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BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISE LÓ-TESTÜLETE 

.JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. 
október 20-án megtartott ülésén. a Budapest Főv;;)ros X. kerület Kőbúnyai Polg<irmesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. T. cm. 115.). 

Az ülés kezdetének időpont,ja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radvünyi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, Bányai Tibor Péter. dr. Fejér Tibor. GM Judit, Gazdag Ferenc, Marksteinné 
Molnár Julianna. Mácsik András, dr. Mátn.tí Gábor Imre, Somlyódy Csaba, Tóth Balúzs, Tubcik 
István, Varga lstvün. 

Távolmaradását előre ,jelezte 
Patay-Papp Judit Vivien 

Elni)k: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testiilet 16fővel hatcíro:::atképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztü1n jegyző 
lfegcdűs Károly aljegyző 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Hatósúg i F öosztály 
Humánszolf!áltatúsi Főosztálv 

"-' "' 
Jef!vzöi Föosztálv Jogi Osztálv 

._) .; ._, '"' 
Jegyzöi Főosztály Szervezési Osztály 
Köbán)'aÍ Közterület-felüavelet 

b-

Pénzügyi Föosztály 
Polgármesteri Kabinet 
Köbányai Vagyonkezelö Zrt. 
KJebelsberg Intézményfenntartó Központ 
X. Tankerület 
BRFK X. kerületi Rendörkapitányság 
Budapest Föváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 

Meghívottak: 
llumánszolgáltatási Főosztály 
H um{mszolgáltatúsi Főosztály 
Szociális és Egészségügyi Osztály 
lJ urnánszolgáltatási Főosztálv 

~· "' 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 
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llfi-!JiP./1~/2-oAcg/JL ~ :f:mo.'o~ 
Pándinc Csernák Margit 
dr. .Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
FodorJános 
Rappi Gabriella 
Dobrai Zsuzsanna 
Sza.bó László 

Fehér Gyöngyi 
dr. Gyetvai Tibor 
dr. Horváth Tivadar 

Horváthné dr. ·róth Enikő 

Kárpáti Beatrix 

Kálmánné Szabó Judit 



Jegyzői Főosztály Jogi Osztúly dr. Nagy Jolán 
dr. Szabados Ottó 
dr. Éder G<íbor 

.Jcgyzői Főosztály Vélradi Esztcr 
Gazdasá~i és Pénzügyi Főosztálv Költségvetési Osztály Babinélné Musicz Erika .._ ............ ., ... 

Köbányai Vagyonkezelö Zrt. Deézsi Tibor 

Elnök: Kös:::önti a megjelente ket, és u::: ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja. 
hogy a képviselő-testületi tagok kö:::iil 16./ő megjelent. 
Bejelenti. hog_v ajegvz/Jkön,vvet Kövér Anna vezeti. A::: iilésr(fl hangfélvétel kés:::iil. 

Elnök: Bejelenti, hogy ·róth Balázs képviselö úr ügyrendi hozzászólásrajclentkezctt, megadja 
a szót. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozníszólás) Bejelenti. hogy 10 30 órakor temetésre kell mennie, eddig 
az időpontig tud részt venni a képviselő-testületi ülésen. 

Napirend eMf! a 2016-os riói olimpiún ,<;i kerrel szerepi/J olimpikonok é.•; para/impikonok 
köszöntésére keni/ sor. 

Beliczay Sándor: Elmondja, hogy óriási munka van a három érem mögőtt, mindennap edzettek 
a vcrsenyzök. Az idei évben készülnek az Európa- és világb<-tinoksúgra és a 16 fös magyar vívó 
válogatottból 8 törözö a Törekvés sportoló]. a. Í géri hogrv ez a közösséu mindent meu fogr tenni 

...... ' '- .. Jo/ ~ b J 

azért, hogy négy év múlva ugyanúgy itt lehessenek. Megköszöni a meghívást. (A Képl'ise/6-
Testii/et meglapso/ta a sportolákat. J 

Elni)k: Reményeik szerint a jövöben is az Önkormányzat meg fogja adni mindehhez a 
támogatást. 
T<ijékoztatást ad az elmúlt idöszak Jöntosabb eseményeiröl. 
Tavaly az új nevelési év kezdetén a Bosch közreműködésévd újult meg az az ingatlan, amelyet 
már az önkormúnyzat bontásra szúnt, és nyílt meg a Sü.töde utcában az Idesüss Övoda. Ez 
alapítványi óvoda és a felújításra szeint forrást a Bosc h biztosította, az Önkormányzat tíz évre 
átadta az ingatlant használatra az óvodát működtető alapítványnak. Ez az intézményfelújítás a 
Budapesti Építész Kamara nivódíját nyerte el. Ha pályáznak a Vaspálya utcúban útadott 
Manóv{u· Bölcsődével, és Rece-fice Óvodával, akkor akár az is esélyes a nívódíjra. Gratulál a 
tervezöknek és kivitelczőnek. 
Az cgyüttmuködő partnerük a Bosch elnök-vezérigazgatója befejezte négyéves magyarországi 
tevékenységét, bízik abban. hogy a kapcsolat azért nem szakad meg. Újra spanyolajkú igazgató 
dolgozik majd Köbányán. Tegnap már arról is tárgyaltak, hogy milyen jövőbeli nagyívű 
elképzeléseik vannak. 
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Elindult annak a parkolónak a fejlcsztésc. amit a Képviselő-testület is támogatott a Gergely 
bánya területén a Sibrik Miklös úton, amely mcír a napokban meg fog nyílni. Az újhegyieknek 
jó lehetőséget biztosít arra. hogy biztonságos körülmények között tudják, némi térítés cllenében 
a gépjárművciket 
Megnyílt Újhcgycn a Polgármesteri Hivatal kihelyezett Ügyfélszoigálati Irodája, amely a hét 
három napján tart nyitva. 
Atadták hivatalosan a Manóvár Bölcsődét és Rece-fice Övodát, nagyon hangulatos családi 
délután keretében. 

Atadt::1k az újonnan épített orvosi rendelőt a Kerepesi úton. egészségnapot tartottak a 
jelenlévőknek. 

A Szent László Gimnázium udvarán a műfüves focipálya a Magyar Labdarúgó Szövetség 
t;imogatásával és az Önkormányzat 1/3-os költségv<illalás<ival készült el. A pályaavatásra az 
évtizedes hagyományokkal rendelkező, nemzetközi ifjúsági sporttalálkozó keretében került sor. 
A Kocsis Sándor Sportközpontban idén is fejlesztést tudtak végrehajtani a kis vívóterem 
padozata újult meg. A Magyar Vívószövetségtól 10 millió forint t::írnogatást kaptak. az 
Önkom1ányzat 3,5 millió forintot biztosított ene a célra. Úgy tűnik, hogy a Vívószövetség által 
m::ír a következő évre megítélt 20 millió forint támogatás a Sportközpont fejlesztésére elégséges 
lesz, nyílászáró cserét terveznek a nagycsarnok épületében. 
A Kápolna utca felújítása a tervezett ütemben halad, a reggeli órákban okoz némi fennakadást 
a közlekedésben, illetve a késö délutáni órákban. Ezzel párhuzamosan folyik a Torockó 
Vendéglö elötti szakaszon. a Martinovics téren a közműépítés. Az útépítési nmnkM az elkészült 
terveknek megfelelöen a jövő évben tudják majd elvégezni. 
Másik nagy útépítés is zajlik a kerületben, a Szúva utca építése a KéSbányai Vagyonkezelö Zrt. 
bonyolításában. Itt is azt lehet mondani, hogy a munka felével készen vannak. A bazaltköves 
burkolatú utcáik közül ez az egyik legjelentösebb forgalmú út. Sokan szeretnék, ha a Korponai 
utca burkolata is megújul na. azonban ezen az t'tton nincs jelentös forgalom, ezért az még várat 
magára. 

Folyik a parkokban található járdák felújítása is . Az Óhegy parkban 930 méternyi szakaszon 
újítanak fel járdát, ez 2820 m2-t jelent. illetve a Harmat utca 164. épület melletti parkban is 
mintegy 220m2-en járdaépítés folyik. Ez a felújítás az Óhegy parknál a járdák felét érinti. 
Az Európai Mobilitási Hét keretében ebben az évben gazdagabb rendezvénysorozattal 
készültek, amelyet megköszön a szervezöknek. Idén rendeztek már futóversenyt, m<~jd három 
helyszínen .,bringás reggelivel" vátiák a Köbányán kcrékpározökat, illetve megtartották a 
hagyományos Autómentes napot a kerületi iskohík diákjainak részvételével, illetve délután még 
egy óhegyi családi napot is szerveztek a Köbányai ·roma Club együttműködésével. 
A Köbányai Egyesített Bölcsődék szakmai napot tartott, amely a bölcsődék világában nem 
igazán jellemző, de nagy igény van arra, hogy a bölcsődék is rendszeres szakmai eszmecserét 
folytassanak. Az újhegyi közösség adott ennek a rendezvénynek helyt, a főváros mindcn 
kerületéból voltak érdeklődök. Ugyanitt tanácskozott ebben a hónapban az Idősligyi 'T'anács is. 
A XX. évadot kezdték meg az óvodások az Óvodás Sport Napok rendezvény keretében. a KISE 
pályán fociztak. 
Október 3-án tartották meg az lelösek Világnapját a !(őrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ színházterrnében. ahol 50 éves a táncdalfesztivál címü programmal kedveskedtek a 
kerületi idöseknek. 
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A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ vezetése köszönetet mondott annak a 
107 mecénásnak, akik széket váltottak a színházteremben. Kihelyezték azon személyek 
névtábláit, akik anyagilag is támogatták a színházterem megújítását. Jelzi, hogy körülbelül 300 
szék még núndig támogatható ilyen módon. 

Az Újhegyi sétányon lakossági förumot szerveztek, ahol az emberek elmondták a véleményüket 
a sétüny felújított szakaszáról, felhívták a hibákra a figyelmet, de azt is elmondták, hogy mi 
tetszik nekik. Kérték hogy a fi. ütemnél gondoljanak a javaslataikra. 
Az aradi vértanúk tiszteletére a zord időjárás ellenére megtartották a megemlékezést. 

Nagy sikerrel z<1rult a Senior X. karik<1s játékok programja több mint l 00 szépkorú versenyző 
részvételével. 

Tegnap előtt a Kroó György Zene és Képzőmüvészeti Kőbányai Alapfökú Művészeti Iskola 
koncertjén vettek részt. ahol a rnüvésztanárok hangversenyt tartottak. 
Testvérvárosi látogatásokra is sor került az elmúlt időszakban. három helyen járt külclöttség, 
ahol megállapodások aláírásúra is sor került. 
Az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját ünneplik. A meghívókat mindenkinek 
eljuttatták. 

Napirend elfJtl .S.'om!yódy Csaba azonnali kénNst r eszfel a po/gárrnesterhe:: a Fogadó utca J/b
c és a Gém utca ..f.. szám aütlti ingatlanok fejles:::tésével öss:::efüggő telepiilésrende:::ési 
s::er:::IJdésse l k({pcso! al ha 11. 

fVkgadja a szót Somlyódy Csaba képviselő úrnak, hogy elmondja az azonnali kérdését. 

Somlyódy Csaba: Kérdése a 2016. augusztus 25-ei képviselő-testületi ülésen türgyalt a 
Budapest X. kerület. Fogadó utca 1/B, Fogadó utca 1/C és Gém utca 4. szám, valamint a Gém 
utca 38338/3 helyrajzi szám alatti ingatlanok fejlesztésével kapcsolatban kötemlő 

településrendezési szerződésre vonatkozik. Kérdezi, hogy megtörtént-e a településrendezési 
szerződés aláírása? Ezenkívül szerepe l az clőterJ· esztésbcn. hogv a bcruházó jelezte. hog}v a . '-'..' .. "" 

tervezési és engedélyezési munkülatok a II-III-IV. negyedévben vürhatóak. Tudnak-c erről 
valamit. mert megítélése szerint 600 lakás lenne, két fővel számolva 1200 új fő megjelenése 
Kőbányán az Önkormányzat részéről ellátási kötelezettséggel és más dolgokkal ís jár. valamint 
a környék lakóimilyen tájékoztatást kaptak az esetleges változásokról. 

Elni:ili: A kérdés megválaszolására felkéri Dr. Szabó Krisztián jegyző urat. 

Dr. Szabó Krisztián: A kérdés nagy része építéshatós<igi eljárásokat érint, ezekre annyiban tud 
vúlaszolni amennyiben ezek az adatok nyilvánoss<lgra hozhatók. A Képviselő-testület 

döntésének. illetveaberuházó Képviselő-testület számára bemutatott szándékának megfelelően 
halad előre a beruházás ügye. Jelenleg az L ütemről van szó. egy nagyobb volumenü beruhúzás 
első részéről. A pozitív településképi véleményt mcír megkapta a beruházö a tervével 
összefüggésben és folyamatos túrgyalásban vannak nz engedély iránti kérelem benyújtása 
tekintetében is. Az elkövetkező hetekben a beruházó be fogja nyújtani a tervei szerint az 
engedélykérelmet 
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Azt gondolja, ez nagyjából megfelel annak az ütemtcrvnek, amit a Képviselő-testület számúra 
a településrendezési szerződés megkötése kapcsán bemutatott. A településrendezési szerződés 
alúírása mcgtörtént, az abból származó fizetési kötelezettségét a beruházó teljesítette, az 
Önkormányzat számlájára megérkezett a készpénzben teljesítendő vállalás. illetve a 
beruházásban érintett ingatlanokra a településrendezési kötelezettség bejegyzése a törvény 
szerint a kérelmérc megtörtént Az Építéshatóság természetcsen az engedélykérelem 
benyújtását követően a kérelem megvizsgálása során meggyőződik minden jogszabályi feltétel 
teljesülésérőL ezek között az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telepi.ilésrendezési 
kötelezettség teljesüléséről is. Természetesen az építési engedély tartalmazni fogja azokat a 
kikötésekeL amelyek a településrendezési szerződés végrehajt<:1sához szükségesek. 

Elnök: Tennészelesen a környéken élők. amint a fejlesztés abba a szakaszba ér. meg fogják 
kapni a kellő tájékoztat<:íst. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban 3-as és 8-as sorszámmal jelzett 
előte1jesztés nem került bcnyújtásra. A mai ülésre különös elján1srenclben került a Képviselő
testület elé a meghívóban l-es és 10-es sorszámmal szereplő előterjesztés, illetve a bizottsági 
módosító javaslat az ülést követően a szerverre került. Kérdezi, hogy a napirenddel 
kapcsolatban javaslat, észrevétel van-e. (Nincs.) Javasolja. hogy a zárt í.ilés elötti t{tl'gyalással 
vegyék napirendre a Gergely utca 102/A, Gergely utca 108/A és a Noszlopy utca 15-17. szám 
alatt lévö ingatlanok elidegenítése, a Köbánvaí Média Kulturális NonJJroJít KH. 

~· - ~ 

végelszámolásának lezárása, a VEKOP 5.31-15 fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten 
című konstrukciónak Rákos-patak menti ükoturísztikai folyosó című pályázattal tü1iénö 
részvétel, valamint az 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 92. szám alatti ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése tárgyú előtetjesztéseket. 

Radván)'i Gábor: (ügyrendi hozzászólás) Javasolja, hogy a meghívóban szereplö 11-es 
napirendi pontot 3. napirendi pontként túrgyaljaa Képviselö-testület. 

Eln<ik: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az ismertetett napirendi pontok 
felvételéröl. 

Budupest Főváros X keriilet Kőbá11yai Önkormány:::ut KépvisellJ-testülete 16 igm, egyhangú 
s:::ava:::altal felves:::i tervezell napirenc(jére a :::árt iilés e/{ftri tárgvahís.';al a::: alábbi 
e l &e1) esztésekel 

17. A Gergely w ca l 0:!/a - Gergez v utcu l 08/a és a Noszlopy utca 15-17. szám alm t 
lévő ingatlanok elidegenitése (537. s:::ámú e/l>tel:jesztés) 
Előterjes:::t/J: dr. Pap Súndor a/po/gúmu:sler 

18. A Kőbányai Média Kulturális Nollpn?fit Korhírolt Fdelősségű l'ár:·:aság 
., végels:::úmolús a/alt., végels:::ámolásának lezárása (533. s:::úmú e/l>terjeszrés) 
E!őteTjes:::tlJ: dr. Pap S'ándor alpolgármester 
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19. A VEKOP-5. 3.1- J 5 .. F'enntartlzatá kit:.lekedé.\fejles:::tés Budape.\'fen ,. ctmu 
kom:trukción a ., Rákos-patak menri ökoturisztikai ./(J!yosó ,. cím ű pá~vú::.attal törTén/J 
rés:::vét el (5 3 4. szám ú e lift erj es::: th) 
Eiőterjes::.t{i. Ko\'Cícs Róbert polgúrmester 

/31612016. (X 20.)/ 

Elnök: Kéri, szavazzanak a sorrendmóclosítási javaslatokróL 

Budapest FővárO,\' X keriilet K/fhányai Onkormány:::at Képvisel/J-testülete 16 ige/l, egyhangú 
s::.ava::.attal az alóbhi sorrendmódosítúsrúl dúnr 

3. napirendi pontként tár,!,'}'a(ia a meghívóban ll.. 
20. napirendi pomként tárgya (ja u meghívóhan l é!'l'én.ves 4. 

sorszámmaljeb.:tt előterjesztést. 
/317/2{)16. (X. 20.)/ 

Elnök: Kéri. szavazzanak a napirend elfogadására a már elfogadott módosftásokkal együtt. 

Budapest Flfváros X kerzifet KIJbányai Onkomuínv:wt Képviselő-testülete /6 igen, egvhanglÍ 
s:::am:::aftal, a::. ülés napirendjét az alábbiak s:::erintfogadja ef f318/2{)/6. (X. 20.)/: 

l. A Körösi Csoma S{mdor Köbányai Kultunílis Nonprofit KH. ügyvezetöi munkakörére 
vonatkozó pülyázati felhívás elbírálása (531. számú elöterjesztés) 
Elötetjcsztö: Kovács Róbert polgármcstcr 

2. A Budapesti Rendör-fökapítányság X. keri.ileti Rendörkapitánysága t{~ékoztatója 

Köbánya közlekeclési helyzetéröl (520. számú elöteJjesztés) 
ElötcJjcsztö: Radványi Gábor alpolgürmester 

3. Tájékoztató a térfigyelö rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól (525. számú 
el öteijesztés) 
Elötcrjesztö: Radv;1nyi Gábor alpolgármester 

4. A TÉR KÖZ F övúrosi Városrehabilitációs Keret 2013 . évi púlyúzata "A .. jelű 
Közterületek komplex megújítása keretében "a Kőb<ínyai Újhegyi sétány komplex 
mcgújitása" cimű projekt ·rámogatási Szerzödésénck ll. móclosítása (530. számú 
clötcrj esztés) 
Elötetjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. ·rájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerzödés szerinti 2016. évi 
Féléves l'vlűködési .Jelentéséröl (527. számú elöterjesztés) 
Elötetjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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6. A Kőb<1nyai Keresztury Dezsö .Általános Iskola épületrészének a Klebelsberg 
lntézményfennt<:mó Központ részére történö térítésmentes használatba adása (529. 
számú előterjesztés) 
Előtctjcsztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Köb{myai ltjüsági Sport Egyesület sportfejlesztési programjának megvalósításúra 
vonatkozó tulajdonosi hozz<ijárulás megadása (507. számú elötetjesztés) 
Előtctjcsztő: Radványi Gábor alpolgármester 

~- A köbányai iskolák működését segít ö alapítv{myok támogatása (501. sz{unú 
clőtetjcsztés) 

Előte~jesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A 2016. évi kulturális és müvészeü pályázat elbírálása (495. számt'1 elöte~jesztés) 
Előterjesztő: \Veeber Tibor alpolgármester 

10. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-XI. havi 
várható likviditási helyzetéröl (519. számú elöte1jesztés) 
Előtetjesztö: dr. Pap Sándor alpolg;irmester 

ll. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott. valamint a további intézkedést igénylő 
képviselö-testületi hatMozatairól (491. szám ú elüterjesztés) 
Elötetjesztő: clr. Szabó Krisztüínjegyzö 

12. A Budapest X. kerület Állomás utca 8. szám alatt lévő garázsokkal beépített ingatlan 
más célú hasznosítása (506. számú előterjesztés) 
Előterjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Budapest X. kerület. Bánya utca 35. szám alatti l O. épületben lévö 18. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség térítésmcntcs használatba adása (523. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. Lakások lakásgazdálkodásból történö kivonúsa (498. szám ú clöte~jesztés) 
Elöterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ()nkonnányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésrc történö kijelölése (496. szúmú clötetjcsztés) 
Előtctjesztő: dr. Pap S<:indor alpolgármester 

ló. A Budapest Főváros X. kerület Köbúnyai Önkormányzat tul<~jdonúban álló nem lakás 
céljára szolgüló helyiségek clidegenítésre történö kijelöléséröl (497. számú 
c löterj eszt és) 
Előtctjcsztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Gergely utca 102/a- Gergely utca 108/a és a Noszlopy utca 15- .17. szám alatt lévö 
ingatlanok elidegenítése (537. számú előtetjesztés) 
Elötetjesztö: dr. Pap Sündor alpolgármester 
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18. A Kőb{myai Média Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű 'fársaság .. végelszámolás 
alaiC végelszámolásának lez{u·ása (533. számú elöterjesztés) 
Elöte1jesztö: dr. Pap Sándor alpolg<1rmester 

19. A VEKOP-5.3.1-15 ..Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapcsten" ctmu 
konstrukción a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó'' című pályúzattal történö 
részvétel (534. számú elöte1jesztés) 
Elöte~jesztő: Kovács Róbert polgármester 

20. Az 1108 Budapesl. Síbrik Miklös út 92. szám ;tlatli ingatlan tulajdonjogának megszerzése (535. 
szám ú előteJjesztés) 
Előte1:jcsztö: Kovács Róbert polgármester 

A Magvarország he(vi (Jnkormimy::atairól száló ]()J J. Jvi CL\~U'L\~ törvén_v 46. j\' (2) bekezdés 
_c!) pom/a alapján :::árt iilésmtár:;ryalandó napir __ e_n_d_i!_p_o_n_I: ______ _ _ ______ _J 

21. Az ORD Invest Kft. közterülct-használati ügyben benyújtott fellcbbczése (515. számú 
clőtei:jcsztés) 

Elötet:iesztö: Kovács Róbert polgármester 

22. Harák József és Han1k Józsefné közterülct-használati ügyben bcnvúj'tott méltánvossúgi 
....... ol .l 

kérelme (514. számú elötet:jesztés) 
Elöte1jesztö: Kovács Róbert polgúrmester 

23. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (493. számú előtc~jesztés) 
Előtc~jcsztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőri5si Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői munliakörére 

vonatkozó pályázati felhívás elhínllása 
EWter,jesztő: Kovács Róbert polg~irmester 

Ein ük: Köszönti GvörtTv László urat , aki a ])ú}vúzati anv<wúban J. elezte, hof.!:V z{u·t ülésen kéri 
." ol .J .., ...... _.,.. 

az anyag megtúrgyalását. KtSrclezi GyörtTy urat fenntartja-e a kérését? 

Győrffy László: Nem kéri zárt ülés elrendclését. 

Eln(ik: ·r~jékoztatja a Képviselö-tcstületct, hogy két pályázat érkezett Joós Tamás úr a 
pályázatM a bizottsági túrgyalás clött visszavonta. Kérésének megfelelöen akkor a hozzá 
intézett levelét a bizottsügt ülésen felolvasta. Kéri, akinek az előtc~jesztéssel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Dr. Mátrai Gábor: Egy érvényes pályázat érkezett Győrffy László úr részéről hiszen Joós 
Tamás úr visszavonta a pályázatút. A Bizottság meghallgatta a pályázót és 9 igen szavazattal, 
l tartózkodással elfogadta Győrffy László pályázatát. A pályázó a munk<\iában mind a 
tervezést. a vezetési koordinációt a kulturálls tevékenységet. szervező munkát bemutatta. 
l smeri a kulturális piac és a társadalmi környezet változásait, a kőbányai lakosság igényeit. 
Főbb prioritásnak tekintette a helyi közösségek fejlesztését, az ehhez szükséges stratégiák 
kialakítását, a kulturális alrenclszerek közötti kapcsolatok fejlesztését. A Bizottság javasolja, 
hogy a Képviselő-testület támogassa Győrffy László kinevezését. 

Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 2. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
"2. A Képviselö-testlilet a Körösi Csoma S{mdor Köbányai Kulturális Nonprolit KorJútolt 
Felelösségű Társaság ügyvezetőjének [ ........... [ Gvőrffv Lászlót jelöli ki [öt] két év 
iclötartamra, 2017. január l-jétől [2021.1 201 B. december 31 -éig. 
( ... ) 
4. Ez a határozat 2017. január l. napján lép hatályba, és [2021.1 2:018. december 31. napján 
hatálycit veszti. 

(531/1. múdosítú javaslat) 
Az előterjesztő támogatja az 531/l. múdosítú javaslatot. 

Eln()k: Kérdezi a pályázót, kívánja-eszóban kiegészíteni a pályázatát? 

Győrffy Lászlú: Nem kívánja szöban kiegészíteni a pályázatát, de kérdésre szívesen válaszol. 

EWter.íesztő szúbeli módosítú javaslata: A határozaUervezet 3. pont második mondatában a 
, .............. , szövegrész helyébe az .,560 OOO'' szöveg lép. 

Indokolás: a 206í20 15. (V. 2l.) KÖKT hat<lrozat alapján a jelenlegi ügyvezető bruttó 
munkabérével azonos összegű díjazásban részesüljön. 

(53 J /2. módosító javaslat) 

Elnük: Kéri, szavazzanak a döntési javaslatról az 531/:l. és 531/2. mödosító javaslatok 
figyelembevételével. 

319/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kultunílis Nonprofit Kft. Übryvezetői munkakürére 
wmatkozú (Jály~ízati felhívás elbírálásáról 
(15 igen szavazattaL l tartózkodással) 
l. Budapest Föváros X. kerület Köb{myai Önkormányzat Képviselö-testülete a Körösi Csoma 
Sándor Köbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság (székhely: ll 05 
Budapest, Szent Lúszló tér 7-14.) ügyvezetöi munkakörérc kiirt pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja. 
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2. A Képviselő-testület a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprotit Korlátolt 
Felelösségű Társaság ügyvezetöjének GyöriTy Lászlót jelöli ki két év idötat1amra, 2017. jamtúr 
l-jétől 2018. december 31-éig. 
3. Az ügyvczctö munkaviszonyban látja el a feladatát a Képviselő-testület az ügyvezető 
munkaszerződését az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. és felhatalmazza a 
polg{trmestert a munkaszerzödés aláirására. Az ügyvezetö munkabére bruttó 560 OOOFt/hó. 
4. Ez a határozat '2017. január l. napján lép hatályba, és '2018. december 31. napj<in hat<Hyát 
veszti. 

l. mclléklet a 3/9/:!0 16. (X 20.) KÖKT határozathoz 

Munkaszerződés 

amely egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest 
Szent László tér 29., képviseli Kovács Rúllert polgármester mint munkáltató. a továbbiakban: 
Munkáltató). 

másrészröl ..•...... (született: . . .. anyja neve: ........ , adóazonosító jele: . . . . . . .. TAJ 
száma: . . . . . . .. lakcíme: ........ ) mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló). 
együttesen: Szerződő Felek közölt jött létre az alábbi feltételekkeL a megjelölt helyen és napon. 

l. A MunkaválJaló munkakiire, a munkaviszony időtartama, a munkáltatói .iogok 
gyakorlása 

1.1. Budapest Föváros X. kerület Kőbúnyaí Önkonm1nyzat Képvise lő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Körösi Csoma Sándor Kőbánya[ Kulturális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 'fársaság ügywzetöi munkakörére vonatkozó pályázat[ tClhívás 
elbírálásáról szóló .. ./2016. (X. 20.) KÖKT határozatával (a továbbiakban: Határozat) 
Munkavállalót jelölte ki a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturúlis Nonprofit :Korlátolt 
Fclclösségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének 2017. január 1. napjától 20 21 . 
december 31. napjáig tet:jedő határozott [dőre. 

1.2. A Munkáltató a Munkavállalót határozott [dőre. 2017. január l. napjától 2021. december 
31. napjáig a 'f ársaság ügyvezetöje munkakörben alkalmazza. 

1.3. A Munkavállaló a munka törvénykönyvét-öl szóló 2012. évi L törvény (a továbbiakban: 
Mt.) 208. § (l) bekezdése alapján vezető állású munkavállaló. 

1.4. A Munkavállaló felelt a munkáltatói jogokat - a kinevezés, a felmentés és a díjazás 
megállapítása kivételével - a polgármester gyakorolja. A Munkavállaló kinevezése, a 
felmentése és a díjazás megállapítása a Képvisdö-tesiület hatásköre. 

2. A Munka\'áHaló feladata, mtmliaidcjc, szabadsága 

2.1. A Munkavállaló feJadata a 'T'ársaság ügyvezetése és eredményes müködtetése. 

2.2 . Az ügyvczetö részletes feladatait a 'fársaság Alapító Okira.ta tartalmazza. 

2.3. A Munkavállaló munkaideje heti 40 óra munkaidőkeretben. 

2.4. A Munkavállaló munkarendje kötetlen. 

2.5. A Munkavállaló által szükség szerint teljesített rendkívüli munkaidöben töt1énő 

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

2.6. A MunkaválJalót az Mt.-ben meghatározott alap- és pótszabadsüg illeti meg. A 
Munkavúllaló a szabaelságát a lVIunkáltatóval történt elözetes egyeztetés alapján, a maga últal 
meghatározott idöpontban veheti igénybe. 
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3. Személyí alapbér, prémium 

3.1. A Ivlunkavállaló személy i alapbére a liatározal alapján bruttó ....... Ft/hó. azaz 
forint havonta. 

3.2. A bér kifizetése a ·rársaság dolgozóinak bérfizetésével azonos időpontban történik . 

3.3. A Munkavállaló személyi alapbérének emelésére és jutalmára a Képviselő-testület <1ltal 
209/2015. (V. 21.) KÖKT határozattaljóváhagyott Javadalmazási Szabályzat (a továbbiakban: 
Javadalmazás! Szabályzat) irányadó. 

4. Egyéb juttatások 

4.1. A Munkavállaló jogosult mindazokra a juttatüsokra, jóléti, szociális- és kultun1Jis 
szolgáltatások igénybevételére. amelyekben a Társaság alkalmazottai részesülnek. 
4.2. A Munkavállaló egyéb juttatásait a Javadalmazás! Szabályzat határozza meg. 

5. Munkavégzésre in\nyuló toníbbi jogviszony, összeférhetetlenség 

5.1. A Munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Nem 
vonatkozik c tilalom arra a jogviszonyra. amelyet tudományos. oktatói. művészcti. illetve 
szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesít. 

5.2. A Munkavállaló 

5 .2.1. nem szerezhet részesedést - a nyilvúnosan működő részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével - a Munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is 
végző, illetve a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó 
szerveze tbc n, 

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

5.2.3. köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a Munkáltatóéval azonos, vagy 
ahhoz hasonló tevékenységet folytató vagy a MunkáJtatöval rendszeres gazdasági 
kapcsolatban álló gazdasúgi túrsaságnak illetve vezetőként munkavégzésre inínyuló 
jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatönál. 

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

5.3.1. kártérítést követelhet, vagy 

5.3.2. kártérítés helyett követelheti, hogy a Munkavállaló a saját részére kötött ügyleLet 
engedje át, vagy a más számára kötött ügyletböJ eredö hasznát adja kL vagy arra vonatkozó 
követelését a Munkáltatóra engedményezze. 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1. A Munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott hivatali, üzleti, szakmai titkot, 
valamint az Társaság alapítójára. illetve a szakmai tevékenységre vonatkozó alapvetö 
fontossúgú informúciókat megőrizni. 

6.2. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a munkakörében 
tudomására jutott olyan információ kat, amel y ck a Társaság szakmai, üzleti, gazdasági érdekcit 
és jó hírnevét sértenék, harmadik fél részérc nem szolgáltatja ki, beleértve azt is, hogy e körben 
a tömegkommunikáción keresztül a Társaság tevékenységére, személyekre vonatkozó 
nyilatkozatot nem tesz. 
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6.3. A Munkavállaló a munkaviszony fennállüsa alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, 
amellyel a Munkáltató gazdasági, szakmai érdekeit veszélyeztetné [Mt. 211. §-ában foglalt 
SZ<1bályok megsértésével]. A Munkavállaló köteles a Munkáltató szakmai, gazdasági adatait 
üzleti titokként kezelni és azt megőrizni. c kötelezettsége megsértéséért kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

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

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

6.6. A munkaviszonya megszünésekor a fvlunkavállaló köteles a birtokában levő valamennyi 
tárgyat, valamint minden olyan eredeti dokumentumot és információt a Munkáltató 
tájékoztatása mellett n Társaságnak haladéktalanul átadni, amely a Társas<ig, illetve a 
Munkáltató ügyeivel, üzletvitelével kapcsolatos. 

6.7. A Szerződő felek kijelentik. hogy a jelen szerződés megkötésekor nem hallgattak el 
egymás elől olyan tényt vagy egyéb körülményt. amely a szerződés szempon~jából jelentős. 

6.8. A Szerződő felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitús kéreléseket elsődlegesen békés 
üton rendezik. 

6.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Mt rendelkezései. a Polgári 
'förvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a köztulajelonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXll. törvény, valamint a Társaság Alapító 
Okirata. a Javadalmazási Szabályzat és a Budapest Fövúros X. kerület KöMnyai Önkorm{myzat 
egyéb szabályzalai irányaclók. 

6. J O. Jelen szerződés négv egymással szó szerint megel!vező. összefüzött három oldalból úlló ....... J .......... ...... '-'"' 

eredeti példányban készült, amelynek kettö példúnya az aláírúst követöen a Munkavállaló 
számúra, kettő példúnya a Munkáltató részére kerül átadásra. 

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

Budapest. 2016. " 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Munkáltatö 

Kovács Róbert polg<ümester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Szabó Kriszti<1n 
jcgyzö 

Budapest. 2016 .. , 

Munkavállaló 

Eln()k: Gratulül igazgató úrnak a kinevezéséhez. (A Képviselő-testület megtupso/tn GyőT:f/.1; 
Lús::lót.) További hozzászölásra nem jelentkezik senki. a napirendi pont tárgyahísát lezürja. 
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2. napirendi pont: 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rcndőrkapitánysága tájékoztatója 

Kőbánya közlcl{edési helyzetéről 
Előtcrjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Gyetvai 'T'ibor kapitányságvezető urat. Kéri. akinek az előte1jesztéssel 
kapcsolatban kérdése. észrevétek javaslata van, jelezze. Úgy döntöttek. hogy megerősítik a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságjavaslatát és az Önkormányzat 
nevében jelezni fogja a BKK-nak. hogy a tájékoztatóban megjelölt helyeken mindcnképpen 
változtatásra lenne szükség. dc ehhez a Kőér utca - Basa utcai csomópontot is hozzávcszik, 
mert megítélésuk szerint ez a Főváros egyik lcgrémisztőbb csomópontja. llozzászólásra nem 
jelentkezik senki, a napirendi pont tárgy<üását hat<1rozathozatalnélkül lezárja. 

Budapest Főváros X~ kerület Kőbányai Önkormányzut Kepvisel6-testülete a Budapest Rendőr
főkapitányság X kerületi Rendőrkapitá11ysága Kohány{{ kö::.lekedési he~vzetéről s::.ólá 
tájékoztatót megtárgyalta 

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

Előterjesztő: Radványi Gáhot· alpolgármester 

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

Fodor János: Bizottsági ülésen felmerült az az igény, hogy az értékelési időszakok kerüljenek 
összehasonlításra, amit most pótol. A térfigyelőrendszer működése folyamatos változáson 
rnegy keresztül, szinte félévente változik a rnüködtetési módszer. Az anyag tartalmaz ugyan 
számszaki adaiokat, de ezeket most kiegészít. 2015. október l. és 2016. március 31. közöiti 
féléves időszak küldéseinek sz{una jelenleg 434, a korábbiban 482. A rendörség által 
kezdeményezett küldések száma a jelenlegi időszakban 177. korábbi időszakbm1 201. A 
közterület-felügyelet által kezdeményezett küldések száma korábbi idöszakban 281 volt, elöt1e 
257. Meg kelljegyeznie, hogy a térfigyelö operátorok az elöző idöszakbanjavarészt a Köbányai 
Közterület-felügyelet köztisztviselöiböl kerültek ki, azonban decembertöl folyamatosan 
munkavállalókkal töltik fel az állományt. A folyamatos foglalkozás az emberekkel meg fogja 
hozni a hatását. A rendörség ás a közterület-felügyelet által kezdeményezett intézkedések 
számszaki adatait ismerteti. A korábbi idöszakban a rendörség által 20 elfogás. a jelenlegi 
idöszakban szintén 20 elfogadits szerepe l. Koráblxm 28 elöállítás volL jelenlegi időszakban 34 
elöállítást foganatosított a Rendőrkapit{myság. Biztonsági intézkedést a korábbi idöszakban 23 

esetben, a jelenlegi esetben 18 esetben kellett alkalmazni. Büntetőfeljelentést a korábbi 
időszakban Il. a jelenlegi idöszakban 7 alkalommal tettele Szabálysértési feljelentést a korábbi 
időszakban 68. a jelen időszakban 98 esetben tettek a rendőrség munkat{u·sai. 186 esetben 
szabtak ki helyszíni bírságot a korábban értékelt időszakban. a jelenlegi időszakb<:m 261 
esetben. 
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A közterülct-felügyelet által kezdeményezett intézkedések kapcs<ln a korábbi időszakban 135 
szabálysértési feljelentést tettek. a jelenlegiben 71-ct. A helyszíni bírs<íg. illetve a távolléti 
helyszíni bírságok számának alakulása, a korábbi időszakban 307, a jelenlegiben 325 volt. A 
korábbi értékelt időszakban 4 szabálysértési ügyben használták bizonyító erővel a térfigyelő 
kamerák felvétcleit, a jelenlegi időszakban 17 alkalommaL ezek között általában a balesctek 
szcrcpelnck, mint ügyforrás. 

Somlyódy Csaba: Kéri, hogy a most elhangzott kiegészítéseket küldjék meg minden 
képviselőnek elektronikus úton is. 

Markstcinné Molnár Julianna: A térfigyelő rendszer gyakorlati tapasztalatainál véleménye 
szerint érdemes lenne él!Ta is rátekinteni, hogy a kihelyezett kamerákat vajon jó helyre tették-e. 
Beszéltek már arról, hogy van néhány kament, amit szükséges lenne áthelyezni. Kérdezi, hogy 
ezek a kamerák mikor kerülnek áthelyezésre és a többi kamera tényleg jó helyen van-e? 

Dr. Szabó Krisztíán: A kamerák te1epítéséve1, áthelyezésével kapcsolatban soha nem áll meg 
a munka. Ahogy a tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott az Önkormányzat szerzödése kapcsán 
30 kamerával Jög bövülni a meglévö rendszer a szerzöcléses idöszakban. Tartalmaz a szerzödés 
a kamerák áthelyezésére vonatkozóan is egy keretszámoL Fontos elmondani, hogy a kamerák 
elhelyezése komoly szakmai megalapozottságot igényel. A jelenlegi üzemeltetési rendben az 
elhelyezésre a rendörség tesz javaslatot, abban az esetben. ha a térfigyelö üzemeltetés teljes 
egészében átkerül a Közterület-felűgyelethez, akkor a Közterület-felügyelet javaslata alapján 
fog történni a telepítés. Javasolja, hogy núndig oly mödon közelítsenek a kamerák 
áttelepítésének a kérdéséhez, hogy ne azt próbálják meghatározni, hogy hová tegyék a kamerát, 
me11 ezt nem tudják, nem rendelkeznek a kellö felkészültséggel az elhelyezés mikén0ének és 
helyének meghatározására. Az viszont nagyon fontos, hogy a lakossági és természetesen a 
bizottságok, Képviselö-testület részéról megfógalmazódó igények, hogy milyen gócpontra 
inínyítsák a figyelmüket, milyen problémát igyekezzenek megoldani a kamerával, azt 
fogalmazzük meg és természetesen a jövöben is ezt fögják érvényesíteni a kamerák 
elhelyezésével kapcsolatban. Összegzésként elmondja, hogy kerűlnek át kamerák és új kamerák 
elhelyezésére is sor fog kerülni a következő években. 

Elni)k: l\!1 inclen olyan körzetben ahol müködik térfigyelö kamera tudják, hogy felmerül t már 
olyan igény. hogy esetleg máshol legyen. Nyilvün a Kékvirág park helyzetét mindannyian 
ismerik. ott azt a munkát. amit eddig el lehetett végezni a KÖKEI:rr Köbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. elvégezte, növényzet felnyírása, közvilágítás rendezése. A terület jobb 
megfigyelhetősége iránti további intézkcdésrc a jövőben fog sor kerülni. 

Radványi Gábor: Az clötc~jcsztésben látható az elkövetett szabálysértésck száma, ele nem 
tudják. hogy milycn jellegli szabálysértésekről van szó. Kéri, hogy a jövőben különösen az 
illegális szemételhclyezésrc vonatkozó adatokat is tüntessék feL 
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Elnöl\;: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalúsát 
határozathozatal nélkül lezátja. 

BuJapest F6város X kerület K6bányai Önkormányzat Képvisel6-resni/ele a térflKyelő rends::.er 
működésének gvulwrlati tapasztct!ulairó! s::.úlá uijéko::.latót megtárgya!/cl. 

4. napirendi pont: 
A TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű

Közterületek komplex megújítása keretéhen "a Kőbányai Ú,jhegyi sétány lwmplex 
megújítúsa" című projekt Támogatási Szerződésének ll. múdosítása 

EWter,jeszt(): dr. Pap s~índor alpolg~írmester 

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

320/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a TitR_KÖZ Fővárosi V~írosrehabilitáciús Keret 2013. évi pályázata "A'' jelű -
KUzteríiletek komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" című projekt T'imogatási Szerződésének II. módosításárúl 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a TÉR KÖZ 
Fővárosi V árosrcbabilitációs Keret 2013. évi pályázata ,.A .. jelű - Közterületek komplex 
megújítása keretében .,a kőbányai ljjhcgyi sétány komplex megt~jítása'· című projekt tárgyában 
2015. február 3. napján Budapest Föváros Önkormányzatával kötött. m<~d a 2015. augusztus 6. 
napján a "Támogatási Szerződés az I. számú módosítással egységes szerkezetben" címü irattal 
módosított Támogatási szcrzőclésnck az I. és ll. számú módosítással egységes szcrkczetbe 
foglalt szövegét az l. melléklct szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselö-testület felkéri a Polgúrmestert a Támogatási Szerzödés l. és ll. számú 
módosít<1ssal egységes szerkezetbe foglalt szövegének alüírásra. 
Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbánvai Vagvonkezelő Zrt. vezérigazgatÓJ·a 

"" 4,...;,.1 ....... • 

(A lwtáro::at l . mel/é!dete mhulellhell megegyező a::. ef/Jte1jes::.tésben s:::erep!ővef.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezá1ja. 

5. napirendi pont: 
Tájél{oztatú a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. l{özszolgáltatási szerződés szerinti 2016. évi 

Féléves Műkiidési ,Jelentéséről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Eln<ik: Kéri, akinek az előtet:jesztéssel kapcsolatban kiegészítése. kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tóth Bah\zs: Nem találta az elöterjesztésben az üres lakúsok, illetve üres helyiségek 
felsorolását. Kéri, ha egy mód van rá, ismertessék ezeket az adatokat. Kérdezi, mit jelent az 
előtet:jesztésben , hogy .,adatkarbantartás következtében történtek változások a lakások számát 
illetően' ''? Kérdezi, hogy szolgálati lakások kerülnek-e be a rendszerbe és azok számával nö 
esetJeg a lakásszám? 

Deézsi Tibor: Az üres lakások témaköréböJ nem készültek és jelzi ennek az anyagnak nem 
1\~szc az üres lakásokról és helyiségekröl szóló tájékoztatás . Az adatkarbantartás alatt azt kell 
érteni . hogy a különböző lakúsmozg<:ísokat vezették Ma nyilvántarlásaikban. 

Ehtiik: Ha I(épviselö úr kéri. szívescn tájékoztatják az üres lakások számúróL amelyet nyilván 
kellő óvatossággal kell kezelni. hiszen üres lakúsuk most is V<Hl körülbelül 77, ele azért, hogy a 
VEKOP-os pályázatnak meg tudjanak felelni. lllctvc van néhány olyan lakásuk, amely nem 
bcköltözhető, ez a 77 lakás sem beköltözhető, és a jövöbcn scm válik azzá és a nem is aka~ják 
alkalmassá tenni, hanem ezek szanálásra váró lakások sok esetben. További hozzászólásra nem 
jelentkezik senki. a napirendi pont tárgyalás<it határozathozatal nélkül lezárja. 

BudapesT F6város X kerüleT Klfhányai Önkormány::al Képviselő-tesTiilete a Klfhányai 
Va<t,'}'Onke::e/(J Zrr. kD::s::olgcílratá<;·i szerződó· szeri11ti 2016. évi Feléves Műkúdési Jelentésér<Jl 
s::ó!ó tájékoztatót mewárx_vulra. 

6. napirendi pont: 
A Ki.ibányai Keresztury Dezső .Általános Iskola épületrészének a Klebclsberg 
Intézményfenntartó Központ részérc történő térítésmentes használatba adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elné)k: Köszönti Fehér Gyöngyit a KLIK képviseletében. A napokban elkészűlt az épületrész 
részleges felújítása, bízik abban, hogy a Kelet-pesti Tankerület birtokba tudja venni és 
megfdelö módon szolgálja majd az épület a feladatellátüsukat. Hozzászólásra nem jelentkezik 
senki. kéri, szavazzanak a döntési javaslatróL 

321/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a K()bányaí Keresztury Dezső Attalános Iskola épületrészének a Klehelsherg 
Intézményfenntartó Központ részérc történő térítésmentes használatba adásáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Köbónyai Önkormúnyzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részérc a Buclapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 
tull:~jdonút képezö, 392! Oíl O. helyrajzi szám alatt felvett 14 542m2 alapterületű, természetben 
az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. szám alatti ingaihmban müködő Köbányai Keresztury 
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Dezső Altalános Iskola jobb oldali épületrész L emeletén a jelenleg üres 
540,85 m~ alapterületű épületrészt 2016. november l. napjától 2016. december 31. napjáig 
te1jedő időtartamban a Kelct-Pesti Tankerületi Központ kialakítása célj<'íbói térítésmentesen 
használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert a használati szerződés l. melléklet 
szerinti tartalommal tötiénö aláírására. 
Határidö: azonnal 
Feladatkörében érintett: a lhnnánszolgáltatási Főosztál y vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(-4 lzatáro:::at J. mel/éklete mhule11ben megegyez{) a::: előtelje.';ztésben s:::erep/{ivel.) 

Eln()k: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai lfjús~ígi Sport EgyesüJet sportfejlesztési programjúnak megvalúsítására 

vonatkozú tulajdonosi hozzájárulás megadása 
Előterjcsztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

322/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Ifjúsági Sport Eg)'esülct sportfejlesztési programjának megvalósítására 
vonatkozó tulajdonosi hozzá.iárulás megadásárút 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Köbányaí Önkormányzat Képviselő-testülete mint az ingatlan 
8309/41657 tulajdoni hányadának tulajdonosa a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület által a 
Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott pályázat eredményessége esetén hozzújúrulását 
adja az 1105 Budapest, Ihüsz u. 24. szám alatt található 41447 hrsz.-ú sporttelep ingatlanon 
lévő müfüves pályán történő beruházás megvalösításához. 
2. A Képviselö-testület nyilatkozik, hogy a legalább 5 millió forint értékű fcll\jítás 
megvalósulását követően öt éves határozott idötartamon keresztül a Köbányai Ifjúsági Sport 
Egyesület ingyenes hasznülatába adja az l. pontban megjelölt ingatlanon található müHives 
pályát legfeljebb heti 19,5 óra időtartamban . 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert az ingyenes használati szerződés 
aJáírására. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a llumánszolgáltatási Föosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyah'ísát lez<irja. 
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8. napirendi pont: 
A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása 

Előtet·,jesztő: Radv:inyi Gábor alpolgármester 

Elnöl~: Hozzászólásra nem jelemkezik senki. kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

323/2016. (X. 20.) KÖKT határ·ozat 
a kőbányai iskolát~ müködését segítő alapítványo(~ támogatásáról 
(I 6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Zöld Dió Alapítvünynak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 300 OOO Ft, 
hJ az Arany-Bánya Alapítványnak (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 295 OOO Ft. 
c) az Aranyüllő Alapítványnak (1101 Budapest Üllői út 118.) 590 OOO Ft, 
d) az Egyesült Erővel ( Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (ll 06 Budapest, Keresztúri 

út 7-9.) 2 900 OOO Ft, 
e) az Újhegy :WOO Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) l 908 9t:l1 Ft, 
f) az .. Összefogás a Szent László Gimnáziumért'' Alapítványnak (1102 Budapest Kőrösi 

Csorna Sándor út :28-34.) 748 OOO Ft 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséról szóló 3/2016. (IJ. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 6 .. 7 .. 11.. 
14., :I 6. és 20. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézk.edések megtételére. valamint a támogatási szerzödések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a llumánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnöli: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A 2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása 

Előter,jesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

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

324/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a 2016. évi kulturálís és művészeti pály~izat elbíráhisárúl 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Föváros X. kerület Köbúnyai Önkormányzat Képviselö-testülete megállapítja. 
hogy a köbányai kulturális és müvészeti élet 2016. évi t<írnogatás<ira kiírt p<Hyázati felhívásra 
20H). június 7-étől :2016. október 3-áig beérkezett 14 pályázatból az 

a) Orosz Ágoston, 
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hJ Sándor Éva Anita, 
c) Valachiné Geréb Zsuzsanna, valamint 
d) V<iri Ildikó 

<1ltal benyújtott pályázat érvénytelen. 
2. A Képviselő-testület az l. mcllékletbcn foglaltak szerint támogatást nyújt az érvényes 
pályázatot beadó pályázók részérc a Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 
2016. évi költségvetését·öl szóló 3!2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 24. 
sorának terhére. 
3. A Képviselö-testület felkéri a polgármeste ti az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtásüra, 
illetve a költségvetési rendeletben történö átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert a támogatási szcrzödésck aláírására. 
llatáridő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Föosztá1y vezetöje 

a Gazclasúgi és Pénzügyi Föosztúly vezetője 

(A határo::.at l. melléklete núndenben megegye::./) az el/fterjesztésben szerepllfvel.) 

Elnöl·G A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

1 O. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-XI. havi 

várható likviditási helyzetéről 
l~lőterjesztő: dr. Pap Súndor alpolgúrmestct· 

Elnöli: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélkül lezá1ja. 

Budapest F6város .K. kenilet K{)hányai Onkormány::.at Kepvisel/f-testülere az Önkormányzat 
2016. I-XI havi várható lih.:iditási he~v:::etér/fl s::.álá hVékoztatát megtárgyal ta. 

ll. na pircndi pont: 
Tájékoztat() a le.i}trt határidejű végrcha,jtott, valamint a további intézkedést igénylő 

képviseW-testiilcti határozatairól 
Előtcrjcsztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök Hozz<íszólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélküllezá1ja. 

19 



Budapest Főváros X kenilet Kőhán:vai Onkormány:::.at KépviseM-testülete a lejárt liatáridejű 
végrehajtott, valamint a további inté:::.kedést igényl{) képvisel/J-tesliiieri hutám:::.atairó! s:::.óló 
tájúko:::.tatót megtár,í,_ryalta. 

12. napirendi pont: 
A Budapest X. 1\:erület, .Állomás u. 8. sz~ím alatt lévő gar-ázsokkal beépített ingatlan más 

célú hasznosítása 
l~lőter,jesztő: dr. Pap S~indor alpolg~irmestet· 

Elnök Hozzászölásra nem jelentkezik senki. kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

325/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. l\:et·ület, Állomás utca 8. szám alatt lévő garázsokkal beépített ingatlan más 
célú hasznosíü1s~irú) 
(ló igen. egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk.ormúnyzat Képviselö-testülete a Budapest X. 
kerület, Állomás utca 8. szám alatti. 39015/3 helyrajzi számú ingatlant lakás célú fejlesztésre 
jelöli ki. 
2. A Képviselö-testület felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 
llatáridö: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetöje 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Eln()k: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A Budapest X. keriiJet, Bánya utca 35. szám alatti tO. épületben lévő 18. számú nem 

lakás céljára szolg~llú helyiség térítésmentes használatba ad~1sa 
Előterjcsztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

326/201(). (X. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő J 8. szám ú nem lakás 
célj~ll·a szolgáló helyiség térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Fövúros X. kerület Köbúnyai Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest X. 
kerüle L Bánya utca 35. szám alatti l O. épületben lévő 18. számú. 131 m2 alapterület ü helyiséget 
(helyrajzi szám: 41446) a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
(székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14., cégjegyzékszáma: 01-09-~07493, 
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adöszáma: 25307610-2-42) részére 2016. november L napjától a Füzér utca 32. szám alatti 
Helytörténeti Gyűjtemény kialakításának befejezéséig. de legfeljebb 2017. október 31. napjáig 
tat1ó időre használatba adja raktározüs céljára. 
2. A helyiség használata során felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megtizetnl. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidö: 2016. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasúgi és Pénzügyi Főosztúly vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezá1~ja. 

14. napirendi pont: 
Lakások lak~ísgazdálkod~1sból történő kivonása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

327/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Hurlapest X. kerület, Fokos utca L alagsor 3. szám alatti lakás lakásgazdálkodásból 
történő kivonás~írúl 

(16 igen. egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 38431i12íN3 
helyrajzi számon nyilvántartott. természetben az 1107 Budapest, Fokos utca l. alagsor 3. szám 
alatt tahiiható lakást a lak<isgazd<ükodásból kivonja, és hozzájárul az ingatlan helyiségként 
történő további hasznosításához. 
liatári elő: 2016. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetöje 

a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

328/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
intézményekben lévő szolgálati lakások lakásgazdálkodásból történő kivonásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Fővúros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 41160/6 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1104 Budapest, Mádi utca 127. szüm alatt 
található, a Kőbúnyai Csodapók Óvoda épületében lévő szolgálati lakást a lakásgazdálkodásból 
kivonja, és hozzájárul a helyiségcsoport intézmény által történö köznevelési célú 
használat ához. 
2. A Képviselő-testület a 392l0í45 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1106 
Budapest, Gépmadár utca 15. szám alatt található, a Kőbányai Gépmadár Óvoda épületében 
lévő szolgálati lakást a lakásgazdálkodásból kivonja, és hozzájárul a helyiségcsoport intámény 
általtö11énő köznevelési célú használatához. 
llatáridő: 2016. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Ilumán Föosztály vezetője 

a Gazdasátü és Pénzügrvi F öosztál v vezetÖ]. e 
- .... o/ ' 

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

15. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ünl~ormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre Wrténő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök liozzászólásra nem jelentkezik senki. kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

329/2016. (X. 20.) KÖKT határ·ozat 
a Budapest X. kerület, Liget utca 25. földszint 4. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
lü,jeWléséről 

(ló igen. egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület. Liget utca 25. földszint 4. szám alatti, 39111/0/A/4 
helyrajzi sz<imú lak<ist elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 96%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselö-testület felkéri a Köbúnyai Vagyonkezelö Zrt.-t, hogy a bérlöt tájékoztassa a 
lakás megvásúrlásának JehetőségéröJ és annak feltételeiröl. 
llatáridő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Köbúnyai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 

Eln{jli; A napircneh pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A Budapest FőYáros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésr-e történő kijelöléséről 
Előter.iesztő: dr. l)ap Sándor alpolgármester 

Elnm\;: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

330/2016. (X. 20.) KÖKT határ·ozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 2. (Gergely utca l.) alagsor 2. szám alatti ingatlan 
elidegenítésre töt·ténő }{ijeHHéséről 
(ló igen. egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület. Bolgár utca 2. (Gergely utca 1.) alagsor 2. szám alatti, 
41768/0/A/2 helyrajzi számú ingatlant elídegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselö-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben 
hatürozza meg. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéröl és annak feltételeiről. 
Határidö: 2016. október 30. 
Fel adatkörében érintett: a Gazdasúgi és Pénzügyi Főosztúly vezetője 

a Kőbúnyai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

331/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 38/a fóldszint l. sdm alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Buclapest X. kerület, Füzér utca 38/a fölelszint 1. szám alatti, 38997/0/A/1 
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselö-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 1001}()-únak megfelelö összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselö-testület felkéri a Köbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetöségéröl és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidö: 2016. október 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Köbónyai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont 
A Gergely utca 102/a- Ger·gely utca 108/a, és a Noszlopy utca 15-17. szám alatt lévő 

ingatlanok elidegenítése 
Előter,jesztő: dr. J>ap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászóh1sra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

332/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a-108/a és a Noszlopy utca 15-17. szám alatt lévő 
ingatlanok elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testületc árverésen 
értékesíti a T-88240 ttsz.-ú változási vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően 
kialakuló Budapest X., Gergely utca 42137í99-102 hrsz.-ú, valamint a Budapest X., Noszlopy 
utca 42137/37 helyrajzi sz<imú ingatlanokat. Az ingatlanok megvételére kiz;:hólag együttesen 
van lehetőség. 
2. A Képviselő-testület az l. pont szerinti árverési hirdetményben az alábbi feltételeket állapítja 
meg: 

a) az ingatlanok kikiáltási ára a 42137/99-102 hrsz.-ú ingatlanok esetén 184 320 OOO Ft + 
ÁFA, a 42137/37 hrsz.-ú ingatlan esetén 89 200 OOO Ft. 
hj az ajánlati biztosíték összege 68 OOO OOO Ft, 
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c;) a vevő a vételúrat az adásvételi szerződés hatálybalépésétől sz{unított 15 napon belül köteles 
megfizetni, 
(O az ingatlanoknak vevő részére történő birtokba adására a teljes vételár beérkezését követő 5 
munkanapon belül kerül sor, 
c) az ingatlanokon a vevőnek a jelen döntés meghozatalától szúmított egy éven belül építkezést 
kell kezdenie azzaL hogy amennyiben a Képviselö-testület döntését követö 4 hónapon belli! 
nem kerül sor az ingatlanok birtokúnak Mruházás<íra , nkkor n felek ezt a feltételt felülvizsgálják; 
a kötelezettség ncrntcljcsítése esetérc a vevő köteles az Önkormányzat javára visszavásárlási 
jogot engedni a szerződés szerinti vétehír 90%-ának megfelelő visszavásárlási áron, 
.f) a vevönek s<~át költségén ke H elbontania a Budapest X .. Noszlopy utca 15-17. szám alatti 
ingatlanon található lakóépületet és melléképületet, valamint sajcít költségén kell gondoskodnia 
az ott lakó bérlö elhc l yczéséről, 

gj a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra. hogy az ingatlanok mellett található 
lakóparkban található teremgarázsok (Budapest X., Gergely utca l 04/A szám pinceszimen lévö 
42137/79/A/16 hrsz.-ú. "teremgarázs" megjelölésü ingatlan 24/48 eszmei illetösége, a 
Buclapest X .. Gergely utca l 04/B szám pinccszintcn lévő 4 213 7/79/Is/ 16 hrsz.-ú, "tcremgarázs'· 
megjelölésü ingatlan 50/120 eszmei illetősége, a Budapest X .. Gergely utca l 08/B szám 
pinceszinten lévö 42137/83/A/16 hrsz.-ú, .,teremgarázs'' megjelölésű ingatlan 10/24 eszmei 
illetöséQe, a Bucla1Jest X .. Ger2:elv utca 108/C szám pinceszinten lévö 42137/85/A/10 hrsz.-ú, 

~ v " 

"teremgarázs·· megjelölésü ingatlan 611 8 eszmei illetősége , a Buclapest X .. Crergely utca l 08/D 
szúm pinceszinte n lévö 42137/86/A/9 hrsz.-ú, ,,terem garázs'· megjelölésü ingatlan 2/16 eszmei 
illetösége és a Budapest X., Gergely utca 108/E szúm pinceszinten lévö 42137/87/A/ 10 hrsz.
Ll, "teremganizs" rnegjelölésű ingatlan 6/18 eszmei ílletősége) önkormúnyzati tulajdonba 
kerülése csetén közreműködik azok értékesítésében, és abban az esetben, ha a garázsok a 
szerződés batálybalépésétöl számított l éven belül nem kerülnek ét1ékesítésre. garázsonként 
legalább nettó l 310 OOO Ft-os vételáron vételi ajánlatot tesz a teremgarázsok értékesítésére 
iránvuló árverésen. 

" ' 
hJ amennyiben a vevő gazdasági társaság, a szcrződés hatálybalépéséig köteles Budapest X. 
kerület területén székhelyet vagy telephelyet létesíteni. 

3. A Képviselö-testület felkéri a polgármcstert az árverés lebonyolítására. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert hogy eredményes árverést követöen 
az adásvételi szerzőclést kösse meg. 

llatáridö: 
Feladatkörében érintett: 

Elnük: A napirendi pont lárgyahísát lezárja. 

azonnal 
a Föépítészi Osztúly vezetöje 

J 8. napirendi pont 
A Kőbányai Média Kultunilis Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

"végelszámo]ás alatt" végelszámolásának lezárása 
Előtcrjcsztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Eln()k: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri. szavazzanak a döntési javaslatróL 
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333/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprotit Korlátolt Felelősségű Társaság,. végelszámolás 
alatt" végelszámohisának lezánis*irúl 
(I 6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító az 
EXEREM Gazdasúgi Szolgáltató Korlátolt Felelösségű Társaság mint végelszámoló által a 
Kőbányai Méclia és Kultun1lis Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság .. végelszúmol::1s alatt" 
(a továbbiakban: Társaság) végelszámolásának befejezésérc tekintettel elkészített és az alapító 
elé teLjesztett végleges végelszámolási zárójelentést, a végelszámolási záró beszámolót és a 
vagyontelosztási javaslatot az elöteLjesztés 2. melléklete szerínt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Társaság 2011. augusztus 26-aí időponttal 

kezclödött végelszámolása 2013. február 21-én befejeződött. A Képviselő-testület a 
végeiszámolót a 'fársaság törlésének hatályával a tisztségéből felmenti. Az alapító a 
továbbiakban a Társaság irat<:myagának örzését magára vállalja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Ilumán Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztály vezetöje 

Elnük: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont 
A VEKOP-5.3.1-15 ,,Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten'' című 

konstrukción a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosú" című P*íly*izattal 
türtén() részvétel 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

334/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a VEKOP-5.3.1-15 "Fenntartható közlekcdésfejlesztés Budapesten" című történő 

részvéteh·ől "Rákos-patak menti ölwturisztikaí folyosó" címmel 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc egyetért a Fövárosi 
Önkormányzat által a VEKOP-5.3.1-15 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten'' című 
pályázati konstrukcióra a .. Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" címmel benyújtott 
p<ily<izattal, és felhatalmazza a polg<irmestert a t<:hnogatási kérelem mellékletét képező, a 
támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzoreiumi együttmüködési megállapodás 
aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Határidö: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vczetöje 
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Hr. Szabó Kriszthin ügyrendi ,javaslata, lwgv a Mötv. 46. ,,,. (2) beke::dés c) pon(ia alapján a 
Képvisel/J-testüle! ::úri iilésen tárgyalja a 20. napirendi pontot. 

Eln()k: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy kívánják-c zárt ülésen 
tárgyalni a 20. napirendi pontot. 

Budapest Főváros X keriilet Kőbányai Onkormány::at Képviselő-testülere 16 1).;en, egyhangú 
s::ava::attal a Mötv. -16. § (2) bekezdés c) pontja alapjá;z zárT ülésen tárgya Ua a 20. napirendi 
pontot {33512016. (X. 20.)/ 

20. napirendi pont: 
Az 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 92. szám alatti ingatlan tulajdonjogának 

megszcrzésc 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármcster 

Budapes! Főváros .\'. kerillet Kl'ihányai ÖnkormányzaT Képvf:.,·ell'i-testülere a i\Iölv. 46. § (2) 
bekezdés L~ polllju alupjún zárt ülésen túrgvulju a 20. 11apirendi polllot. 

ZÁRTÜLÉS 

21. napirendi pont: 
Az ORD Invest Kft. közteriilet-használati ügyben benyújtott fcllcbbczése 

l~lőtcrjcsztő: Kovács Róbert polgármcster 

Budapest Fl'ircíros X. keridet Kőbányai Onkomzány::at Képviselő-testiilete a Af i) tv. -16. § (2) 

beke::dés a) pon(ia alapján ::úrt filésen tárgyalja a 21. napirendi pontot. 

ZART ÜLf:s 

22. napirendi pont: 
Harák Júzscf és Harák .Júzsefné küzterülct-haszmílati ügyben benyújtott méltán)'Ossági 

liérehnc 
Előterjcsztő: Kovács Róbert polgármcstcr 

Budapest Fl'iváms .Y. keridet K{Jbánvai On!wrmány::ut KépviseüJ-testü!ete a i\fDtv. 46 . . 1'' (]) 

bekezdés a) pon(ia aÜtJ?iún ::árt iilésen tárgyalja a 22. napire11di pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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23. napirendi pont: 
Szociális tárg·yú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weebcr Tibor alpolg<írmester 

Budapest Főváros X kaiilet K/Jbányai Onkormány:::at KépvisellJ-testülete a Afútv. 46 .\': (2) 
bekezdés a) pon(ia alapján :::árt iilésentárgya(ia a 23. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elni)k: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselö-testűlet az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület Lilését bez::1rj a. A Képviselő-testület következö. 
munkaterv szerinti ülése 2016. november 17-én (csütörtökön) 9 órakor lesz, a 
közmeghallgatásra aznap, 17 órakor kerül sor. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.10 óra. 

K.m.f. 
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A J. euvzőkönyv mellékJetei e., 

../ meghívó, elötetjesztések (elektronikus aJathordo::.únJ 

../ jeleniéli ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adarhordo:::ónj 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alap,ján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének r·észéf liépezili. 

D ír<lsban benyújtott módosító javaslat 

D jegyzö törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzökönyv 

D felszólalás i jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2016. október 20-án 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 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 

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 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Do b r ai 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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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

Fe hér Gyöngyi 

Gardi József 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Lajtai Fererrené 

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 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

VVygockiFUchárdné 

lnguszné dr. Barabás FUta 

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 ··················································· 

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

Pluzsik Gábor ··················································· 

Tamás László ··················································· 

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

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

Vincze Sándor ··················································· 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Kérdést szeretnék intézni Ön höz a 2016. október 20. Közgyűlésen, melyre tisztelettel vá rom válaszát. 

A kérdésem: 
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településrendezési szerződéssel kapcsolatos előterjesztést. Ennek határozati javaslata felhatalmazta 
a Polgármester Urat a településrendezési szerződés aláírására ol o it elfogadott feitéteiekkei. A 

fejlesztés 600 lakásos építési beruházásához kapcsolódik, amely 60- 70 négyzetméteres lakások 
kialakítását tartalmazza. Két fővel számolva csak ez mintegy 1200- 1300 új kőbányai lakost jelent csak 

ezen a területen. Kérdésem, megtörtént-e a szerződés aláírása. illetve van-e tudomásunk arróL hogy 

a be ruházó az általa jelzett 2016 második, harmadik negyedévre megadott tervezési munkákat 

elvégezte-e, ilietve a szakhatóságoknak az inkriminált szerződésnek megtelelő, az abban általa vállalt 

feltételeknek megfelelő terveket beadta-e engedélyezésre? Ezen határidő nyílván összefüggésben 

van az általa prognosztizált 2019-es átadási határidővel. A betelepülők száma mindenképpcn felveti 

az Önkormányzat törvényekben rögzített ellátási köte!ezettségét, illetve az ott élők éiethe!yzetének 

változását. iv1ilyen tájékoztatást kaptak erről a környéken lakók? Az esetlegesen beadott 

engedélyezési tcr.lck turtnlm~zzák..- c azokat a vál!~!jsck~t, mclyeket Kőbánya Önkormányzata a 
szerződéssel elvár a befektetővel szemben? Mik a garanciák ennek végrehajtására? 

Tisztelettel: 

Somiyódy Csaba 

képviselő 


