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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
szeptember 22-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 időpontj a: 9 .l O óra 

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

Távolmaradását előre jelezte 
Bányai Tibor Péter 

Távolmaradás oka 
hivatalos elfoglaltság 

Gazdag Ferenc 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Főépítészi Osztály 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály 

Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Pénzügyi Főosztály 
Polgármesteri Kabinet 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
X. Tankerület 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Szociális és Egészségügyi Osztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 
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Mozs r Agnes AJ(pJfX 
dr. Mozer Eva- - - · 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Ács Viktória 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Rappi Gabriella 
Dobrai Zsuzsanna 
Fodor János 

JoósTamás 

Fehér Gyöngyi 
Némethné Lehoczky Klára 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kárpáti Beatrix 

Kálmánné Szabó Judit 
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Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Jegyzői Főosztály 

Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja 
Nonprofit Zrt. 

dr. Nagy Jolán 
dr. Szabados Ottó 
dr. Éder Gábor 
dr. Csurgó Szabolcs 
V áradí Eszter 

dr. Schneller Domonkos 
dr. Kállai Éva 
V an der Meer Ágoston 

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

Elnök: Az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
Véget ért a 2016. évi paralimpia, a kőbányai egyesületek is képviselték hazánkat a 
megmérettetésen, és szép eredménnyel tértek haza. A Törekvés vívójaként Osváth Richárd 
először kardban szerzett ezüstérmet Erdei Péter [elkészítésében, majd a főszámában szintén 
ezüstérmet szerzett Beliczay Sándor mesteredző, illetve Szirmai Benedek és egy olasz vívó 
Mazza Lorenzo készítette feL Hajmási Éva a tőrcsapattal második lett, még egy ezüstérmet 
könyvelhet el Kőbányán a paralimpiai egyesület. Gratulál a teljesítményükhöz. 
A Kápolna utca felújítása elindult. A tervek már 2012-2013-ban elkészültek, sajnos a 
közbeszerzés lezárására augusztusban került sor, így szeptember első napjaiban tudott 
elindulni a munkavégzés. Sokan kérdezik, hogyan kerül felújításra az út, amiről információt 
az Önkormányzat honlapján is meg lehet találni. Kérdezik, hogy a villamos sínek az útpályában 
maradnak-e, igen. Elfedésre, burkolásra kerülnek, 8 cm-es aszfaltréteggel szintbe kerül, de bent 
marad a villamossín. Érdekes megoldást alkalmaz a tervező, a Kápolna utcában középen lesz 
a parkoló mind a Halom utca és Kápolna tér között, mind az azt követő szakaszon a 
Kormányhivatalig, Tűzoltóságig. Mindezt azért tervezte oda a tervező, mert mindkét oldalán 
az úttestnek kerékpársáv kerül kialakításra. A munka befejezése november 13-ára várható, és 
nemcsak az úttest fog megújulni, hanem megújulnak a kapcsolódó járdák is felújításra 
kerülnek, a zebránál új közvilágítás kerül kiépítésre. Ezzel egyidejűleg el fogják végezni a 
Kápolna téri körfOrgalom csinosítását. A BKK-val történt egyeztetés alapján a Kápolna tér 
középső sávjában lehet majd parkolni, viszont magára a szigetre nem lehet majd felállni a 
jövőben, ott a többi körforgalomhoz hasonlóan virágos, szép szigetet alakítanak ki. 
Harmadik éve támogatják már tanévkezdéskor az általános- és középiskolás tanulókat 5 OOO 
Ft-tal, idén ezt 4 563 fő vette át. Azt gondolja, hogy szinte mindenkihez elkértek, akihez el 
tudtak érni. 
Kéri a segítséget, mindenki ahol tud, szóljon, hogy ismét lehet igényelni a HPV oltást a 2003-
ban született fiúknak. A lányokat már központi támogatással oltja az állam. Nemjelentkeztek 
még annyian, ahány gyermeket be lehetne oltani. Az iskolákban, intézményekben védőnők, 
orvosok végzik a figyelemfelhívást, tájékoztatják a szülőket, de jó lenne, ha eddig 
jelentkezetteknél jóval többet tudnának oltani. 
Radványi Gábor alpolgármester úr adta át idén a diszdiplomákat a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban dr. Mátrai Gábor elnök úrral, illetve adták át azokat az 
ösztöndijakat, amelyeket a Kőbánya számít Rád pályázat keretében nyertek az általános, illetve 
középiskolások. Idén 36 diáknak tudták átadni az ösztöndíjakat 
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Megtartották a tanévnyitó értekezletet is Kőbányán, iskolák, óvodák, bölcsődék közös 
tanévnyitóját rendezték meg. Bemutatkozott a X. és XVII. kerületből létrejövő, január l-jétől 
a működését megkezdő Kelet-Pesti Tankerület igazgatója, dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó. A 
tervek szerint a KLIK -nek az Önkormányzatot érintő tankerületi központja Kőbányán kerül 
kialakításra a Kereszthury Dezső Altalános Iskola régi épületrészének azon szakaszán, amelyet 
egy-két évvel ezelőtt a Pedagógiai Szolgáltató részére alakítottak ki. 
Túl vannak a Rendvédelmi napon, nagyon látványos program volt. Megtartották az értékelő 
tanácskozást, amely megerősítette azt a szándékot, hogy jövőre is rendezzék meg mindezt. 
Sor került az elmúlt hétvégén a Nagy Sportágválasztó megrendezésére a Merkampt 
Sportközpontban. A Merkampt Sportközpont ezen alkalommal kedveskedett a kőbányaiaknak 
ajándékkal, a Maglódi úton a sporttelep előtt az ő beruházásukban kialakult egy szabadtéri 
kondi park. 
Az Önkormányzat karikatúra pályázatot írt ki Hofi Géza születésének 80. évfordulója 
alkalmából és a beérkezett pályamunkákat a Kőrösi Csoma sétányon is kiállították Most már 
jelentkeznek az önkormányzatok is és elkérik ezt tőlük és úgy tűnik, hogy az ország több 
pontján folyamatosan megjelenik ez az anyag. Legutóbb a Bodrog közben nyílt egy kiállítás 
ebből az anyagbóL 
Weeber Tibor alpolgármester úr vett részt a Kőbányai Református Egyházközség alapítójának 
tiszteletére tartott istentiszteleten, koszorúzáson. Dr. Bereczki Endre körorvosról, 
egyháztanácsosról emlékeztek meg múlt hét végén. 
Radványi Gábor alpolgármester úr testvérvárosi látogatásorr volt Vinkovciban. Ma elindul 
Letovicébe, ide nagyon sokan mennek a Tutta F orza zenekarral és másokkal. A kőbányai 
szakácsdelegációt Katona Csaba viszi majd a Kő-Café-ból. 
Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét keretében a kőbányai rendezvénysorozat tegnap, 
most három napon keresztül folyik az események sora. Felhívják a kőbányaiak figyeimét arra, 
hogy mílyen fontos is az alternatív közlekedésí módok megtalálása. Tegnap futottak a 
gyerekek, ma kerékpároznak, bringás reggelit tartanak ma a kerület három pontján. Több mint 
százan reggeliztek már ezeken a pontokon. Holnap délelőtt egy kerékpáros felvonulás lesz 
Újhegyen a Sportligetben a gyerekeknek vetélkedés, majd délután a családoknak kerékpáros 
program kerül megszervezésre. 
Holnap 15 órától családi program keretében hivatalosan is átadják a Vaspálya utcában a 
felújított Manóvár Bölcsődét és Rece-fice Bölcsődét, bár már szeptember l-jétől működik. 
Jövő héten 13 órától a Kerepesi úton egy mini egészségnappal egybekötve a Kerepesi úti orvosi 
rendelő átadására is sor fog kerülni. 
Meghív mindenkit október 6-án l O órára az Új Köztemetőbe a 48-as honvéd sírokhoz, ahol az 
Aradi V értarrukra fognak emlékezni. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban 3-as, 5-ös és 9-es sorszámmal szereplő 
előterjesztések különös eljárásrendszerint kerültek beterjesztésre. A 3-as napirendi ponthoz tett 
írásbeli módosító javaslat tegnap került a szerverre. Kéri, akinek vanjavaslata a napirendi pont 
levétel ére, jelezze. Nincs. 
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Napirendre történő felvételre két előterjesztési javaslat érkezett, az egyik a Fekete István 
Általános Iskola tornatermének a KSC részére történő térítésmentes használatba adása, a másik 
a Büszkeségpontok pályázaton elnyert alapítványi támogatás átvétele. Kéri, szavazzanak az 
ismertetett napirendi pont napirendre vételéről. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére a zárt ülés előtti tárgyalással az alábbi 
előterjesztéseket 

24. A Kőbányai Fekete István Altalános Iskola tornatermének a Kőbánya Sport Club 
részére történő téritésmentes használatba adása (489. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

25. A "Büszkeségpontok" pályázaton elnyert alapítványi támogatás átvétele (488. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
{29112016. (IX. 22.)} 

Elnök: A meghívóban szereplő 3. napirendi pont a 2024-es olimpiával kapcsolatos 
kötelezettségvállalás a Budapestre tervezett olimpiával, vendégük lesz dr. Schneller Domonkos 
stratégiai igazgató, aki 10.30 órárajelezte az érkezését. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 
3-as napirendi pontot utolsóként tárgyalja a Képviselő-testület. Kéri, szavazzanak a 
sorrendmódosítási javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal a tervezett napirendjén 3. sorszámmal szereplő előterjesztést utolsóként tárgyalja. 

{292/2016. (IX 22.)} 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja e/{29312016. (IX. 22.)]: 

l. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítása (482. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása, a Bárka Kőbányai 

Humánszolgáltató Központ létszámbővítése (474. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. 
számú módosítása (472. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén új 
fizetőparkolási övezet bevezetésének előkészítése (487. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest X. kerület, (42151/9) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezése (451. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbe1t polgármester 

6. A Budapest X., 41302/2, 41332/l és 41451/3 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus 
utca) tulajdonjogának mgyenes átruházása iránti igény bejelentése (469. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (481. szám ú 
előerjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tomatermének, Újhegyi 
uszodájának és a Körösi Nonprofit Kft. tanuszodájának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő térítésmentes használatba 
adása (484. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A VEKOP-5.3.1-15 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten" 
tárgyú pályázaton történő részvétel (4 71. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. Tájékoztató a 2016. évi kőbányai nyári táborokról (461. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. Tájékoztató az európai uniós és egyéb aktuális pályázatok állásáról (462. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

12. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-X. havi 
várható likviditási helyzetéről (468. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatairól (483. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

14. Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (473. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. A Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatti helyiségek Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére történő ingyenes használatba adása (480. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésére vonatkozó kérelmek (455. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 9. IL lépcsőház IV. emelet 16. szám alatti lakás 
elidegenítése (4 70. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozó kérelmek (465. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által értékesített 
lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatok kiadása (454. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola tornatermének a Kőbánya Sport Club 
részére történő térítésmentes használatba adása (489. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

21. A "Büszkeségpontok" pályázaton elnyert alapítványi támogatás átvétele (488. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

--~-----------------

22. A Szent Katalin Gyógyszertár Bt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 
(464. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

23. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány közterület
használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (453. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (445. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

25. A 2024-es olimpiával kapcsolatos kötelezettségvállalás (486. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

1. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokrói szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati 

rendelet módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási j avaslatróL 

Rendeidalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módositásáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (H. 19.) önkorm!;inyzati rendelet módositása, a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ létszámbövítése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 
2 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet és elfogadja a 2. mellékletben foglalt 
határozatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

294/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszoigáltató Központ részére létszámbővítésről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 2016. október l-jétől 1 ±űvel 
megemeli. 
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámemeléséhez 
253 225 Ft személyi juttatást, valamint 70 6 Ft munkaadókat terhelő járulékot és szociális 
hozzájárulási adót, azaz összesen 323 941 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (IL 19.) önkormányzati 
rendelet 12. mellékletének 10. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett 
bérjellegű kifizetésinek tartaléka) terhére. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 2016. október l. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. 

számú módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

295/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. 
módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal201 5. december 18. napján megkötött 
2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. módosítását az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: 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. 

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

fiZetőparkolási övezet bevezetésének előkészítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Somlyódy Csaba: Leszögezi, hogy a fizetőparkolás bevezetését a kerületben véleményeszerint 
elsősorban forgalomszabályozási célra kell alkalmazni és nem pedig bevételnövelésre. A 
megjelölt terület okkal merül fel, a lakosság érdekének védelmében történik ez a dolog, 
javasolja, hogy nézzék meg a többi ilyen területet is. 

Elnök: Egyetért Képviselő úrral. Kőbányán, ahol bevezették a fizetőparkolást, a Gyakorló 
utcában sem jellemző, hogy nagy bevételre tennének szert, sőt veszteségesen tudják működtetni 
a fizetőparkolást ezen a részen. Látják, hogy milyen zavart okozott a kőbányai területen történő 
bevezetés Zuglóban, látják, hogy a metrómegállótól számítva egészen a Füredi útig 
gyakorlatilag Zuglót teljesen elfoglalták a kerületet P+R parkolóként használó, máshonnan 
érkező autósok Ez a veszély fenyeget pillanatnyilag az Üllő út - Zágrábi út - Szárnyas utca 
térségében, hiszen a ferencvárosi oldalon a József Attila lakótelepen rövidesen bevezetésre 
kerül a fizetőparkolás. Szomorú az egészben, hogy párhuzamosan haladtak az előkészítéssel és 
pár fővároshoz tartozó parkolóról történő megállapodás miatt Kőbánya háromhónapos 
késedelmet szenvedett el, időt veszítettek, de gyorsan utol fogják érni a Ferencvárosiakat 
reményei szerint. Nyilván vizsgálniuk kell, ahogy Képviselő úr jelezte, ha a Fővárosi 
Önkormányzat a jövő héten elfogadja a rendeletet az általuk megjelölt többi területen is a 
bevezetés lehetőségét. 

dr. Fejér Tibor: Még dr. Demszky Gábor ígérte meg, hogy az Örs vezér terén lesz parkoló, mi 
van vele? Ugyanez lenne a Kőbánya-Kispest metró végállomásnál is és a többi metró 
csomópontnál hogyan állnak ezek? 

Elnök: Egy helyben. Nagyon bonyolult tulajdonosi szerkezete van annak a területnek. 
Magánszemélyek, magyar állam, orosz föderáció és még sok más szereplő. Igazából egy 
tulajdonos akaszt mindig gátat annak a folyamatnak, hogy az egyébként megtervezett parkoló 
megépülhessen és nem is látszik ebben a pillanatban a remény, hogy meg lehetne egyezni ezzel 
a tulajdonossaL A forrás rendelkezésre állt már sokszor a főváros költségvetésében az elmúlt 
három évben, a tervek is készen vannak, tulajdonosi hozzájárulás hiányában viszont nem tud 
megépülni az a közel 400 férőhelyes parkoló. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

296/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén új 
fizetőparkolási övezet bevezetésének előkészítéséről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fizetőparkolási 
rendszert vezet be a Budapest X. kerület, Üllői út - Ceglédi út - Bihari utca - Balkán utca -
Somfa köz- Zágrábi utca- Gém utca- Fogadó utca- Száva utca által határolt területen azzal 
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a feltétellel, hogy a Budapest Főváros Közgyülése a Budapest főváros közigazgatási területén 
ajármüvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen 
jármüvek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletében dönt a 
terület várakozási övezetté nyilvánításáróL 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készítiesse el a fizetőparkolási rendszer 
bevezetéséhez szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervet. 
Határidő: 2017. május 30. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, (4215119) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Ez a névtelen közterület nemrég még a Vaspálya utca nevet viselte a Sibrik Miklós út 
és Újhegyi út között, de mivel megosztották az utcát, ezért most névtelen utca lett. Javaslat 
érkezett a kerületben működő Robert Bosch Kft. vezetőjétől, nyilván a döntést a Fővárosi 
Önkormányzat fogja meghozni, amennyiben a Képviselő-testület javasolja, hogy Robert 
Bosch-ról nevezzék el ezt az utcát. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
döntési javaslatról. 

297/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, (4215119) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, (42151/9) helyrajzi számú névtelen 
közterület Robert Bosch utcaként történő elnevezését. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A Budapest X., 41302/2, 41332/1 és 4145113 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus 

utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, Jegyző urat néhány mondattal világítsa meg a hátteret 
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----------------------

Dr. Szabó Krisztián: Az Albert Camus utca fizikailag utcának látszó telekegyüttes, amely 
három részből tevődött össze, mindegyiknek egyébként nem út volt a közjogi jogállása, hanem 
telek, méghozzá a MÁV, illetve azóta az állam tulajdonában lévő telek. A három telek közül 
egyet már megkapott az önkormányzat, nyilván abból a célból, hogy azt útként kiépítse és 
közútként tudjon funkcionálni, ezenjelenleg is leginkább garázsok, illetve azon a részen, amiről 
most szó van az S 1 telek hátsó része lenne megközelíthető. Sokadszorra kéri az 
önkormányzatnak, mindenesetre a legutóbbi kérésükre már döntött a maradék két részről is a 
Kormány és furcsa módon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek a javaslatára egy olyan döntés 
született, ami elutasította az önkormányzat kérését arra hivatkozással, hogy alaposan meg kell 
azt vizsgálni, hogy ezek az állami tulajdonú ingatlanok vajon termelhetnek-e az állam számára 
jövedelmeket, avagy nem ingyenes, hanem értékükre tekintettel ellenérték fejében kellene 
azokat értékesíteni. Nyilvánvaló, hogy ezek nem hasznosítható telkek, hanem csak ezt az 
útfunkciót tölthetik be, és az is nyilvánvaló, hogy az önkormányzat többször kifejezte azt a 
szándékát, hogy ezen utat kíván építeni. Furcsa módon most a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
javasolja, hogy ismételje meg az önkormányzat a kérelmet, remélik ezúton nyilvánvalóvá válik, 
hogy ezek más funkcióra nem alkalmazható, piaci szempontból értéktelen telkek, ám nagyon 
hasznos lenne, ha ezek aszfaltburkolatú útként idővel előállíthatóak lennének, egyébként 
terveik is vannak rá. A Kőbányai V agyonkezelő Zrt. igen előrehaladott tervezési és beszerzési 
előkészítésben volt már két éve is ezeknek az utaknak a kiépítésével kapcsolatban. Ilyen módon 
most nyílik újra lehetőség arra, hogy a kormány ezt megtárgyalja és döntsön az ingyenes 
tulajdonba adásról. 

Somlyódy Csaba: Mindenki tudja, hogy hol vannak ezek a helyek és látja azt a heorikus 
küzdelmet, ami folyik azzal, hogy rendezetlen a terület és az illegális szemétlerakás fellegvára 
Kőbányán. Igen célszerű lenne, ha lenne gazdája a területnek, aki a sajátjának tudja. 

Elnök: Köszöni a javaslatot, minden érvet igyekeznek felsorakoztatni, hogy pozitív döntés 
szülessen. Nem egy ingatlannál folytatnak hasonló tárgyalást. Számukra érthetetlen az is, hogy 
a Csajkovszkij parkot miért nem kapják meg a Magyar Államtól, hiszen azt a minimális 
gondozást el tudják végezni, ami szükséges, de az a park jobb sorsa ítéltetett. Azzal, hogy a 
Kápolna utca megújul, a Kormányhivatal megépült, reményeik szerint a Tűzoltóság felújítására 
rövidesen sor kerül, bízik abban, hogy a Liget téri szolgáltatóház a tulajdonukba kerül, igazából 
a Csajkovszkij park lenne az a pont a városközpont ezen részén, amit rendbe kell hozniuk, és 
akkor valóban Kőbányához, vagy Budapest jelentős teréhez, útvonalához méltó állapotokat 
tudnának teremteni. Bíznak abban, hogy októberben a Csajkovszkij park ügyében pozitív 
döntés születik. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési 
javaslatról. 
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298/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41302/2, 4133211 és 41451/3 helyrajzi számú. ingatlanok (Albert Camus 
utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló ?007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Aliarn 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41302/2, a Budapest X., 41332/l és a Budapest X., 41451/3 
helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az 
Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett 
vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja közút építése, a 
segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok 
kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog átruházása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések és egyéb 
okiratok aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. :napirendi pont: 
Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos eiőszerződés megkötése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

299/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban részt vevő dr. Huszár Gabriella háziorvos praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó 
orvossal, dr. Rácz Sándorral- a praxisjog megszerzését követően- az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 300092793-
as számú háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően feladatellátási szerződést kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület a feladatellátási előszerződés 1. melléklet szerinti tartalommal történő 
megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (l) bekezdésében foglalt, 2. melléklet szerinti 
tartalommal a feladatellátási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy az 
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Önkormányzat az orvosi rendelő használatát térítésmentesen biztosítja dr. Rácz Sándor számára 
a háziorvosi tevékenységen túl az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi C XXIII. törvény 
9. §-ában meghatározott finanszírozási szerződés alapján nyújtandó belgyógyászati és 
gasztroenterológiai ellátás céljaira. 
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti feladatellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a 
PRO P A TIENTEM Szolgáltató Betéti Társasággal a 300092793-as szám ú háziorvosi körzet dr. 
Huszár Gabriella személyes közreműködésével történő ellátása érdekében kötött feladatellátási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak igazolására, hogy a 300092793-as 
számú háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok 
háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélküli ellátása területi ellátási érdek. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tornatermének, Újhegyi 

nszodájának és a Körösi Nonprofit Kft. tanuszodájának 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő 

térítésmentes használatba adása 
Előterjeszti): Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Felmerült kérdésként, hogy miért december l-éig kötnek megállapodást, hogy ezen 
létesítményeket használják a kerület iskolái. Fontos tudni, hogy 2017. január l-jétől az iskolák 
működtetését is átveszi a Magyar Állam és vagyonkezelői jogot szerez az intézményeikben, 
illetve egy sajátos jogi helyzet állhat elő, ha december l-jét követően is használják az 
intézmények ezen létesítményeket 

Dr. Szabó Krisztián: A törvény úgy rendelkezik- bár időpontot, amely a viszonyítási alapot 
képezi nem határoz meg -, hogy 2017. január l-jével azok az ingatlanok, amelyeken 
köznevelési tevékenység folyik azokon a Magyar Államnak automatikusan vagyonkezelési 
joga keletkezik, biztosítva ezzel nyilván azt, ahol a oktatási, köznevelési tevékenység folyt a 
korábban a jövőben is biztosított legyen az intézmények számára. Kőbányán és számos más 
településen is nem feltétlenül adottak minden oktatási intézményben azok az oktatási teltétel ek, 
amelyek amindennapos testnevelés teljesítéséhez szükségesek. Például Kőbányán az uszoda, 
vagy a sportcélú létesítmények kiegészítőként, nem mint az iskola, az intézmény vagy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Tankerülete részére használatba adott ingatlanok 
funkcionálnak, hanem külön az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok. Tudni 
kell, hogy az önkormányzat mindeddig tudomásul vette, hogy az ingyenes használat ezekben 
az ingatlanokban megtörténik, mert egyébként mintegy másfél éve nem sikerült megkötni a 
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal azt a megállapodást, amely szerint az 
önkormányzat ingyenesen használatba adja, a KLIK pedig használatba veszti az ingatlanokat, 
annak ellenére, hogy az önkormányzat egy fillért sem kért ezekért. Szükségesnek látják és a 
Tankerület új vezetése abszolút partner is volt abban, hogy helyre tegyék ezeket a 
jogviszonyokat és ezért ez a megállapodás egészen az átadás-átvételi folyamat lezárultáig 
rendezni fogja a sportcélú létesítmények használatát A 2017. január l-jén bekövetkezett jogi 
helyzetet egyébként jelentősen meghatározza az, hogy december 15-éig akkor majd a 
Tankerületi Központnak, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak és az 
Önkormányzatnak megállapodást kell kötnie arról, hogy milyen feltételek mentén történik meg 
a működtetés átadása. Ez részben adminisztratív, számba kell venni azokat a jogosultságokat, 
kötelezettségeket, amelyek január l-jétől az önkormányzat esetében megszűnnek, illetve a 
KLIK-re átszállnak, másrészrőllehetnek olyan kérdéses helyzetek, hogy egyes létesítményeket 
milyen feltétellel ad át az önkormányzat, például a :foglalkoztatotti állományt milyen feltétellel 
adja át, mely létszámok, mely státuszok, mely foglalkoztatottak jogviszonya folytatódik a 
KLIK-ben stb. Ez a szerződés lesz az, amely 100%-osan minden jogviszony rendezését 
megadja, de az önkormányzat számára ezen egyébként külön is hasznosított és az 
önkormányzat más feladatai megvalósítására is fontos létesítmények biztonsága érdekében 
fontos, hogy most pontosan körülírt feltételrendszerű használat folyjék a KLIK részéről 
december 20-áig. 

Elnök: Ez a folyamat nem lesz egyszerű, hiszen a Kőbányai V agyonkezelő Zrt., a 
Polgármesteri Hivatal nagyon sok feladatot lát el az intézményekben a működtetés 

vonatkozásában, nem lesz egyszerű. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatróL 

300/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász u.tcai tornatermének, Újhegyi 
u.szodájának és a Kőrösi Nonprofit Kft. tanu.szodájának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő 
téritésmentes használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező, 

a) a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló 
aa) 4144 7 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő tornatermet az öltözőkkel 
együtt, 
ab) 41090/3 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Sibrík Miklós út 66-68. szám alatt lévő tornatermet 
az öltözőkkel együtt, 
ac) Újhegyi uszodát, valamint 

b) a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 
tanuszodát 

ingyenes használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére 
2016. december l-jéig testnevelés órák tartása céljából. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződések 1., 2. és 3. 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
(A határozat 1-3. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szerepi ővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A VEKOP-5.3.1-15 azonositószámú "Fenntartható kö:dekedésfejlesztés Budapesten" 

tárgyú pályázaton történő részvétel 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tóth Balázs: Mindig örül a kerékpárutak fejlesztése kapcsán, most azonban mégjobban örülne, 
ha látná ezeknek a kapcsolatoknak a becsatlakozását a belváros felé. Adott esetben a Kerepesi 
út, illetve az Üllői út mentén. Azt gondolja ha, a kőbányai kerékpáros forgaimat is be akarják 
csatomázni a fővárosi forgalomba, akkor ezeknek az utaknak a kerékpáros baráttá tétele 
elkerülhetetlen. Kérdezi, amennyiben ezek az utak ebből a programból most kimaradnak, az 
önkormányzatnak van-e terve arra vonatkozóan, hogy ezek megvalósuljanak a jövőben? 

Elnök: A Kerepesi út, ha a XVI. kerület felől érkeznek, akkor az egyenes utcán átmennek 
Zuglóba és ott kijelölt útvonalon közelíti meg a V árosliget érintésével a belváro st. Ha csak 
kőbányai szakaszt vizsgál az Örs vezér terétől, az Örs vezér teréig elmegy az a kerékpáros út, 
amely kiépítésre került a Fehérvári úton, ugyanúgy beköt a Zuglón áthaladó kerékpáros útba. 
Viszonylag csekély az a forgalom, amely direkt módon a Kerepesi úton az Örs vezér tere és a 
Stadionak között jelenne meg. Egyébként az a kerékpáros-forgalom, ami így megjelenik, az 
biztonsággal eljut az említett zuglói csatlakozásokig. A másik oldalon van egy kis probléma, 
nem a belvárosi csatlakozással, hanem az út cikázásával, hol az egyik, hol a másik oldalon 
próbálja a forgaimat elvinni. Ez Kőbányán a Határ út és Ecseri út között okoz zavart, ahol a 
járdát használják a kerékpárosok a közlekedésre és veszélyeztetik a lakóházakból, illetve az 
iskolákból kilépőket, gyalogosokat Alternatív megoldás lenne, ha a hátsó útvonalat használnák 
a viszonylag alacsony forgalmú, kerékpárral jól járható Szárnyas utcát, vagy Zágrábi utat. Itt 
igazából kerékpár utat nem kell kiépíteni, egy-két küszöböt kelleltüntetni és kijelölni magát az 
útvonalat és a Népligettől már kiváló kapcsolat van a belváros irányába. Egy ponton neuralgikus 
a kapcsolat ez a Kőbányai út folytatása, hiszen az Orczy térnél megszűnik a kerékpárút és ott 
kalandos körülmények között lehet továbbhaladni. A tervezett fejlesztések akár az észak-déli 
kapcsolatok vonatkozásában, és itt sem feltétlenül csak a kerékpárút építésben kell 
gondolkodni, hanem az alternatív útvonalak kijelölésében kerékpáros baráttá alakításában. Ha 
ez a pályázat, illetve az elnyerhető támogatás hozza azt a 650 millió forintot, amit a megoldásra 
terveztek akkor azt gondolja nagyon sokatjavul a helyzet. Igazából ez a helyzet ennek nyomán 
a keleti irányba fejlődhet még sokat a XVII. kerülettel történő összekötést támogatná. 

Dr. Fejér Tibor: Megjegyzik, hogy a főútvonalakon való kerékpározás csak látványában zöld 
és egészséges, de ott olyan nagy a légszennyezettség, hogy inkább árt magának, aki ott 
kerékpározik. 
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Elnök: Ez így van, de mind többen használnák az egyébkéntjól használható kerékpárutakat és 
ülnének át a gépjárműből a bicikli nyergébe, akkor vélhetően a helyzet javulhatna. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

30112016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a VEKOP-5.3.1-15 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten" dmű pályázaton 
történő részvételről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a VEKOP-5.3.1-15 "Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Budapesten" c1mu pályázati konstrukcióra "Kerékpárosbarát 
infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" címmel, és felkéri a polgármestert a 
támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi együttmüködési megállapodás aláírására 
és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2016. évi kőbányai nyári táborokról 

E.l.őterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi kőbányai 
nyári táborokról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

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 az európai uniós és 
egyéb aktuális pályázatok állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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12. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 1-X. havi 

várható likviditási helyzetéről 
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 az Önkormányzat 
2016. 1-X havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

13. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 

képviselö-testületi határozatairól 
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, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatairól szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

14. napirendi pont: 
Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

302/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
lakások szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 
17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 201 O. évi CXXX. törvény 
23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el: 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 

mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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l. melléklet a 30212016. (IX 22.) határozathoz 

A B 
,----1--·······-···--············ ······------··-··-·······----·--- --··-···--···-·····-··-····-·-·····-·-···-·-·-··-··-·-·-

l. Hrsz. Cím 
--------------·--····-········-··-·--

2. 42309/66/A/32 Gőzmozdony u. 14. IX. 36. 

3. 39160 Kolozsvári u. 29-31. I. 16. 

l 
r--+------------------+----------------
4. 41397/2/A/21 Kőrösi Csoma Sándor út 43-5 L L ép. V. 4. 

··-···········----··-··········--·------··-··-·······--·----- ·························-·-·---·····················-·-·-···-------·-----··············-·········----- -- - ........... 1 

5. 41397/2/A/36 Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. II. ép. IV. l. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Román. u.tca 2. szám alatti helyiségek Budapest Főváros 

Kormányhivatala részére történő ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l 

Elnök: Arról tájékoztatta Kormánymegbizott úr, hogy folyamatban van a Balusztrád irodaház 
Kormányhivatal részére történő esetleges megvásárlása. Nyilván ez nem kőbányai hivatalként 
jelenne meg, hanem budapesti szintű feladatokat látna el, akkor elő fog állni az a helyzet, hogy 
az Endre utcát el lehet hagyni a Kormányhivatalnak Elég méltatlan körülmények között 
fogadják a kőbányaiakat az Endre utcában. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatról. Így igazából a Martinovics téren kialakuina az a centrum, 
amely a kőbányaiakat fogadni tudná a jövőben, az Endre utcai ingatlant pedig hasznosíthatnák 
V élhetően kiváló önkormányzati bérlakásokat lehetne építeni ezen a területen. Hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

303/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala részére helyiség ingyenes .használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Román utca 2. szám alatti, 41796/0/A/6 (100 rn2

), 41796/0/A/11 (58 m2
) és 

41796/0/ A/12 (43 m2
) helyrajzi számú ingatlanokat a Budapest Főváros Kormányhivatala X. 

Kerületi Hivatala bővítése érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala (székhelye: 1056 
Budapest, Váci utca 62-64.) ingyenes használatába adja. 
2. Az ingatlanok térítésmentesen kerülnek használatba adásra azzal, hogy a használat során 
felmerülő közüzemi díjakat és a tulajdonost terhelő közös költséget a használó köteles 
megfizetni. A használó köteles elvégezni az ingatlanok karbantartását saját költségén. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok átadásával kapcsolatos 
megállapodás aláírására és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2016. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

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

elidegenítésére vonatkozó kérelmek 
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 X 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó 
kérelmekről szóló előterjesztést megtárgyalta. 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 9. H. lépcsőház IV. emelet 16. szám alatti lakás 

eUdegenitése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

304/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 9. II. lépcsőház IV. emelet 16. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 9. II. lépcsőház IV. emelet 16. szám alatti, 
41203/32/A/34 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 7 075 800 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. október 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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18. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

305/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatti ingatlan eiidegenitésre történő 
kijelöléséről 

(15 igen, egyhangú szavazattalJ 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatti, 38924/30/C/13 
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő: 2016. október 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által értékesitett 

lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatok kiadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth Balázs szóbeli módositó javaslata, a határozattervezet l. pontja kerüljön törlésre és egy 
új határozat elfogadását javasolja az alábbiak szerint: 

"/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által értékesitett lakással 
kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozat kiadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Hölgy utca 34. fszt. 2. szám alatti, 38967/0/A/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala eladó és 
a Pro Invest Group Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 5., cégjegyzékszáma: 
07-09-026525, adószáma: 25442687-1-07) vevő között 2016. augusztus 15. napján 
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9 l 00 OOO Ft összegű vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban él az 
Önkormányzatot megillető elővásárlási jogával, és az ingatlant megvásárolja." 
Indokolás: az ingatlan elhelyezkedésére tekintettel a 9 l 00 OOO Ft összegű vételárat méltányos 
vételnek tartja. 

(454/l. módositó javaslat) 

Az előerjesztő nem támogatja a 454/1. módositó javaslatot. 

Elnök: Legendaként terjedt, hogy más önkormányzatok számos kőbányai lakásnál 
tulajdonosként jelennek meg. Most már látják, hogy a Ferencvárosi Önkormányzatnak 
vélhetően nemcsak ez a három lakása van Kőbányán, hanem több bérlője van. Legutóbb a 
Pongrácz telepen futott bele egy ilyen helyzetbe, az idős hölgy ugyancsak a Ferencvárosi 
Önkormányzat bérleményében lakik. 

Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy a Hölgy utcai lakás nagyon rossz állapotban van, míg a másik 
kettő kisebb befektetéssel felújítható. Tekintettel arra, hogy még egy-két lakásra szükségük 
lesz, ezt a két lakást javasolják megvenni. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 454/l. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 6 
ellenszavazattal, 7 tartózkodással nemfogadja el a 45411. módos{tó javaslatot.[306/2016. (D(. 
22.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

307/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által értékesitett lakásokkal 
kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatok kiadásáról 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Hölgy utca 34. fszt. 2. szám alatti, 38967/0/A/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala eladó és 
a Pro Invest Group Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 5., cégjegyzékszáma: 
07-09-026525, adószáma: 25442687-1-07) vevő között 2016. augusztus 15. napján 9 100 OOO 
Ft összegű vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot 
megillető elővásárlási jogáról lemond. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Lenfonó utca 6. 3. emelet 15. szám alatti, 42309/37/A/15 helyrajzi számú ingatlaura 
vonatkozó, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala eladó és Dob i Dorián Lajos (lakcíme: 1196 Budapest, Rákóczi utca 102.) és Zsólyomi 
Attila (lakcíme: 1188 Budapest, Erdősáv utca 35.) vevők között 2016. augusztus 17. napján 
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12 l 00 OOO Ft összegű vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban él az 
Önkormányzatot megillető elővásárlási jogával, és az ingatlant megvásárolj a. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Harmat utca 184. fszt. l. szám alatti, 42309/10/A/259 helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala eladó és Lányi Kristóf Dénes (lakcíme: l 022 Budapest, Herman Ottó utca 2/D A 
lépcsőház II. emelet 7.) vevő között 2016. augusztus 17. napján 9 470 OOO Ft összegű vételáron 
létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban él az Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jogával, és az ingatlant megvásárolj a. 
4. A Képviselő-testület a 2. és 3. pont szerinti ingatlanok vételárának fedezetét, 21 570 OOO Ft 
összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet l O. melléklet 57. sorának (ingatlanvásárlás) 
terhére biztosítja. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására, valamint 
az adásvételi szerződések megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2016. szeptember 30. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

20. napirendi llont: 
A Kőbányai Fekete István Általános Iskola tornatermének a Kőbánya Sport Club 

:részére történő téritésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

308/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola tornatermének a Kőbánya Sport Club :részére 
történő té:rítésmentes használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Club (székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 24.) részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 42309/18 helyrajzi számú, Budapest 
X. kerület, Harmat utca 196-198. szám alatti ingatlan tornatermét 2016. szeptember 27. napjától 
2016. december 20. napjáig (kivéve: 2016. november l. és november 3. napja) kedd és 
csütörtöki napokon 16.30 óra és 17.30 óra közötti időtartamban, birkózó edzések 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. 
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21. napirendi pont: 
A "Biiszkeségpontok" pályázaton elnyert alapítványi támogatás átvételéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Pályázatot nyújtottak be, hogy az Éles saroknállétrehozzanak egy emlékpontot az 56-
os események kapcsán. Sikerrel szerepeitek a pályázaton és el is fog készülni a 60. évfordulóra 
ez az emlékpont Korábban létrehoztak egy szoborbizottságot, és ez a bizottság javasolt több 
olyan területet, ahol a megemlékezésnek valamilyen helyszínt jelölt meg. Egy pontot jelölt még 
meg a bizottság, ez a Csajkovszkij park, hiszen ott álltak még azok az ütegek, amelyek védték 
a várost. A Csajkovszkij park tulajdonviszonyainak rendezését követően, az egész parkot 
megterveztetik egy erre hivatott tájépítésszeL Somlyódy Csaba a frakcióülésen aggodalmát 
fejezte ki, ha majd megépül az a fantasztikus közlekedési csomópont, amely újra értelmezi az 
Éles sarkot, nehogy akadályt jelentsen. Erre nem fog sor kerülni. ugyanis az Éles sarok minden 
hibájával együtt még ma is képes azt a forgaimat lebonyolítani, amely rá terhelődik, és amely 
nem ilyen mértékű volt, amikor megtervezték Zseniálisan kigondolták. 

309/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a "Büszkeségpontok" pályázaton elnyert alapítványi támogatás átvételéről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-és Kelet
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által biztosított, a 
"Büszkeségpontok" tárgyú pályázat megvalósítására nyújtott 3 500 OOO Ft értékű támogatás 
átvételét jóváhagyja. A támogatásból az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató 
emlékmű kerül kialakításra a kőbányai Éles saroknál található önkormányzati tulajdonútelken 
(helyrajzi szám: 41361). 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Somlyódy Csaba: Ez a terv már a 70-es években naprakész volt és véleménye szerint kevesen 
fogják megérni, ha valaha megvalósul ez a körkörös négyes becsatlakozás, a Hungexpo mellett 
áttörés a Salgótarjáni úton keresztül plusz a Fehér út átvezetése a Körösi Csoma Sándor útra. 
Ennek a híd lába volt oda betervezve a 70-es évek végén, valószínűleg nem sokan fognak rajta 
menni. 

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

309/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a "Büszkeségpontok" pályázaton elnyert alapítványi támogatás átvételéről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-és Kelet
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által biztosított, a 
"Büszkeségpontok" tárgyú pályázat megvalósítására nyújtott 3 500 OOO Ft értékű támogatás 
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átvételét jóváhagyja. A támogatásból az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató 
emlékmű kerül kialakításra a kőbányai Éles saroknál található önkormányzati tulajdonútelken 
(helyrajzi szám: 41361). 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

azonnal 
a J egyzői Főosztály V árasüzemeltetési Osztály 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

22. napirendi pont: 
A Szent Katalin Gyógyszertár Bt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjeszti): Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 21. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

23. napirendi pont: 
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapitvány közterület

használati ügyben benyújtott méUányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lvfötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 22. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 23. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

25. napirendi pont: 
A 2024-es olimpiával kapcsolatos kötelezettségvállalás 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: A Képviselő-testület ll fővel folytatja nyilvános ülését. 

Elnök: Köszönti Schneller Domonkos stratégiai igazgató urat, illetve kollégáit, akik a Kiemeit 
Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. képviseletében rövid prezentációt 
mutatnak be. (A Képviselő-testület a prezentációt megtekintette.) 

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

Varga István: A munkahelyteremtéssel kapcsolatban kérdezi, hogy ez az olimpia után is 
érezteti-e a hatását? 

Sclmeller Domonkos: Az olimpiáig éves átlagban 19000 új munkahelyet, a csúcsévekben 
41 OOO új munkahelyet hozna létre. Hat olimpiát vizsgáltak, mindegyikből az látszott, hogy 6-8 
év volt az, ahol az idegenforgalomban még az olimpiai hatás felfedezhető volt, utána is még 
egy magasabb pályára álltak vissza. Az olimpiát követően is ezek a munkahelyek meg tudnának 
maradni. 

Patay-Papp Judit: Az olimpiai faluban nagyjából 15000 embert fognak elszállásolni, mi a 
tervük az olimpiai faluval? Hogyan fognak elkészülni az olimpiai falu épületei és mire fogják 
tudni utána használni? 

SdmeUer Domonkos: Ez gyakorlatilag 3 500 lakást jelent. Jelenleg az a terv, hogy a lakások 
fele piacra lenne dobva, a másik felére olyan tervek születtek, amely még a Kormány elé fog 
kerülni, az egyik hogy hivatásrendek számára szolgálati lakások lennének (BM, HM, 
egészségügyi dolgozók) mind a három tárcával folynak egyeztetések. A másik, hogy nagyon 
sok külföldi diák tanul Magyarországon és még többen jönnének, ha lenne hol megszállni uk. 
Budapesten a legnagyobb a különbség az albérleti árak és a kollégiumi árak között a környező 
országokat figyelembe véve. Másik lehetséges hasznosítási mód, a lakások kb. 20%-a kurrens 
egyetemek külföldi hallgatói számára garzonlakások, illetve egyetemi kollégiumok kialakítása 
történjen meg. 

Somlyódy Csaba: Lehetett hallani az úgynevezett "mobil" megvalósításról is. Egy része az 
érintett épületeknek elbontásra kerül miután nem használják. Az, hogy sportpályák, 
sportlétesítmények vannak szükséges, de nem elégséges feltétel és az infrastuktúra nagyon 
fontos. Akár az olimpiai falunál, akár a stadionoknál nyilván megfelelő kiszolgáló háttér kell, 
amelyek ott maradnának. Készült-e erre valamilyen felmérés, hogy milyen igénye van egy ilyen 
olimpia megrendezésének? 

SchneUer Domonkos: Ezt úgy hívja az olimpiai szakzsargon, hogy back house, amely nagyon 
komoly területigénnyel bír, ezért is kellett bevonni nemzetközi tanácsadókat. Amikor meglátták 
a terveket azt mondták, hogy nagyon jó, de egyébként a back house-ok nagyon alá vannak 
tervezve és tavaly novemberi-decemberi kezdéssei elkezdték áttervezni, nagyobb levegőt 
hagyva az egyes létesítmények körüL Nagyrészt ezeket ideiglenes létesítményként tervezik, 
ugyanakkor minden kerülettel elkezdődött egy párbeszéd. Abszolút nyitottak arra, hogy egy 
olimpiai létesítményt végleges létesítményként álmodjanak meg, ahol erreszükség van. 

Patay-Papp Judit: Reményeik szerint rengeteg turista fog jönni, kérdezi, hogy hogyan állnak 
szálláshelyekkel? 
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SchneUer Domonkos: 41 OOO szoba a minimum, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvár 
az olimpiai résztvevők családtagjai számára (újságírók, NOB vendégei, olimpiai bizottságok, 
top szponzorok, IF elnökei és családtagjai). A szobák jelentős része rendelkezésre áll, 
amelyeket előszerződésekkel le kell kötni. Terveznek szállodahajókat, amelyből 4500 szoba 
biztosítható. Három csillagos vagy afeletti szobákat kell tudni biztosítani, ami ez alatt van 
(motel, panzió) lesznek, amelyek a nézők szálláshely igényeit ki tudják elégíteni. A szálláshely 
tekintetében Pozsony, Bécs, Nagyvárad, esetleg más nagyvárosok is számításba jöhetnek. Így 
tudnak megfelelni a követelményeknek. 

Elnök: Biztos, hogy tudnak olyan kapcsolódási pontokat javasolni még, amely az 
együttműködésben megtalálja mind a két félnek az előnyös megoldást. Ilyen például a 
közlekedésfejlesztésben a Korponai átjáró rég tervezett megvalósítása, amely a Gyömrői úton 
keresztül gyakorlatilag a repülőteret összekötné a Hungexpo területeivel. 

Dr. Szabó Krisztián írásbeli módosító javaslata, a határozattervezet 2. melléklete l. számú 
melléklet helyébe az l. melléklet lép. 

l. melléklet a 12016. (IX 22.) KÖKT határozat 2. mellékletéhez 

··---·······--·····---·····--·----------·-··-····- ····------··---··---··-···-·····-·----··-·--··-······------- ·-····-·········-·----·-············-·······-·········-········--·-·----·-

Annex No. 1 - Outdoor advertising /1. száimú Melléklet - Szabadtéri hirdetési felületek 

i A~;::~~g ---------,-··--.-----T~ ~~r-:~~~~; --~~~::~:~;er 
No.[ Venue l ruti Advert1smg Month l 

F 1 .. 1 Helyszín Város Space l bb 

Advertising 
Space Type lm:umbencies 

l [Terhek 
e t.het IE 

1 
•• 

1 
; Legmagasa 

rE! U1E!t Clm Felülettípus 
azonosító Havi Bérleti Díj ------t------+-----------1-===========-+------+------···········---·-·····-··----··-

l 
11 no/nincs 

l 
l 

l 2 no l nincs 

l 

Hungexpo 
(Exibition 
Cluster) 
Népliget 
Hockey 
Center 

Budapest 

Budapest 

Fehér út 
20. 

Kőbányai 

út 47. 

15 OOO Ft 

15 OOO Ft 

billboard l 
óriásplakát 

billboard l 
óriásplakát 

no l nincs 

no l nincs 

Indokolás: A módosítás oka az, hogy 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére 
vonatkozó pályázattal összefüggő, a szabadtéri hirdetési felületekkel kapcsolatos 
garanciavállalás 1. számú mellékletében a táblázat adatainak pontosítása vált szükségessé. 

(486/1. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 486/1. módositó javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
486/l módosító javaslat figyelembevételéveL 
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315/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozó 
pályázatával összefüggő garanciavállalásokról 
(l O igen szavazattal, l tartózkodással) 
l . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 2024-
es Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozó pályázatával összefúggő 
garanciavállalásokat az l . és 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgártnestert a határozat l. és 2. mellékletét képező 
nyilatkozat aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 

(A határozat l . és 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szerepi ővel.) 

l . melléklet a 315/2016. (IX 22.) KÖKT határozat 2. mellékletéhez 

Annex No. l - Outdoor advertising spaces l l. számú Melléklet - Szabadtéri hirdetési felületek 

Advertising 
Address of Space ID 

Venue l Q!y_J_ Advertising 
No./ l 

Felület Helyszín Város Spac~ L bb 

Maximum 
Lease Fee per 

Month l 
Felület cím egrnagasa 

Advertising 
Space Type lncumbencies 

L l [Terhek 
Felülettípus 

azonosító Havi Bérleti Díj 
l-+-====~+-----l-----1-------+---=========~-l----+--·--··--·-·--·--··-·---··········-

1 no l nincs 
Hungexpo 
(Exibition 
Cluster) 

Budapest 
Fehér út 

20. 
15 OOO Ft 

billboard l 
óriásplakát 

Népliget i 

no l nincs 

Kőbányai billboard l l 
L2-'-_n_o_l_n_i_n_cs__L _ __:~:....::~__:~_:_~:.::_~ _ __l_B_u_d_a_p_e_st_l___. _út_4_7_. _ _L__1_s_o_o_o_F_t _ _,_o_'_ ri ás p laká~--n o l n i n~_:_ 

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. október 20-án (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 12.45 óra. 

k~~h. 
polgármester 

elnök 

K. m. f. 

ó Krisztián 
jegyző 
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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 
SZ.MSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2016. szeptember 22-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt ..... ~.> ........................... . 
3. Bányai Tibor Péter ................................................... 

4. dr. Fejér Tibor 
r- t 
\ ~ ' \ '\ ······················· ..... H:. .. , , """ ,_,.",,......................:~~ 

5. Gazdag Ferenc 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

~ -1 F .. ~ .. ·················· 7L·············· 

······q········~········· 

'''" / " :: ................................... . 

/'; 0c.r' 1 ~o:L~ 
··················································· 

15. Tubák István .. w.~ .. f. .. s ................. . 
l 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 

.... _ .. .. ,. . ~~························ 
!iJ~ ?\) 

......................... ~ ... /.. ................. . 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző · · ·· ··~·························· · 
.. .. ....... .. ... ~l.l.~ · ) ······················ · ···· Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor ..... ~.~~··· · ······· · ··········· 
· · ··· ·q~: .................................. . 
.... . ~~····~· · ····· · ··········· · ·· 
.. :.~ .. ~ ..................... .... . 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

·· ·~······· · ····· ·· ·········· · 
..... 9~1.;. ............................... . 
... ... ~( ... /!Ll. .................. . 

Ehrenberger Krisztina 

FodorJános 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

J(:~:t\ .M: .. }W:: ......... . 
···· ··· ··················· ··· ········ ·············· 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna .. <\.4.<~~~ .............................. . 
J 

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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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

lnguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

N agyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 

4 



Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

Fehér Gyöngyi 

Gardi József 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 

Szabó László 

Váradi Eszter 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 

TJ.-J C~-
········· · ············r~: .................. . 

~~ ·················· ······························· ··· 

~ "-Ltto-1 (i_ !J 
...................................... :-7: .......... . 

.VP~ .. B0; ..... ~ ............................. . 
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