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IKTATÁSRA ÁTVÉVE: 

2017 JúN Ol 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
május 25-én megtartott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte 
Gazdag Ferenc 

Távolmaradás oka 
munkahelyi elfoglaltság 

Patay-Papp Judit Vivien 
Somlyódy Csaba 

betegsét?--------::,....-,,-----~::-----, 
betegsé BUDAPEST FŐVÁROS X. KERŰLET 

KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
Varga István 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 13 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Polgármesteri Kabinet 
BRFK X. kerület Rendőrkapitányság 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
Könyvvizsgáló 
Meghívottak: 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Humánszolgáltatási Főosztály 
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Pándiné Csernák Margit 
Rappi Gabriella 
dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Egervári Éva 
Fodor János 
Dobrai Zsuzsanna 
Gyetvai Tibor 
Szabó László 
Hancz Sándor 
Horváth Lajos 
dr. Lukács J án os 

Habináné Musicz Erika 
Novák Andrea 
Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
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Jegyzői Főosztály 

Polgármesteri Kabinet 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
dr. Ács Viktória 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Szabados Ottó 
Váradi Eszter 
Dobrai Zsuzsanna 
Deézsi Tibor 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 13 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Szomorú kötelességének tesz eleget, elhunyt Dr. Szombathy Mária háziorvos, aki a 
MÁV-telep, a Bem lakótelep körzetében dolgozott. Dr. Szombathy Mária 1979-ben szerzett 
diplomát, 1986-ban vizsgázott általános orvostanból és 1993 óta dolgozik Kőbányán, először 
közalkalmazott, majd vállalkozó háziorvosként Nemcsak a körzetében élőkkel került 
kapcsolatba, hanem nagyon sokakkal Kőbányáról, hiszen hosszú időn keresztül volt 
Kőbányán a közalkalmazottak foglalkozásegészségügyi orvosa. Nagyon sokan ismerték, és 
szerették. Kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek meg a DoktornőrőL 
(A Képviselő-testület egyperces némafelállással tisztelgett a doktornő emlékének.) 

Beszámol a Képviselő-testületnek az elmúlt időszak fontosabb eseményeirőL 
Elkészültek a Martinovics tér (Tűzoltóság melletti, a Torockó előtti területen) és az utca 
felújításával, 105méter hosszú útpályát építettek ki. Az útpálya mellett a járda is megújult, 31 
millió forint költséggel. Bízik abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat eljut odáig, hogy a 
Halom utcát is rendbe tegye, és akkor ez a térség egész korszerű, új útburkolatorr használhatja 
a területet. 
Birtokba vették a kőbányaiak az új házasságkötő-termet, amelyet a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban alakítottak ki az elmúlt hónapokban. Nagyon sok idős 
ember számos alkalommal a földszinten ült a Polgármesteri Hivatal épületében, mert nem 
tudott felmenni a gyermeke, dédunokája, unokája házasságkötésére, most az akadálymentes 
teremben mindenkinek meg van a lehetősége, hogy az örömteli eseményeken részt vegyen. 
Elkészültek a kutyafuttatók felújításával (Gőzmozdony utca, Tavas utca). A Tavas utcai 
kutyafuttató méretét megnövelték 19-33 méterre. Az eszközök felújítása, cseréje mellett a 
talajcsere is megtörtént, mivel korábban parkolóként működött a terület. 
A Kápolna utca elején a buszmegálló mellett került elhelyezésre egy új kerékpáros pont, egy 
kerékpáros pumpa nem az Önkormányzat beruházásában. Majd felfestenek egy jelet, amely 
segítheti majd a biciklistákat, bíznak abban, hogy sokáig jó állapotban megmarad. 
Folytatódik a parki járdák felújítása, az évtizedes járdák, útburkolatok bizony az elmúlt évek 
során rendkívül rossz állapotba kerültek, burkolathiba, kátyú, hézag, gyakorlatilag használatra 
alkalmatlanná tette ezeket a belső járdákat. Az Óhegy parkban folyik jelen pillanatban a 
munkavégzés, mintegy 660 fm-en, 2200 m2-en, illetve megújul a Márga utca lépcsőhöz 
vezető járdaszakasza is. Sokan vitatják, hogy a füves területeken halmozzák fel az 
építőanyagot, sajnos nagyon nagy mennyiséget kell bontani, illetve deponálni. Csak a Dér 
utca lezárásával lehetne megoldani, ami nem lenne praktikus, a kivitelezők helyre fogják 
állítani a zöldterületet is. 
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A sebességmérő berendezések is korszerűsödtek, Kőbányán négyet működtetnek. Ebből a 
Gyakorló utcai már teljesen rapszodikusan működik, de az Újhegyi úti is hasonlóan 
viselkedett. A Gergely utcai és Heves utcai még jobb állapotban volt, azokat csak 
fejlesztették, míg a másik kettőt cserélték is. 
A Kápolna utcában a környezet még nem teljesen rendezett. A Kápolna utcai beruházás nem a 
Kőbányai Önkormányzat megrendelésében, kivitelezésében került elvégzésre. Bizony a 
növénytelepítés még hézagos és nem rendezett képet mutat. Kérte a Budapesti Közlekedési 
Központ vezetőjét arra is, hogy ezeket a nagyon ronda terelőelemeket cseréljék ki egy 
esztétikusabb megoldással. Eddig még pozitív válasz nem érkezett, bár anyagi hozzájárulást is 
igért. Elrontja teljesen az utcaképet a fehér-piros, vagy piros-fehér unicity elemek halmaza. 
Május 3-án került sor a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban egy sajtótájékoztatóra, ahol hivatalosan 
bejelentésre került dr. Ónody Szűcs Zoltán államtitkár úr által, hogy épülni fog egy 
egészségház, járóbeteg szakrendelő Kőbányán. Ez a szakrendelő közel 4 milliárd fontos 
beruházás nyomán valósul meg, 800 millió forint körüli az az összeg, amely az 
eszközfejlesztést jelenti. Elindult a terveztetési folyamat, szoros határidővel, elég 
lehetetlennek tűnő időponttal, decemberi munkakezdéssel kellene belevágni a feladat 
megoldásába. A tervek szerint 2018. év végére már el is kell készüljön az új szakrendelő. A 
beruházást nem az Önkormányzat bonyolítja, hanem a Kórház, a támogatott az állami 
egészségügy közreműködésével. Nem fognak haragudni, ha csak 2019 tavaszára készül el, 
akkor is örülni fognak. Mintegy 6000 m2-t építenek be egy mélygarázzsal, amely 50 
férőhelyes lesz, a felszínen 122 parkolóvaL Igyekeznek a parkolási nehézségeken enyhíteni 
azzal, hogy a környező területen lévő telket ajánlanak fel ilyen célra. 
Átadtak hat új autót az elmúlt napokban, a kedvezményezettek a rendért, közrendért 
dolgozók, ebben benne van a Polgármesteri Hivatal is, hiszen az útfelügyelő és a közterület
felügyelők is egy-egy új autót kaptak, de 3 autót kaptak a rendőrök, és egyet a mezőőrök. 
Remélik, hogy ezek az új eszközök a statisztikai adatokat tovább javítják. 
Az elmúlt időszakban kerül sor a Kelet-Pesti Tankerületi Központ székhelyének átadására is 
május 12-én. Az eseményen részt vett dr. Solti Péter, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ elnöke is, illetve Alpolgármester úr képviselte az Önkormányzatot. 
Nagyon nagy sikerrel zárult az idei virágpályázat 20 154-en pályáztak Kőbányáról, 65 205 db 
növényt adtak át, ebben cserjék, egynyári virágok, muskátlik stb. szerepelt. Bízik abban, hogy 
ennek meg lesz az eredménye és a közterületek, erkélyek, balkonok tovább szépülnek az 
Önkormányzat ezirányú támogatásávaL 
Első alkalommal került megrendezésre, amit egy hét alatt szerveztek meg a szervezők, egy 
hirtelen ötlet alapján a "Bor és virág ünnep-et", amelyet a kerületben, illetve más kerületekben 
működő szakközépiskolák bemutatója, vására volt. A kerületből részt vett a Magyar Gyula 
Szakközépiskola, virágvásárt rendeztek. Részt vett a Bercsényi Szakközépiskola, de itt voltak 
Budafokról a Borászati Szakközépiskolából, mindenki nyilván a saját termékét hozta. Bízik 
abban, hogy ezzel hagyományt teremtettek, és a jövő évi előkészítés után még többen fogják 
felkeresni. 
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Nagy sikere volt a III. Óhegy-parki rekordkísérletnek, két óra alatt kell megdönteni az előző 
év lefutott kilométer teljesítményét Sikerült, 394 futó vett részt és 4118 kilométert futott. A 
legügyesebb és legedzettebb futó 2 óra alatt 28 kört tett meg, 1400 méteres futókörrel 
számolva, ez közel 40 kilométer. Maratonokon is megállná a helyét a futó. Alpolgármester úr 
is részt vett a négy tagú családjával, ők ketten futottak két kört, így összesen 8 körrel járultak 
hozzá a rekordkísérlethez, ami több mintlO kilométer. Bíztat mindenkit, hogy csatlakozzon a 
jövő évi rekordkísérlethez. 
Nagy sikere volt a Halmajálisnak. A rendezvény mára feszegeti a határokat, az eddigi 
keretekben történő szervezés úgy tűnik, hogy kevés lesz, aminek azt gondolja, hogy csak 
örülhetnek 
Elindult a Tér-köz projekt zárószakasza a "Tavaszi zsongás" címmel. Hétvégén a 
gyermeknapon kerül sor a zárórendezvényre. 
Lezárult az idei kőbányai óvodás sportnapok rendevénysorozat Sok-sok órában versenyeztek 
az óvodások. Bízik abban, hogy ezt a hagyományt a jövőben is tovább tudják vinni. 
Streetball Fesztivál kezdődik holnapután, szombaton 9 órakor a Népligetben, a volt Építők 
Sporttelep előtt. Szerveződik egy önkormányzati csapat, alpolgármester urak már jelezték, 
hogy részt vennének a játékban. Kéri, akinek van kedve, csatlakozzon. 
Bíztat mindenkit, hogy keresse fel napközben a Nagy sportágválasztót a Merkampt 
Sporttelepen, majd este 18 órától kezdetét veszi a Balkán Est (Bolgár, Görög, Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzatokkal). 
Május 31-én 9 órától az Óhegy parkban a Kihívás napja alkalmából felélesztik a hagyományt 
és futni fognak az Óhegy parkban, szeretnék sokszor körbefutni Budapestet 
Június 6-án a Föltámadott Krisztus Templomban kerül sor a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából szervezett megemlékezésre. Szeretettel meghív mindenkit a rendezvényre. 
A következő testületi ülésre június 22-én kerül sor, amely a Szent László napok kezdete is 
egyben. A meghívót rövidesen megküldik mindenkinek. 
Sor került a II. Kraft sörfesztiválra, ősszel rendezik majd a harmadikat. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy nem került benyújtásra a meghívóban 3-as 
sorszámmal szereplő előterjesztés, illetve a 2016. evt költségvetési beszámoló, 
zárszámadáshoz a könyvvizsgálói vélemény kedd délelőttől olvasható a szerveren. Köszönti 
Könyvvizsgáló urat. A meghívóban 33-as sorszámon szereplő előterjesztéshez írásbeli 
módosító javaslat került benyújtásra. 

Napirend előtt Tóth Balázs azonnali kérdést intéz a polgármesterhez: A Népligetben lévő 
Planetárium ideiglenes bezárása okán hivatalosan megkeresték-e az Önkormányzatot? 

Tóth Balázs: A napokban a sajtóból értesültek arról, hogy a Népligetben a Planetárium 
határozatlan időre bezár. Cikkek jelentek meg, hogy kinek az érdekeltségébe tartozik a 
Planetárium. Itt van a TIT, a Főváros, tudomásaszerint Kőbányának nincs tulajdoni hányada 
az épületben, de azért fontos szerepet tölt be. Kérdezi Polgármester urat, hogy a kerületet 
megkereste-e valamelyik szereplő azzal kapcsolatban, hogy az intézmény tovább tudjon 
üzemelni és ebben terveznek-e valamilyen lépést? 
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Elnök: Gyermekcsoportokkal sokszor telkeresték az mtézményt és szomorúan látták, hogy 
egyre rosszabb állapotba kerül. 1977-b~P épült :! Phn::t:irium, utoljára 1996-ban került sor a 
felújítására, illetve annak a problémának a kezelésére, amely konstrukciós hibából is eredhet, 
van egy karéj a kupola mellett, amely folyamatosan beázik a kezdetektől kezdve. Tavaly a 
nagy esőzések után volt egy nagy beavatkozás pár hónapos zárvatartás mellett, amikor ismét 
szigetelték az épületet, de ezek átmeneti megoldást jelentenek. Az önkormányzatnak tulajdoni 
része nincs az épületben, a Népligetben. Jegyző úr kijavítja, mert van tulajdoni része az 
Önkormányzatnak az ingatlanban, a metrómegálló kijárata melletti lakóépületek az 
Önkormányzat tulajdonában vannak. Ú gy tűnik, hogy a Planetárium egy nagyobb 
beavatkozás nyomán fog megújulni, nem szimpla tetőszigetelés, ami a munkavégzésben meg 
fog jelenni. 

Dr. Szabó Krisztián: A Népliget teljes megújításával kapcsolatban évek óta folyamatban 
vannak különböző tervezési előkészületek, amely az Önkormányzatot közvetlenül érinti, hogy 
tervezés alatt áll a Népligetre vonatkozó új szabályozási terv. Ennek a hagyományos 
munkamegosztása úgy történik, hogy a Fővárosi Önkormányzat terveztet, az Önkormányzat 
és az állam közreműködésével, hiszen számos állami, vagy állam által támogatott szervezet 
működését érinti majd a tervezés. A Képviselő-testületnek a jogosultsága a szabályozási 
tervről szóló önkormányzati rendeletnek a megalkotása. Jelenleg ezek a munkálatok már az 
előkészítő szakaszban vannak, különböző koncepciótervek születtek, és ennek a teljes 
tervezési feladatnak a részét képezi a Planetárium is, illetve a Planetárium területe. A 
Népligetnek ezt a déli-nyugati negyedét alkotó óriási ingatlant az állam, a Fővárosi 

Önkormányzat és a Kőbányai Önkormányzat tulajdonolja, egy kis tulajdoni hányaddal 
osztatlan közös tulajdonban, ily módon minden egyes négyzetcentiméterre kiterjed az 
Önkormányzat tulajdonjoga. A hagyományos megosztása a használatnak úgy néz ki, hogy az 
Önkormányzat a lakóingatlan területét birtokolja, és egyébként nem vesz részt közvetlenül a 
többi területnek az üzemeltetésében, fenntartásában. E tekintetben konkrét megkeresést is 
kapott az Önkormányzat, hogy készül a Planetárium intézményének egy nagyobb mérvű 
támogatása, és ennek a tervezési folyamatnak a keretében szeretné az állam rendezni azt is, 
hogy a Planetárium, ha lehet akkor önálló ingatlanra kerüljön, illetve maga a tervezési 
folyamat addig se akadjon fenn, és mielőbb megvalósulhasson ez a beruházás. 

Tóth Balázs: Ezek szerint az állam kereste meg az önkormányzatot a Planetáriumot érintően? 
A TIT nem kezdeményezett kapcsolatfelvételt Köszöni a választ. 

Elnök: Javaslatot tesz új napirendi pont felvételére "A partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása" címmel. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, szavazzanak a napirendi pont felvételéről, amelyhez minősített többségű szavazás 
szükséges. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére - 5. napirendi pontkém történő tárgyalással - az alábbi 
előterjesztést: [18312017. (v. 25.)]: 

5 



5. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (326. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban javaslata van, jelezze. Nincs hozzászólásra 
jelentkezés, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a 183/2017. (V. 25.) határozat 
figyelembevételével. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [18412017. (V. 25.)]: 

l. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. 
évi tevékenységéről (313. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér
hozzájárulás iránti pályázat (309. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (276. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása, valamint az azzal összefüggő egyéb döntések (319. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (326. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A 2016. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló átfogó értékelés (295. számú 
előterjesztés) 

Előterjeszt ő: Weeber Tibor alpolgármester 

7. A 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai csoportok (296. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása (300. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Tér_Köz pályázati konstrukcióra benyújtott "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása 2. ütem" című pályázat megvalósítására szolgáló együttműködési 
megállapodás (314. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vcl kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
2. módosítása (293. számú Plőteriesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 
között kötendő könyvvizsgálói szerződés (271. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kibocsátott részvények dematerializálása (315. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. Kárpótlásijegyek értékesítése (273. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. A civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (305. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, valamint az 
Egyesület támogatása (310. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség emlékműállításának támogatása 
(281. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. Ty ll Attila színművész részére emléktábla állítása (269. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. A Kroó Medical Kft.-vel feladatellátási szerződés megkötése (297. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. A Sportliget Sportegyesület által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő területén létesítendő beruházáshoz adandó tulajdonosi hozzájárulás (323. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályájának Az Értelmi Fogyatékosok 
Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes használatba 
adása (306. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtása 
(282. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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22. Az európai béruniót célzo polgári kezdeményezés támogatása (302. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Tubák István önkormányzati képviselő 

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzésijelentése (274. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács 
munkájáról (318. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-VI. havi 
várható likviditási helyzetéről (270. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő
testületi határozatok (320. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

27. A Budapest X., 41447 hrsz.-ú ingatlan (Csajkovszkij park) magántulajdonban álló 
tulajdonrészeinek megszerzése (322. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. Tájékoztató a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (289. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlan bérbeadása (325. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatti ingatlan elidegenítése 
(275. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázat megvalósításának 
ütemezése (321. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

32. Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (303. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

33. Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatban feladatellátási szerződés kötésére 
vonatkozó szándéknyilatkozat (304. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

34. Közalkalmazotti jogviszonnyal 
előterjesztés) 
Előterjeszt ő: 

kapcsolatos kérelem elbírálása 

Kovács Róbert polgármester 
8 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

35. A Metalloglobus Zrt. közterület-használati hozzájárulása módosítása (279. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

36. Farkas Zoltán közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (294. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

37. A KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott 
méltányossági kérelme (280. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

38. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (288. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. 
évitevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti, Horváth Lajos tűzoltószázadost Megadja a szót, hogy megtegye szóbeli 
kiegészítését. 

Horváth Lajos: 2017. január l-jétől tölti be megbízással ezt a beosztást. A tavalyi évben 
parancsnok-helyettesként teljesített szalgálatot a Kőbányai Tűzoltóparancsnokságon. Azokat 
az eseményeket, információkat tudta ebbe a beszámolóha beleírni, amelyek hozzá eljutottak. 
Amennyiben kérdés érkezik, szívesen válaszol, de utána el kell mennie, mert egy tervezett 
gyakorlaton kell részt vennie. 

Elnök: A beszámolót megismerték a képviselők, megköszöni a Kőbányai 

Tűzoltóparancsnokság munkáját. A beszámoló tükrözi, hogy bizony volt mit csinálni, 
paneltüzek voltak az Újhegyi lakótelepen, adódik feladat más fronton is, Önökre mindig 
szükség volt és van. Megköszöni a kollégáknak is a szalgálatot Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
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185/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér

hozzájárulás iránti pályázat 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány urat. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

186/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér
hozzájárulás iránti pályázatról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti 
pályázatról szóló 86/2017. (IV. 27.) határozatával kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület az l. melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság hivatásos szaigálati viszonyban, kormánytisztviselői, 
köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban és 
munkaviszonyban álló állománya részére 2017. július hónaptól lakbér-hozzájárulás 
nyújtására. 
3. A Képviselő-testület a pályázat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
költségvetéssei összefúggő módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet l. pont 4. soráról 9 OOO OOO Ft-ot, valamint az 5. melléklet 2. pont 4. soráról 
l 980 OOO Ft-ot biztosít. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10 



3. napirendi püHt: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. Felhívja 
a figyelmet, hogy a rendelet elfogadásához minősített többségű szavazás szükséges. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen 
szavazattal, 3 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. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása, valamint az azzal összefüggő egyéb döntések 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Pap Sándor: Van néhány olyan sarokpontja az előterjesztésnek, amelyet véleménye 
szerint fontos kiemelni. 2016, a gyarapodás éve volt, az előterjesztés elején szereplő két 
tortadiagramm a gazdálkodás megválasztásának helyes útját mutatja. A első diagramm azt 
mutatja, hogy a bevételeik megoszlása 96%-ban működés és 4%-ban felhalmozási, tehát az a 
bevételi és kiadási főösszeg, amelyet tavaly elfogadtak nem vagyonfelélésre épült, hanem 
működési bevételeken alapult, ebből elhanyagolható összeg volt a felhalmozási bevétel. A 6. 
oldalon látható diagramm alapján a kiadásokból mindössze 68% volt működési és 32% volt 
felhalmozási kiadás. Ezzel a budapesti kerületek között is egyedülállóak, gyakorlatilag a 
tavalyi évben a teljes bevételi és kiadási főösszeg 1/3-a felhalmozásra ment. A 2017-es 
zárszámadásnál ez néhány százalékkal vissza fog tolódni a működés felé, ez az idei évben 
elfogadott béremeléseknek lesz köszönhető. Ezzel együtt még mindig Budapesten az egyik 
legjobb működési és felhalmozási kiadási aránnyal dolgozó kerület lesznek. 2012-ben 
mondhatták először azt, hogy a működésük finanszírozza a felhalmozást és nem fordítva, 
megállt a korábbi idők vagyonfelélése. Olyan gazdaságos, minden szempontból átgondolt, és 
a párhuzamosságokat kiszűrő működés indult be, ami lehetővé tette, hogy minél nagyobb 
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forrást koncentráljanak a felhalmo:d.sG~ra. Az~ gondolja, hogy a működés finanszírozza a 
felhalmozásta tavalyi évben csúcsra ''0lt j:íratva. Fontos elmondani, hogy amit megterveztek, 
meg is csináltak, hiszen a felhalmozási kiadások 81 %-ra teljesültek. Azt gondolja, hogy ez 
ésszerű méctékkel elérhető maximum, néhány százalék hibaszázalék lesz ebben, ráadásul 
pénzügyi teljesülést mutat a zárszámadás. Ez 5531 millió forintot jelent. Ennyit költöttek 
tavaly bemházása és felújításra, ez a szám emlékei szerint a 2009-2010-es év 11-szerese. Hét 
év alatt sikerült elérni, hogy a 2010-es lezárt évnek a teljesült beruházási és felhalmozási 
főösszege 486 millió forint volt. Azt gondolja, hogy ez olyan teljesítmény, amelyre büszkének 
kell lenniük, hogy ebben részt vehettek, mert ez mindannyiuk közös munkája. A gyarapodás 
több szempontból is igaz, mert amellett, hogy hatalmas felújítási projektek futottak az 
önkormányzatnak az ingatlanvagyonát is számos elemmel gyarapították, amely közül a 
legfontosabb a Mázsa téri ingatlan megvásárlása volt. Ilyen módon középtávon reményeik 
szerint lehetőség van arra, hogy Kőbánya városközpontjának ez a fehér foltja valamilyen 
módon kitöltésre kerüljön. A teljesült beruházások során is érdemes kicsit végigszaladni a 
teljesség igénye nélkül, mert nem gondolja, hogy az elmúlt harminc évben volt olyan időszak, 
amikor ilyen intenzítással, ilyen hatalmas projektek futottak. Megtörtént az Újhegyi sétány L 
ütemének a felújítása, az Állomás utca 26. szám alatti Ügyfél Központ kialakítása, a Kerepesi 
úti orvosi rendelő teljeskörű felújítása, a Vaspálya utcai óvodából és bölcsődéből csak a 
szerkezet maradt, minden más új, 191 millió forintot költöttek intézményfelújításra, 264 
millió forintból újítottak fel utakat, plusz a kátyúkeret, amely a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
dologi költségvetésében volt megtervezve. Járdafelújításra 80 millió forintot költöttek, 
amelyre szintén jön egy kis járdafelújítási keret, ez szintén a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél 
van. Lakásfelújításokra 100 millió forintos nagyságrendet költöttek. Nemcsak költeni kell a 
pénzt, hanem tudni kell előre, hogy mit fognak jövőre, és a jövő év után csinálni, minimum 
110 millió forintot költöttek arra, hogy megtervezzék, hogy mit akarnak csinálni 2017-ben-
2018-ban. Folytatták a méltányossági nyílászárócsere programot az önkormányzati 
lakásokban, ez a bérlőkre tartozó beruházás, de az önkormányzat számos esetben átvállalja a 
költségeket, egyébként a 2017. évi költségvetés eredetileg is biztosított fedezetet. 
Összességében el kell mondani, és erre fontos felhívni a figyelmet, hogy a mérlegfőösszeg 5,6 
milliárd forinttal emelkedett, ennek két legfőbb oka, a tárgyi eszközök gyarapodása, amely az 
ingatlanvásárlásokra vezethető vissza, másrészt pedig a pénzeszközök és az állampapírok 
együttes arányának az emelkedése. Annak ellenére, hogy a karnatszint rettenetesen alacsony, 
emlékei szerint 90 millió forint körül kamatbevételt sikerült realizálniuk, ami még egy 
önkormányzat életében is szabadszemmel jól látható összeg. A takarékos gazdálkodás és a 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály szemflilességének köszönhetően időről-időre állampapírba 
kötnek le összegeket. A vagyongyarapodás 5,6 millió forint volt, amivel nőtt a 
mérlegfőösszegük, amire szintén büszkék lehetnek. Az előterjesztés 22. oldalán azt írják, 
hogy a működés fedezete folyamatosan biztosított volt, likviditási nehézség még átmenetileg 
sem következett be, ez rettenetesen fontos. Összességében a kötelezettséggel nem terhelt 
maradvány a tavalyi év lezárása után 781 millió forint volt. A 2017-es költségvetés főösszege 
ennek megfelelően 19,2 milliárd forintról körülbelül 20 milliárd forintra emelkedett. Ezt a 781 
millió forintot igyekeztek a lehető legjobb módon szétosztani a különböző feladatok között. 
Egyrészt, ahogy az előterjesztés is tartalmazza van benne még a februárban elfogadott 
béremelésnek egy folytatása, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. és a 
Kocsis Sándor Sportközpont részére, ezek 5,6, illetve 6,7 millió forint fedezetet igényeltek. 
Februárban is jelezték, hogy a költségvetési tárgyalások során rengeteg kérés volt, 
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amelyeknek a többségét a vám.svezetés jóváhagyta, egy kisebb részét komolyabb 
megvizsgálás után a zárszámadás h;:ttáskörébe utalta. Ezek közül a letontosabb az óvodák 
munka- és védőruha többlete, amelyre 3,5 millió forintot kapnak az intézmények. Bekerültek 
olyan fontos és nem kis tételek, mint a Halom utcai bölcsőde önrésze, pályázat van fúggőben, 
amelynek az önrészét a most felszabaduló kötelezettségvállalással nem terhelt forrásból 
szeretnék biztosítani, intézményi tetőfelújításokra van további 124 millió forint. Azt gondolja, 
hogy az intézményeik állapotának a javítására kiemelten sokat és jól költenek, a városközpont 
felújítása további 76 millió forint fedezetet tartalmaz. Az eredeti költségvetésben elfogadott 
körülbelül 140 millió forint lakásfelújítást további 40 millió forinttal megtoldják ebből a 
forrásból. Ez mutatja azt is, hogy a saját tulajdonban lévő lakásállománynak a javítását és 
szintre hozását igyekeznek minél gyorsabban megtenni. A Hős utca 15/a-b-nek a 
balesetveszélyes függőfolyosóit alá kellett dúcolni, amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 
saját rendelkezésre álló forrásaiból megelőlegézett, de ezt a forrást oda kell rakni. Remélik, 
hogy a ducohü alkalmas lesz arra, hogy semmiféle baleset ne történjen ebben a házban. 
Szerepel a Tengerszem épületnek orvosi rendelövé történő alakításának a terveztetése. 
Többször elmondták, hogy megkezdték az orvosi rendelőkben szükséges alapvető munkálatok 
elvégeztetését, 2010-2011-ben több mint 300 millió forintból, viszont eljutottak az elmúlt 
években odáig, hogy most már teljeskörű felújításokat tudnak csináltatni. Tavaly a Kerepesi 
úti, idén a Pongrác úti rendelő van napirenden. Összességében a l O. és a 16. melléklet 
böngészésével a teljesült beruházásokról, illetve a szabad pénzmaradvány felosztásáról 
bővebben is, mindenre kiterjedően tudnak t~iékozódni. Kéri, hogy a Képviselő-testület a 
rendeletet fogadja el, mert az elért eredményekre büszkének kell lenniük. Valószínűleg 1989 
óta nem volt ilyen ütemű fejlődése Kőbányának. 

Elnök: Megköszöni Alpolgármester úrnak a kiegészítést, illetve a háttérben megjelenő 
munkát. Mindenkinek hozzá kell tennie ahhoz, hogy az eredmények megszülessenek. 

Dr. Pap Sándor: Megköszöni az előterjesztés előkészítését a Gazdasági és Pénzügyi 
Főosztálynak, hatalmas munkájuk van benne, továbbá megköszöni mindenkinek, aki a tavalyi 
költségvetés végrehajtásához hozzájárult Talán mondhatja, most már a kerület egésze kezd 
egy nagy csapatként működni és ez lecsapódik a gazdálkodásban is, és köszöni a Képviselő
testületnek a mértéktartó, fegyelmezett gazdálkodást. 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet. 
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Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a h:.ltározati javaslatokróL 

187/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, valamint a Kocsis Sándor Sportközpont 
intézményvezetőjének illetményéről 

(10 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné 
Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály 
szerinti illetményelemek me ll ett határozott időre, 2017. január l-jétől 2017. december 31-éig 
141 400 Ft keresetkiegészítést állapít meg. 
2. A Képviselő-testület a keresetkiegészítés fedezetére l 054 812 Ft-ot (864 600 Ft személyi 
juttatás, valamint 190 212 Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) biztosít 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (IL 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet ll. sora (Közalkalmazottak és a 
köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István, a 
Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett 
határozott időre, 2017. január l-jétől 2017. december 31-éig 199 885 Ft keresetkiegészítést 
állapít meg. 
4. A Képviselő-testület a keresetkiegészítés fedezetére 304 433 Ft-ot (249 535 Ft személyi 
juttatás, valamint 54 898 Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) biztosít 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (IL 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet ll. sora (Közalkalmazottak és a 
köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 
5. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének 
rendezéséről szóló 343/2016. (XL 17.) KÖKT határozatát, valamint a Kocsis Sándor 
Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 344/2016. (XL 17.) KÖKT 
határozatát visszavonja. 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtételére, az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

188/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója, valamint KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
munkabérének megállapításáról 
(10 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Lajtai Ferencné, 
a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője munkabérét 2017. június l-jétől bruttó 650 OOO Ft/hó 
összegben határozza meg. 
2. A Képviselő-testület Szabó László, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
munkabérét 2017. június l-jétől bruttó l 200 OOO Ft/hó összegben határozza meg. 
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3. A Képviselő-testület Hancz Sándor, a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és 
Településüzemeltetési Non-profit F" :-J-:-l:'i!o!~ FeL~lö~"égü Társaság ügyvezetője munkabérét 
2017. június l-jétől bruttó 980 OOO Ft/hó összegben határozza meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtéte lére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

189/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek részére forrás biztosításáról 
(10 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági 
szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 
részére bruttó 53 432 733 Ft összegű fedezetet biztosít az l. melléklet szerinti feladatokra a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora (Előre nem tervezett feladatok 
tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

190/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal létszámbővítéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2017. június 1-jétőll fővel megemeli. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Polgármesteri Hivatal létszámemeléséhez 2 235 068 Ft 
fedezetet (l 823 317 Ft személyi juttatást, valamint 411 751 Ft munkaadókat terhelő járulék 
és szociális hozzájárulási adó) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet ll. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű 
kifizetéseinek tartaléka) terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtételére, az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. június l. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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191/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
önkormányzati feladatokhoz forrás biztosításáról 
(10 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete az l. 
melléklet szerinti feladatokra bruttó 823 662 943 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (Il. 24.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. pont 4. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Az állami főépítész észrevétele alapján gyors észrevételt tesznek. Megadja a szót 
Jegyző úrnak. 

Dr. Szabó Krisztián: Kiegészítésként elmondja már most is folyamatban van a partnerségi 
egyeztetési eljárás, és természetesen a jövőben ezek sorozatosan indulnak. Polgármester úr 
kérte, hogy hívja fel a figyelmet arra, amelyről rövidesen mindenféle fórumon, az 
Önkormányzat honlapján, a Kőbányai Hírekben is tájékoztatást fognak adni, hogy június 19-
én 17 órakor tartják a következő lakossági fórumot a partnerségi egyeztetés keretében egyes 
tervezési feladatokról. Ebben folytatódik a településképi arculati kézikönyv egyeztetési 
eljárása. Itt már a jövő hónapi elfogadás előtti egyeztetésről van szó, illetve azon további 
tervekről, amelyek megindításáról a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntött, 
megindítás előtt állnak, ezek is a 19-ei fórum napirendjén szerepeinek majd. 

Elnök: A lakossági fórumra 2017. június 19-én 17 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ l-es termében kerül sor. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormfarryzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A 2016. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló átfogó értékelés 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Egy nagyon fontos, komoly munkának az összefoglalóját olvashatta mindenki. 
Megköszöni a területen végzett munkát. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatról. 

192/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a 2016. évi kerületi gyermekjóléti feladatok átfogó értékeléséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
kerületi gyermekjóléti feladatok átfogó értékelését elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést terjessze fel a Budapest 
Főváros Kormányhivatala részére. 
Határidő: azorumi 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáhatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

193/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018. 
nevelési évben induló óvodai csoportok számát az l. melléklet szerint határozza meg. 

17 



2. Ez a határozat 2017. május 26-án lép hablyba, és 2018. április 19-én hatályát veszti. 

l. melléklet a 1312017. (V. 25.) KÖKT határozathoz 

A B 
"" 

l. Óvoda Tervezett csoportok száma 

2. 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 12 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 

3. 
Kőbányai Bóbita Óvoda 

6 
(1102 Budapest, Halom u. 7/b) -

4. 
Kőbányai Csodafa Óvoda 

8 
(1108 Budapest, Újhegyi. sétány 17-19.) 

5. 
Kőbányai Csodapók Óvoda 

4 
(1104 Budapest, Mádi u. 127.) 

6. 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

4 
(1101 Budapest, Kőbányai u. 38.} 

7. Kőbányai Gépmadár Óvoda 
7 

(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) 

8. 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

5 
(1106 Budapest, Maglódi út 8.) 

9. 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 

4 
_(1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a) 

10. 
Gyermekek Háza Óvoda 

4 
(1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

11. Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
4 

(1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47.) 

12. 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

4 
(1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) 

13. 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

7 
(1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) 

14. 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

5 
(1105 Budapest, Mádi u: 4-6.} 

15. 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 

8 
(1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) 

16. 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

6 
(1105 Budapest, Ászok u. 1-31 

17. Kőbányai Mocorgó Óvoda 
5 

(1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) 

18. 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 

4 
(1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) 

19. 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 

4 
(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) 

20. Összesen: 101 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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194/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadáo;:áról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Tér_Köz pályázati konstrukcióra benyújtott "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 

megújítása 2. ütem" című pályázat megvalósítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

195/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Tér_Köz pályázati konstrukcióra benyújtott "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása 2. ütem" című pályázat megvalósítására szolgáló együttműködési 
megállapodásról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármcstert a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér Köz 
"V árasrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása" felhívásra 
benyújtott és támogatást nyert "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem" 
pályázat megvalósítására szolgáló együttműködési megállapodás aláírására a l. melléklet 
szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
"Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása" pályázatra 
benyújtott, "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem" című pályázat 
megvalósításához szükséges önrész biztosítása céljából a Kőbányai Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében ll O 540 OOO Ft összeget tervez azzal, 
hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által finanszírozott további kiadások és a 
kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. 
Határidő: 2017. július 15.- az l. pontban foglaltakra 

2018. február 15.- a 2. pontban foglaltakra 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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A határozat l. melléklete minder,hen megegyező a::: eliiterjesztésben szerepiővel 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

2. módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

196/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
2. módosításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2016. december 20. napján 
megkötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. módosítását az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. május 31. 
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. 

ll. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 

között kötendő könyvvizsgálói szerződés 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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197/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a:! AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 
között kötendő könyvvizsgálói szer7ődésről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130, §(l) és (2) bekezdése alapján a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójává az AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaságat (székhelye: 1107 Budapest, Balkán u. 12. fsz. 1., cégjegyzékszáma: 
Cg. 01-09-661579, engedély száma: 000030, kijelölt könyvvizsgáló Eszenyiné Fekete Ágnes, 
engedélyszáma: 003172, an: Drach Erzsébet, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér u. 38.) 
választja meg. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az AUDIT-LINE Könyvelő és 
Könyvvizsgáló Kft. között a könyvvizsgálói szerződés 2017. június l. napjától 2021. május 
31. napjáig terjedő négy év határozott időtartamra - a 2010. december 17. napján létrejött 
szerződés szerinti változatlan feltételek me ll ett - 3 300 OOO Ft/ év + ÁFA megbízási díj 
ellenében történő megkötéséhez hozzájárul. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kibocsátott részvények dematerializálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

198/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. által kibocsátott részvények dematerializálásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. papíralapú részvényeinek elektronikus úton, normál eljárás 
keretében történő dematerializálását. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a szükséges 
intézkedés megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. szeptember 30. 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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13. napirendi pont: 
K?rpótJási jegyt~ é!iékesítése 

Előter,jcsziő: KGvács Róber~ polgármester 

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

199/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
kárpótlási jegyek értékesítéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat tulajdonában álló, l 404 OOO forint kezdő névértékű kárpótlási jegyek ERSTE 
Befektetési Zrt.-n keresztül, online rendszerben történő értékesítését. 
2. A Képviselő-testület a kárpótlási jegyek értékesítésének minimumárfolyamát 700 forintban 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szól pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

200/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a civil szervezetek 2017. támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett 24 
pályázatból 23 pályázat érvényes. Az Ippon Kyokushin Karate Se pályázata nem felel meg a 
pályázati felhívásban foglaltaknak, ezért érvénytelen. 
2. A Képviselő-testület a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázat keretében 
az l. mellékletben meghatározott civil szervezeteknek nyújt támogatást a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 l 7. ev1 költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 
24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 26. sora terhére összesen 3 260 OOO Ft összegben. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert a támogatási szerződések aláírására. 
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Határidő: :.tzonn:1l 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, valamint az 

Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tubák István: Hasznos dolognak tartja, ha támogatnak egy polgárőr egyesületet. A Wolf 
Polgárőrséget jelentős összeggel támogatta a Képviselő-testület, nem tudja, hogy ennek a 
Polgárőr Egyesületnek van-e utódja, foglalkoznak-e egyáltalán polgárőri tevékenységgel, 
viszont a motorcsónaktól kezdve a kerékpárokig, GPS-szel, mobiltelefonokkal támogatták 
őket. Kérdezi, hogy ezek az eszközök leltárban vannak, esetleg van-e lehetőség arra, hogy 
ezeket az eszközöket átadják az Óhegy Polgárőrségnek? 

Elnök: Az Óhegy Polgárőr Egyesület már működik pár éve, ez az egyesület kiegészül 
azokkal a tagokkal, akik a Wolf Polgárőrségből kiléptek, kiváltak és átlépnek az Óhegy 
Polgárőr Egyesületbe. Azokkal a polgárőr egyesületekkel vannak kapcsolatban, akik a 
rendőrséggel is együttműködési megállapodást kötöttek. Jelen pillanatban ilyen egyesület az 
Óhegy Polgárőr Egyesület és az Alfa Polgárőr Egyesület, amelyeket az önkormányzat 
támogat. Az Alfa Polgárőr Egyesületet helyiség biztosításával, az Óhegy Polgárőr Egyesületet 
pedig a jelen előterjesztés szerint. A Wolf Polgárőr Egyesület kapott az önkormányzattól 
támogatást a korábbi időszakban, de nem eszközbeszerzésre, eszközfejlesztésre, hanem szinte 
kizárólag működési célú támogatást kapott. Azok az eszközök, amelyeket ez az egyesület 
megvásárolt nem az önkormányzat támogatásából kerültek megvásárlásra. A polgárőr 

egyesület sajátos civil szervezet, de a rá vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik, és 
elszámolással tartozik a tagok felé a felhalmozott eszközökkel, a meglévő vagyonával. Az 
önkormányzat nem adott ilyen célú támogatást, az eszközeiket nem ebből vásárolták, kivéve 
gépjárművet, viszont azt sem az önkormányzat közvetlenül, hanem az önkormányzat által 
támogatott Kőbánya Közbiztonságáért Alapítványon keresztül kapta az adott polgárőr 
egyesület, amelyet azonban, mivel nem szerződés szerint történt a gépjármű használata, az 
Alapítvány visszavett a polgárőr egyesülettől, és ezt kapta meg a rendőrség az elmúlt 
hetekben. Ha ez a polgárőr egyesület megerősödik, fejlődik, a működése, taglétszáma 
változik, akkor véleménye szerint nyitottnak kell lenni arra, hogy akár a működésüket más 
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módon is támogassák, hiszen nagy segítség a rendőrség munkavégzésében, vagy akár a 
közterület-felügyelők számára is, ha működik egy erős civil szervezet, polgárőr egyesület a 
városban. 

Dr. Gyetvai Tibor: Hétfőn volt az Óhegy Polgárőr Egyesület tisztújító közgyűlése, ahol új 
elnököt választottak Császár László személyében, új tagokat is választottak, akik a Wolf 
Polgárőrségből léptek át. A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy amennyiben 
egyegyesület megszűnik, akkor az egyesület vagyonával hogyan kell majd elszámolni. Jelen 
állapot szerint hasonló céllal működő egyesületnek is fel lehet majd ajánlani. Nyilván a 
Budapesti Polgárőr Szövetség, illetve az Országos Polgárőr Szövetség is rendelkezhet a 
tárgyak felett. Az egyesületi tagság jelentősen meghaladja egyébként az előírt minimum 
létszámot (10 fő). Bízik abban, hogy az Óhegy Polgárőrség működése sokkal hatékonyabb 
lesz, mint az említett egyesületé. Hétvégén rendezvények lesznek, és ezeken már kérték az 
Óhegy Polgárőr Egyesület részvételét. 

Radványi Gábor: Tudni kell, hogy a Wolf Polgárőr Egyesület tagjainak jelentős része az 
Alfa Polgárőr Egyesületbe jelentkezett. Az Óhegy Polgárőr Egyesület jelezte, hogy élvezik a 
Budapesti Polgárőr Szövetség, illetve az Országos Polgárőr Szövetség támogatását. Császár 
László örömmel újságolta, hogy pályáztak is és nyertek a felújításra, illetve a bázis 
kialakítására összeget. Megkeresték Kőbánya két jelentős gyárát (Bosch, Richter), amelyet 
anyagilag támogatják a polgárőr szervezetet. A Fővárosi Polgárőr Egyesület vezetője, Kardos 
úr is úgy gondolja, hogy Kőbányán egy erős polgárőr szervezetet kell létrehozni, a 
rendőrséggel együttműködve. Remélik, hogy ez az átalakulás sikeres lesz. A bázis 
kialakításához l millió forinttal járul hozzá az Önkormányzat. Későbbiekben, ha ez a polgárőr 
szervezet bizonyítani tud, és hasznosnak ítélik a tevékenységét, akkor a következő évi 
költségvetésben elképzelhetőnek tartja, hogy ezt az összeget emelik. Ha külső anyagi erőket is 
tudnak mozgósítani, azt gondolja, hogy Kőbánya közbiztonsága érdekében mindenképpen 
hasznos lesz a szervezet. Nem tudják, mi menthető át a Wolf PolgárőrségtőL Azt gondolja, 
hogy a Fővárosi Polgárőr Szövetséggel karöltve a WolfPolgárőrségnek a vagyonleltárt el kell 
végeznie, meglátják, hogy mi az, ami biztosítható. 

Elnök: Nyilván voltak olyan eszközök, amelyeket a Fővárosi Polgárőr Egyesület vagy 
Országos Polgárőr Egyesület biztosított a Wolf Polgárőr Egyesületnek, azokat az eszközöket 
az adott szervezetek át tudják csoportosítani más polgárőr szervezethez. Ami az egyesület 
saját vagyonaként jelent meg, a tagok befizetéséből vásárolták, vagy keletkezett, vagy egyes 
tagok, vagy az egyesület vezetője által beszerzett eszközök felett nem lehet diszponálni. 
Szerencsére a nagyobb értékű eszközök, amelyeket használtak, az előbb említett módon 
kerültek az egyesülethez, tehát átkerülhetnek más polgárőr egyesülethez, de a döntést a 
fővárosi vagy az országos szervezet hozza meg. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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201/2017. (V. 25.) KÖKT határ~zat 
az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról, valamint az 
Egyesület támogatásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az Óhegy Polgárőr Egyesület között kötendő 
együttműködési megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség emlékműállításának támogatása 

Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Az előterjesztésben nem találta meg a hivatkozott költségvetést az emlékművel 
kapcsolatban, és az előterjesztésben úgy szerepel, hogy azt átküldték az Önkormányzatnak. 
Szeretné eikérni a költségvetést, hogy csatolhassa az előterjesztéshez. 

Elnök: Nincs az anyag mellé csatolva, amit a maga részéről sajnál. A Református 
Egyházközségtől kapták a kérelmet, a kérelem kiegészült nemcsak a költségvetéstervezettel, 
hanem az elképzelt alkotás rajzával is, illetve azzal az árajánlattal, amelyet egy kerülti 
kőfaragó szobrász adott a Református Egyházközségnek. Pótlólag elküldik a hiányzó anyagot 
minden képviselőnek, és a jövőben jobban figyelnek arra, hogy az előterjesztések teljesek 
legyenek. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési 
javasaltróL 
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202/2017. (V. 25.) KÖKT határozai 
a Budapest-Kőbányai Református l{~házközség rmlékműállításának támogatásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Református Egyházközség részére támogatási szerződés keretében l 170 OOO Ft 
támogatást biztosít a reformáció 500. évfordulója tiszteletére állítandó emlékmű 
elkészítésének és felállításának költségeire a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 32. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
Tyll Attila szlnművész részére emléktábla állítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

203/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
Tyll Attila színművész részére emléktábla állításról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát állít 
Tyll Attila Jászai Mari-díjas Érdemes művész kőbányai lakóhelyén, a Budapest X. kerület, 
Kéknyelű utca 7. III. lépcsőháza falán. 
2. A Képviselő-testület az emléktábla elkészítésének fedezetére bruttó 120 OOO Ft-ot biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 32. sora terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását ]~zárja. 

18. napirendi pont: 
A Kroó Medical Kft.-vel feleadatellátási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

204/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Kroó Medical Kft.-vel feladatellátási szerződés megkötéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092797-es 
számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis ellátására a Kroó Medical 
Korlátolt Felelősségű Társasággal - dr. Kroó Sándor személyes közreműködését kikötve -
feladatellátási szerződést köt, egyidejűleg a Dr. Kroó Sándor és Társa Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. 
2. A Képviselő-testület a Dr. Kroó Sándor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal kötött feladatellátási szerződés megszüntetésére, valamint a Kroó Medical 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés l. melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A Sportliget Sportegyesület által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő területén létesítendő beruházáshoz adandó tulajdonosi hozzájárulás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

205/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Sportliget Sportegyesület által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő területén létesítendő beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulásról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportliget 
Sportgyesület részére a tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Újhegyi út 13. szám alatt található, 42450/2 hrsz.-ú, 
Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
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megnevezésű, 23 598 m2 alapt~"rületí~ ;ngatlanon n;; J':1 2-ch edzőtábori infrastruktúrát segítő 
konténerekből álló kiszolgáló létesítményeket telepitsen a környezetéhez illeszkedő színben 
és módon. 
2. A Képviselő-testület előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az l. pontban meghatározott 
ingatlanra a Sportliget Sportegyesület által a beruházás céljára igénybe vett adókedvezmény 
mértékéig a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba 
a beruházás üzembe helyezésétől számított 15 év időtartamra. 
3. A Képviselő-testület a beruházás megvalósulásáról szóló együttműködési megállapodást az 
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 

A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályájának Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 

Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes 
használatba adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

206/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályájának Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését 
Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező 41447 hrsz.-ú, Budapest X. 
kerület, 1105 Budapest, Ihász u. 24. szám alatt lévő, a Kőbányai Sportközpont 
üzemeltetésében álló műfüves pályát az öltözőkkel együtt 2017. június l-jétől 2017. december 
31-éig terjedő időszakban pénteki napokon 8.00 órától 9.00 óráig Az Értelmi Fogyatékosok 
Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 14., 
nyilvántartási száma: Ol-O 1-0003312) részére ingyenesen használatba adj a labdarúgó edzések 
megtartása céljára. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanhasználati szerződés 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kocsi Sándor Kőbányai Sportközpont igazgatója 

28 



Elnök: A napirendi pont tárgyalását lt::.-:fl.tja. 

21. napirendi pont: 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtása) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

207/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi a 87/2017 Dabas- 39m3 keményfa és a 88/2017 Dabas 
- 95 m3 puhafa csomagok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
2. Az Önkormányzat az ingóságokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (l) bekezdés Sa. pontjában meghatározott szociális szolgáltatások 
és ellátások önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a 
rászorulókrészére szociális tűzifa célra kívánja felhasználni. 
3. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 
4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestcrt, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél az Önkormányzat képviseletében teljes jogkörrel eljárjon, és 
valamennyi szükséges nyilatkozatot megtegyen. 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása 

Előterjesztő: Tubák István önkormányzati képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Tubák István: Sokak számára érzéke.:l'•' és megosztó ez a téma. Az uniós csatlakozásuk óta 
folyamatosan remélik, hogy azt ;J.Z éít!színvonalai. hérezést is megközelítik, amit az unió 
átlaga elért. Az árunió megvalósult, mindent olyan áron tudnak venni, mint az unióban, 
viszont a bérek igencsak le vannak ettől maradva. Ennek a polgári kezdeményezésnek, amit 
egyébként több ország is támogatott és az Európai Bizottság napirendjére vett, épp az lenne a 
lényege, hogy hosszú távon apróbb részletek kidolgozásával több figyelmet fordítana arra, 
hogy az európai bérekhez a magyar bérek is felzárkózzanak. Mindannyian tudják mit jelent 
egy gazdaság számára, ha csak összeszerelő üzemek vagyunk, illetve mit jelent az, amikor a 
győri Audiban egy négyórás áramszünet az ország GDP-jén megmutatkozik. Fontos, hogy a 
jól képzett munkaerő itthon maradjon, és a hozzáadott értéket ezáltal tudják növelni. 
Mindenképpen az országnak, a jövő fiataljainak is előnyére válik, ha ezt a polgári 
kezdeményezést támogatja a Képviselő-testület. Illetve egy folyamat elkezdődik, ha még nem 
is látják a célt, de legalább kitűzték azt a célt, hogy igazából mire is irányul a polgári 
kezdeményezés. Kéri a Képviselő-testületet, támogassa a kezdeményezést. 

Tóth Balázs: A Jobbik egy fontos és feszítő problémát vett észre, amely az egész Európai 
Ünióban gondot jelent. Gyakorlatilag agyelszívás történik, hiszen a jobb bérrendszerükkel 
igazából hozzáadott értéket termelő réteget képesek elszipkázni. Azt gondolja, hogy a válasz, 
amit erre adnak, nem jó közgazdasági szempontbóL Sajnos Magyarországon 
versenyképességben nem érik el Nyugat-Európát, sőt leszakadóban vannak, ezért van az, 
hogy a magyarországi bérek és a nyugat-európai bérek jelen felállás szerint sajnos soha nem 
lesznek egy színvonalon. Nagyon szívesen támogat olyan javaslatot, amely Magyarország 
versenyképességét és a hozzáadott érték emelkedését javítja, azonban bár még egyszer 
mondja, hogy a Jobbiknak ez az észrevétele nagyon fontos és erre mindenképpen 
kormányzati, állami szinten is reagálni kell. Azonban azt gondolja, hogy ez az út, amit ők 
választottak nem hoz eredményt. Sajnos ezt a javaslatot nem fogja tudni támogatni. 

Dr. Fejér Tibor: Amikor elolvasta az előterjesztést nagyon örült, de az örömének nem az 
előterjesztés tartalma, vagy a jelenlegi szegénység volt az oka, hanem eszébe jutott két vers. 
József Attila "De szeretnék gazdag lenni" kezdetű verse, a másik Arany János verse a fiúról 
és a szivárványról. Mindkettőnek az a lényege, ha megértik, jó, ha van egy gyerekben egy 
infantilis vágy egy jobb lét után, de az éretté váláshoz azért sok küzdelmes kínon, beavatási 
részen kell, hogy átmenjenek. Nem kívánja összehasonlítani Alpolgármester úr érveivel, amit 
az 5. napirendi pont keretében elmondott, annak van alapja, de mivel ebben csak az ábrándot 
látja, gyermekkorában sok ábrándja volt, és kedvesek is, de ne képzeljék, hogy ez 
megvalósítható, ezért fog tartózkodni. 

Tubák István: Gondolta, hogy megosztó lesz a javaslata, és mindenki más oldalról közelíti 
ezt meg. Menjenek vissza a 90-es évekre a romániai minimálbér, illetve a magyarországi 
minimálbér mennyi volt a különbség? Ők is álmodoztak arról, hogy szeretnének annyit 
keresni, mint a magyarországiak. Nézzék meg a 2017-es évet mennyi a két minimálbér közötti 
különbség. Nézzék meg Csehországot 1990-ben nagyjából egy szinten voltak, nézzék meg, 
hogy ott most mennyi az átlagkereset, hogyan és milyen életszínvonalon élnek az emberek. 
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Most szeretnénk úgy élni, ahogy ők. A régi Csehszlovák időkből találnak régi süteményeket, 
édességeket, cukorkát, csokolá:.:;.;, ~~er~~~~k má;- ,,;_! .. -~ győri nápolyink, Balaton szeletünk, 
semmi nincs. Szeretnénk mi is, de ezt csak akkor tudjuk elérni, ha egy olyan gazdaságot 
teremtenek maguknak, ahol termelökké válnak, nem pedig összeszerelőkké és fogyasztókká, 
árufeltöltőkké, pénztárosokká. Ez lenne a tartalma az előterjesztésnek, hogy hosszú távon 
kitűzzenek egy célt, hogy ne belvárosi szökőkutakba fektessék a pénzt, hanem valóban 
értékteremtő munkahelyek létrehozásába. Nem az egyik napról a másikra fog megvalósulni, 
de ha végig vesznek 20 évet, ezelőtt 8-10 §ve az esztergomi Nokia gyárba átjártak a 
felvidékiek dolgozni, most meg a Komárom~Esztergom megye kiürül, mert a magyarak 
járnak át dolgozni. Azt gondolja, ha komolyan gondolják ezt, és van rá akarat, akkor 
középtávon meg tudják valósítani. 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (l igen, l 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással - 9 fő nem vett részt a szavazás ban) nem fogadja el az 
európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról szóló 302. számú 
előterjesztésben foglalt határozattervezetet [208/2017. (V. 25.)] 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

Osztály 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

209/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2016. évre 
vonatkozó éves ellenőrzési jelentését elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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24. napirendi pont: 
Tájékoztató a településképi véleméoyezéGi el,járásról és a Kőbányai Tervtanács 

munkájáró! 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi 
véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács munkájáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 

25. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 1-VI. 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 a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2017 1-VI havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta 

26. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi 

határozatok 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 
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27. napirendi pont: 
A Budapest X., 41447 hrsz.-ú ingatlan (Csajkovszkij park) magántulajdonban álló 

tulajdonrészeinek megs1,~rzése 
Előte.-jtsztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Ajánlatot szeretnénú: tenni a magántulajdonban lévő tulajdoni hányad 
megvásárlására. Az állami tulajdont sikeresen átvették, idén februárban jegyezték be a 
tulajdonjogukat Most már a Csajkovszkij park jelentős része az önkormányzaté, de még van 
magántulajdon benne, ennek a megszerzésére irányul a javaslat. 

Tóth Balázs: Támogatja, hogy megvegyék a tulajdonrészt, kérdezi, hogy a Sportközponthoz 
csatolják-e a területet, vagy vendéglátóegységet terveznek? 

Elnök: Szeretnének tulajdonba kerülni, hiszen a Csajkovszkij park fejlesztése csak akkor 
indulhat el átfogó módon, ha a teljes tulajdon az önkormányzaté. Eddig nagyon pici tulajdoni 
hányaduk volt a parkban, ennek ellenére elvégezték azt a karbantartást, amely a 
használhatósághoz kellett. Nem tudja, hogy a folyamat meddig fog tartani, megteszik az első 
lépést, ajánlatot tesznek. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
döntési javaslatról. 

210/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41447 hrsz.-ú ingatlan (Csajkovszkij park) magántulajdonban álló 
tulajdonrészeinek megszerzéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy vételi ajánlatot tegyen a Budapest X., 41447 hrsz.-ú ingatlanban 
(Csajkovszkij park) 825/41657-ed részben tulajdonostárs Németh Georgina és 825/41657-ed 
részben tulajdonostárs Tóth Lívia tulajdoni hányadának megvásárlása érdekében 23 700 OOO 
forint vételáron. 
2. A Képviselő-testület elfogaclott ajánlattétel esetén felhatalmazza a polgármestert az adás
vételi szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

28. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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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 tájékoztatót megtárgyalta. 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlan bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 1Gegészítése, kérdése, van jelezze. 

Tóth Balázs: Támogatja a javaslatot, örül annak, hogy az épületnek találtak funkciót, 
ráadásul az oktatás területén. Jelenleg a Harmat és a Fekete István általános iskolák 
használják a tornatermet A Harmat Általános Iskolában tornacsarnok épül, a Fekete István 
Általános Iskolánál nem látja ezt. Nyilvánvaló, hogy a diákokat figyelembe véve, az 
önkormányzatnak a továbbiakban is figyelemmel kell kísérni ezt a területet, illetve az 
intézmény működését, hogy mindenki úgy érezze, hogy jó döntést hoztak. 

Elnök: Most meghozza a döntést a Képviselő-testület és szeretnék, ha létrejönne ez a 
konstrukció, de az iskolának arra is van reménye, hogy esetleg Újpesten maradjon, ez pár 
napon belül el fog dőlni. A Harmat utcai általános iskolával kapcsolatos kérdés okafogyottá 
válik átmeneti időre. Az Alpolgármester úr áltil felvet~ttek nem biztos, hogy működnek, ha 
kézilabda méretű pályát szeretnének ott építeni. mert a Fekete István Általános Iskola udvarán 
nem fér el egy kézilabda méretű pálya. Cda kisebb termet, csarnokot lehet építeni, erről is 
száltak a korábbi építési tervek. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatníl. 

211/2017. (V. 25.) KÖKT határozal 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út fi6-t18. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti, 41090/3 helyrajzi számú, "kivett általános iskola" 
művelési ágú ingatlant a Gyermekház Iskola (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 26., 
adószáma: 18180664-1-42, OM azonosító: 101 "08, képviseli: Bogár Éva Zsuzsanna 
intézményvezető) részére iskolai oktatás céljára 2017. június 16. napjától határozatlan időre, a 
tanév végére szóló 3 hónapos felmondási idővel bérbe adja. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díját havi 2 OOO OOO Ft +ÁFA összegben határozza 
meg. 
3. A Képviselő-testület a bérleti szerződé:: megkötésekor fizetendő óvadék mértékét 6 OOO OOO 
Ft összegben határozza meg. 
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4. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a bérlő az általa elvégzett épület-helyreállítás 
költségeit- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. utólagos ellenőrzése mellett- 4 356 057 Ft összeg 
erejéig beszámíthassa a bérleti díjba. A beszámítás mértéke a havonta fizetendő bérleti díj 
legfeljebb 50%-a. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötését követően 
a Terrorelhárítási Központtal kötött - K/34209/2014/XVII iktatószámú - a Sibrik Miklós út 
66-68. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás 1.1.3. pontjában 
engedélyezett használati jogot szüntesse meg. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötését követően 
a Kocsis Sándor Sportközpont részére a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlanból 
használatba adott ingatlanrészre - amely a tornatermet, az öltözőt és a folyosót magában 
foglaló 334m2 nagyságú épületrészt, valamint a hozzátartozó udvarrészt foglalja magában- a 
használatba adást megszünteti. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását le zárj a. 

2017. május 31. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatti ingatlan elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

212/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatt 
lévő, 38924/30/C/13 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1 190 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi az 1190 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
833 OOO Ft összegnek részletekben történő megtizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 357 OOO Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő- 69 756 Ft/hó -részletben köteles megfizetni. 
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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3L napirendi pont: 
Az önkormányzati étkeztetési fcjlesztések támogatás:~ című pályázat megvalósításának 

ütemczése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: A benyújtott pályázathoz hiánypótlást kell benyújtaniuk Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

~~ 

213/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázat megvalósításának 
ütemezéséről 

(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban az l. melléklet szerinti 
nyilatkozatot teszi. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

32. napirendi pont: 
Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor polgármester 

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

214/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. 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. Emri Évával - 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 l. melléklet szerinti tartalommal történő 
megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (l) bekezdése alapján a 2. melléklet szerinti 
tartalommal a feladatellátási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy az 
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Önkormányzat a térítésmentesen biztosított orvosi rendelő foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatás nyújtása érdekP.h~r· tiSrténő has7·~:S.l<~tM külön szerződésben meghatározott 
feltételekkel engedélyezi. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azormal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. ··. 

33. napirendi pont: 
Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos feladatellátási szerződés kötésére 

vonatkozó szándéknyilatkozat 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Felszólalási jegyet nyújtott be dr. Tranger Károly, (Az l /2017. felszólalási jegy a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Az SZMSZ értelmében 3 perces időkeretben mondhatja el a 
felszólalását. 

Dr. Tranger Károly: Elmondja, hogy nincs ellenére a jelenlegi határozat, de hiányérzet van 
arról, hogy előszerződést és szándéknyilatkozatot fogadna el a Képviselő-testület, ám velük 
még senki nem tárgyalt, semmiről. Eddig a most helyettesítő orvost egy hónap után a 
Polgármesteri Hivatal befogadó nyilatkozattal befogadta a MÁV-telepi rendelő be. Őt 
szakmailag a Tisztiorvosi Hivatal megfelelőnek minősítette, minden adottsága, képzettsége 
megvan, bár hangsúlyozza, hogy van egy nagyon nagy hibája, hogy református presbiter, és 
ahol eddig dolgozott nem nézték jó szemmel. Most két hónap után lecserélnék. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy tartsák meg más feladat ellátására, mert egy évig kerestek olyan 
orvost, aki átveszi a praxist. A nővér rendkívül képzett, 15 jelentkezőből választotta ki. Nem a 
határozat ellen beszél, de kéri, fair módon járjanak el. Szeretné eikérni a Képviselő-testület 
döntését, hogy beépíthesse a saját jogi tervezetébe, amit már számos alaklommal átadtak. 
Kérdezi, mikor kaphatja meg a határozatot? 

Elnök: A Képviselő-testület nevében ezennel is részvétüket nyilvánítja dr. Tranger Károlynak 
a felesége halála miatt. Az elkészült előterjesztés, még nem ezen körülmények tekintetében 
készült el, Jegyző úr módosító javaslatot készített a sajnálatos eseményt követően. A 
Képviselő-testület ezt a módosító javaslatot fogja irányadónak tekinteni a döntéshozatal 
tekintetében. Kéri, Jegyző urat foglalja össze, hogy a sajnálatos halálesetet követően milyen 
eljárást kell követnie az Önkormányzatnak 

Dr. Szabó Krisztián: Kéri, fogadja együttérzését Tranger úr. Valóban a Doktomő halálesete 
alapvetőerr megváltoztatta a helyzetet. Amikor múlt héten be kellett nyújtaniuk az 
előterjesztést, akkor még arról volt szó, hogy az önkormányzatnak arról kellene nyilatkoznia, 
hogy egy a praxist esetleg megvásárló orvossal kíván-e majd feladatellátási szerződést kötni. 
Ma már ez a helyzet nem áll fenn. A helyzet teljesen megváltozott A törvény azt írja elő, ha a 
praxisjoggal rendelkező jogosult elhunyt, akkor a háziorvosi körzettel kapcsolatos feladatokat 
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az önkormányzatnak el kell látnia. Most az önkormányzatnak, illetve a Képviselő-testületnek 
arról kell döntenie, hogy a Bárka Humánszolgáltató Központ ellátja a praxissal kapcsolatos 
feladatokat. Ugyanakkor Tranger úr mint, vélhető örökös rendelkezik azzal a joggal a törvény 
szerint, hogy egy éven belül, értékesít~e a praxis. Az, hogy az önkormányzatnak a feladatot el 
kell látnia, az nem érinti Tranger úr értékesítési jogosultságát, viszont a korábbi folyamat 
ilyen értelemben újra kezdődik. Majd, ha a hagyatéki eljárás lezárul, akkor Tranger úr 
igazoltan jogosult lesz arra, hogy ezzel a joggal éljen. Az egy év a halálesettől számít, és 
Tranger úr megteheti, hogy értékesíti a praxist, akkor majd az önkormányzat újra tud dönteni 
az előszerződésről, illetve a feladatellátási szerződés megkötésérőL Most arról fog dönteni a 
Képviselő-testület, hogy a Bárka Humánszolgáltatási Központ ellátja a feladatokat, Önnek 
pedig megnyílik majd az értékesítési jogosultsága. Most nincs döntés a korábban felmerült a 
praxist megvásárlónak a szerződéskötéséről, sem a szándéknyilatkozatról, ezek most 
kikerülnek a döntéshozatalból. 

Dr. Szabó Krisztián írásbeli módosító javaslata: az előterjesztés l. mellékletében foglalt 
határozattervezet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2017. (V. 25.) KÖKT határozata 

a 300093021-es számú háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300093021-es 
szám ú háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításával 2017. június l-jével a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg. 
Határidő: 2017. június l. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője" 

Indokolás: A 300093021-es számú háziorvosi körzetben praxisjoggal rendelkező dr. 
Trangemé dr. Szombati Mária sajnálatos módon a kérelem benyújtását követően, 2017. május 
23-án elhunyt. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény értelmében a 
praxisjog jogosultjának halála esetén a praxisjog folytatására jogosult személy (házastárs vagy 
egyenesági leszármazó) a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított l éven belül 
ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti. A hozzátartozót megillető elidegenítési jogtól 
függetlenül 2017. június l-jétől az Önkormányzat köteles gondoskodni a háziorvosi feladatok 
ellátásáról a 300093021-es számú körzetben. 

(304/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 304/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 304/1. módosító 
javaslatról. 

215/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
a 300093021-es számú háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300093021-es 
szám ú háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátást biztosításával 2017. június l-jével a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a HUITlánszolgáltatási Főosztály vezetője 

<J 3árka Kőbanya; Hum:~nszolgáltató Központ vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

34. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

216/2017. (V. 25.) KÖKT határozat 
Kasperkieviczné V ágne r Ilona közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos 
kérelmének elbírálásáról 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kasperkieviczné Vágner Ilona, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai 
út 38.) intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30.§ (4) bekezdése alapján felmentéssel2018. január 31-ei 
hatállyal megszünteti. 
2. A Képviselő-testület Kasperkieviczné Vágner Ilonát 2017. október l-jétől a munkavégzés 
alól mentesíti. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

35. napirendi pont: 
A Metalloglobus Zrt. közterület-használati hozzájárulása módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 35. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

36. napirendi pont: 
Farkas Zoltán Sándor közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt úJésen tárgyalja o 36. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

37. napirendi pont: 
A KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 3 7. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

38. 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 38. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.45 óra. 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvénye~ségi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2017. május 25-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Fe rene 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

10. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 

~l 
·················· ····················· 

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

........ r .t· ; ·········~·· 

... t!Í<k.~ ... e4~······ 

~---~~~····················· 
/7~/4 ..... .(/.: .. (:·.! · .~~ .......................... . 

/ 
··················································· 

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

·········/~"""'"'····································· 

·~ ~ LX'-t l 7 eJ: c._.,__., 
··················································· 

("Jfi? t~ ...... \. ........................................... . 

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

................. ~~ ... 0 ......... . 



Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Habináné Musicz Erika 

Horváthné dr. T ó th 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 

dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Fe hér Gyöngyi 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Horváth Lajos 

Jandó Ágnes 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 

Szabó László 

Váradi Eszter 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 
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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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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor ······················································ 

Dunai Mónika ······················································ 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István ··· ···· ···· ·· ········· ··············· ··· ····· ·· ···· 

Kollátosz Jorgosz ········· ·· ······ ········· ·· ··········· ······ ······ 

Filipovics Máté ··· ················································ 

VVygockiRichárdné ··················································· 

lnguszné dr. Barabás Rita ··················································· 

Bacsa Gyula ··· ················································· 

Gergely Károlyné ················································ .... 

Papp Zoltán ················································ .... 

Medveczky Katalin ······ ········ ············ ······· ···· ··· ·· ······ ... 

Szabó Bogdán Árpád ········ ···· ····· ············· ··············· ··· ... 

Petrovszka Viktória ················································ ... 
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Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 
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* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök háromperces felszólalást engedélyez. 


