ........................... . 

Laukó Zsófia 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 
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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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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István .... \\·r r ••••••••• "j" •......•....•.••...•...•.....•. 

\ 
Kollátosz Jorgosz ... J::t'?f.~ ...................... . 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

"A "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és 
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredménye, az 

ajánlattételi szakasz megindítása, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció 
és a szerződéstervezet jóváhagyása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról szóló döntéshez, 

amely a 2015. december 17-én megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

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

' 

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

D~S '• .. Kr.~t(, kK · R(l_b 
>;:-;4~';Zi~ztmn ovacs o ert 

jegyző polgármester 



5. /2015. , , 
FELSZOLALAS I 

JEGY 

Név: ~] .. ~ ..... Cs. . .... X->' ...... P.~!Yt~(~:-.................................................................. . 
l {i (\o (fv. ,~,S)_y k' {i 

Lakcírn: .... ~ ,:.v..~0 ....... :t.V~J. ... . -.~ ......... ' .. ~ ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

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

Mely napirendi ponthoz/térnához kíván hozzászólni: 
._,_ . . . . ('r ( ,.\cÍ ,-. . . ., r' . 
+
' /: ~ í 1 il ··._c (ll ' [/ C1 ; 1.1 ,, l - - t::-- -~ ' ~~ ~ - _..- "'- ' '!, ', ,X_,/ · · · · ·· · · · ···········r······ .1'1. +.. · · · ·. · ........ ~... . ... L ....................... ~U .. lk .. l ............................ . 

l CL 1 • · i" , . . 'l ·· 1 •• .· •. ./h ............................................. :{. :~· ..... ( .. -~_/. v·t-t·~{.t (${· .... ve-n.u ......................... . 

... ··························· ··············· 
olvasható aláírás 

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



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Módosító javaslat 

621/1. számú módosító javaslat 

A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők
Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 
szóló előterjesztéshez a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) Önkormányzati rendelet 38. § (l) 
bekezdése alapján az alábbi módosító javaslatot teszem: 

l. Az előterjesztés határozattervezetének l. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki: 

"4. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2015. évi működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az 
üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe 
helyezést a Támogató részére igazolja.". 

2. A határozattervezet l. mellékletének 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"20. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati 

költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társasággal szemben, 

b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
c) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3.§ (l) bekezdés 

l. pontja szerinti átlátható szervezet, 
d) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 

ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak 
fenn, 

t) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint 
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.". 

3. Az együttműködési megállapodás 9. pontjában a "8. pontban" szövegrész helyébe a "9. 
pontban", 10. és ll. pontjaiban a "8. és 9. pontban" szövegrész helyébe a "9. és l O. pontban" 
szőveg lép. 



Indokolás 

Az együttműködési megállapadásba beépülő további rendelkezések elősegítik a támogatás 
felhasználásának átláthatóságát Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §(l) 
bekezdéseszerint 2012. január l-jét követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési 
támogatást, amely az üzleti év utolsó napjával készített beszámolóját a bíróságnál letétbe 
helyezte. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény kizáró körülményeket határoz meg államháztartási forrásból nyújtott támogatásokhaz 
kapcsolódóan, amelyekre vonatkozóan a támogatottat nyilatkoztatni szükséges. 

A fenti rendelkezések más támogatási szerződésekben, illetve együttműködési 
megállapodásokban is feltüntetésre kerülnek, technikai hiba következtében az előte1jesztés 
tárgyát képező tervezetből kimaradtak. 

Budapest, 2015. december 16. 




