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dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
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Balázs, Tubák István, Varga István. 
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Jegyzői Főosztály 

Kőbányai Hírek 

Korányiné Csősz Anna 
dr. Egervári Éva 
dr. Éder Gábor 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Szabados Ottó 
Váradi Eszter 
Maros László 

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

Elnök: Külön köszönti a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét és munkatársát, 
akiknek a mindennapi munkához szükséges eszközöket, mint például fényképezőgépet, 
alkoholszondákat, nagy teljesítményű elemlámpákat ad át. 

Dr. Gyetvai Tibor: Kollégái nevében is megköszöni a támogatást. Elmondja, hogy elnyertek 
egy pályázatot, amelynek keretében 2018. december 31-éig szigeteléssel, ablakcserével 
megújítják a Kapitányság épületét, amely a jelenlegi körülményeikhez képest jelentős 
változás lesz. 

Elnök: Tájékoztatást ad az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. Az országos médiában 
a legutóbbi híradások arról szóltak, hogy az Önkormányzat önkényesen kerítést épít és falak 
mögé szeretné zárni a Hős utcában élőket. Természetesen erről szó sincs. Társasházi döntés 
alapján, az ingatlan körbe határolása történik, olyan betonelemekkel, amelyekkel az 
autópályán lehet találkozni. 1,5 tonnásak, 70-80 cm magasak, tehát beláthatóvá teszik a 
teljes területet. Illetve az egyik oldalon már korábban is meglévő kapu helyreállításra kerül. 
Így, mint minden normális társasházi ingatlannál, itt is lesz egy bejárati kapu. Az intézkedést 
azért kezdeményezte az Önkormányzat és kérte a társasház jóváhagyását, mert jellemzően 
az ott élők közül sokan lomtalanítást vagy hagyatékfelvásárlást vállalnak, esetleg építőipari 
tevékenységet végeznek és ennek a melléktermékét, a hulladékot idehozzák a lakóhelyükre. 
Az is előfordul, hogy roncsgépjárműveket hoznak az udvarra, amelyeket később el kell 
szállítani. A legutóbbi takarításkor egy tucatnyi ilyen roncs került elszállításra. Nyilván 
szolgálja az ottélők biztonságát is, hiszen rengeteg gyerek szaladgál az udvaron, akik eddig 
könnyedén kifuthattak az utcára, most ezek az elhelyezett határolóelemek jobban védik 
őket. Írásbeli szavazással hozzájárult a társasház, hogy a jövőben az Önkormányzat a saját 
költségén elszállíthatja a szemetet. Jelenleg hetente 8-10 m3 szemét elszállítása történik az 
utcáról, illetve bentről az ingatlan területéről. Ennyi a Hős utcai kerítésépítés története. 
Nyilván ez nem a probléma megoldását jelenti, hanem a kialakult helyzetnek egy olyan 
kezelését, amely elfogadható normalitási rendet igyekszik kialakítani a Hős utcában. 
Az már pozitívabban jelent meg a sajtóban, hogy a Liget téri volt szolgáltatóház bontásához 
érkeztek. Körülbelül 1 éve vásárolta meg az Önkormányzat a magántulajdont. Elkészültek a 
bontás tervei, folyamatban van a bontást végző vállalkozó kiválasztása, ennek bonyolítását 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi. Reméli, hogy novemberben elindulhat a bontás. A 
tavaszi időszakig nem lesz szép ez a terület, hiszen fel fogják tölteni a gödröt és tömörítésre 
is sor kerül majd a parkosítás előtt. A felröppent hírek ellenére itt nem parkot vagy 
játszótéret alakítanak ki, hiszen ez a terület alkalmatlan erre. Közel vannak a forgalmas fő 
közlekedési útvonalak, a villamos, magas a zajterhelés és a légszennyezettség. Az itt 
kialakítandó háromszög alakú zöldfelület valamelyest enyhíteni fogja ezt. Egy halk vizes 
elem elhelyezésében is gondolkodnak, hiszen a párásításra szükség van egy ilyen 
környezetben. 
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Radványi Gábor és dr. Pap Sándor alpolgármester urak vettek részt azon az átadó 
ünnepségen, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr is megtisztelt jelenlétével. 
A Continental Automotive Hungary Kft. egy speciális 50 fős oktató műhelyt nyitott 
Kőbányán, amely 180 millió forintos beruházásból készült el. 
Az Egészséges Budapest program keretében a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban sor került egy 
sajtótájékoztatóra, amelyen részt vett dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős 
államtitkár úr, illetve dr. György István kormánymegbízott úr. Megindul a járóbeteg 
szakellátó intézmény fejlesztése, amely közel 3 milliárd forintos beruházás keretében fog 
megvalósulni, közel 800 millió forintot pedig eszközpark fejlesztésre fo rdítanak majd. A 
Bajcsy-Zsilinszky Kórházban nem ez lesz az egyetlen fejlesztés, hiszen az Egészséges 
Budapestért program mintegy 700 milliárd forintos beruházásából 70 milliárd forintról 
már megszületett a döntés, amelyből 7 milliárd forint érkezik majd a rendelőépítésen túl 
egyéb feladatok megoldására. Kiemelkedő eszközparkfejlesztésre fog sor kerülni főként a 
szívbetegségek gyógyászati területen, illetve megkezdődik az előkészítése a következő 
ütem kialakításának. A kórházfejlesztés következő szakaszában elbontásra kerül majd a 
mostani központi irodai blokk, illetve a tüdőgyógyászat, onkológia szárnya, helyettük 
korszerű épületrész kerül majd a kórház területére. A diagnosztika is jelentősen változni 
fog, de ez már nem az Egészséges Budapestért program keretében, hanem a kórház egy 
lejárt korábbi közbeszerzésének köszönhetően. Az intézmény új pályázatot írt ki az MR, a 
CT, a csontsűrűségmérő vizsgálatokat végző cégek között, amelynek eredménye, hogy 
mintegy 15 millió forinttal olcsóbban fog megvalósulni ennek a rendszernek a működtetése . 

E közbeszerzés eredménye még, hogy korszerűbb eszközök kerülnek a régiek helyére, 
amely évtizedes ugrást jelent, ezáltal minőségi javulás várható a vizsgálatok során. 
A Gyermeksziget Bölcsődében a tegnapi napon Radványi Gábor alpolgármester úr vett részt 
azon az átadó ünnepségen, ahol új fejlesztőszo bákat adtak át. A fejlesztés a H ungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázatán nyert támogatásból valósult meg. Egy plusz 
gyógypedagógusi álláshelyet biztosít az Önkormányzat ettől a tanévtől az intézménynek, 
hogy ne csak a tárgyi, hanem a személyi feltételek is meglegyenek. 
85 éves a Bajcsy-Zsilinszky Kórház, ez alkalomból egy jubileumi ünnepségre került sor, pont 
egy időben a rendkívüli képviselő-testületi üléssel. 
Átadták a „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjakat szeptember 21-
én a KÖSZI-ben. Ez alakalomból köszöntöttek 15 díszdiplomás pedagógust is. 
Sikeresen lezajlott az Európai Mobilitási Hét kőbányai programsorozata. Közel egyhetes 
programsorozat várta az alternatív közlekedési módokat választókat. Ezek a közlekedési 
eszközök a környezetterhelést jelentősen csökkenthetik és az egészségre is jó hatással 
vannak. 
A Kőbányai Diákolimpia ünnepélyes díjátadójára is sor került. Az előző tanévben 15 
sportágban 1337 diák versengett különböző sportágakban. Az eseményt hétmillió forinttal 
támogatta az Önkormányzat. A díjátadó ünnepséget hagyományosan a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakképző Iskolában rendezték meg. 
Az Idősek Világnapját nem Kőbányán, hanem kicsit változtatva a szokásokon, az idősek 
javaslata alapján, a Budapesti Operettszínházban ünnepelték. 900 kőbányai nyugdíjast 
tudtak vendégül látni, akiknek nagyon tetszett a program, kérték, hogy váljon hagyománnyá 
a jövőben. Ezzel olyan embereket is el tudtak érni, akik nem biztos, hogy egyébként 
eljutnának színházba. Szintén az időseknek szervezett program volt a Senior Tízkarikás 
Játékok is, amely a Kocsis Sándor Sportközpontban került megrendezésre. Nagyon sok 
induló volt a rendezvényen, a Szent László évhez kapcsolódtak a versenyszámok. Volt 
dárdavetés, hordó gurítás, parittyahasználat. A sport mellett szűrővizsgálatot is szerveztek. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a villamosmegálló szeptembertől a Szállás utca név helyett 
a Kocsis Sándor Sportközpont nevet viseli. 
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Az aradi vértanúkra emlékeztek az Új köztemetőben, ahol György István kormánymegbízott 
úr mondott ünnepi beszédet és a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű 
Általános Iskola két diákja szavalt. 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a Magyar Bölcsődék Egyesületével közösen szakmai napot 
szervezett, melyet október 12-én, az Újhegyi Közösségi Házban rendeztek meg. 
Radványi Gábor alpolgármester úr vezetésével egy kisebb delegáció látogatott el 
Párkányba, a 471. Simon-Júda napi vásárra. 
Weeber Tibor alpolgármester úr e hét elején Ferencvárosban járt, ahol együttműködési 
megállapodást írt alá a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal. Kőbányán is 
működik egy ilyen fórum, nagyon szoros az együttműködés a szomszédos VIII. és IX. 
kerületekkel, hiszen a probléma közös. A teljes fővárost és az egész országot érinti a 
könnyen beszerezhető szintetikus drogok problémája. Kiemelt fontosságú a prevenció, 
ezért nagyon szoros az együttműködés a kerületi intézményekkel. 
Tartottak egy köszönő értekezletet a Rendvédelmi Nap alkalmából. Meghívták mindazon 
szervezetek képviselőit, akik jelen voltak és hozzájárultak akár anyagi, akár eszközbéli 
támogatásukkal a rendezvény sikeres lebonyolításához. Nemcsak az elismerések átadására 
adnak lehetőséget az ilyen alkalmak, hanem az elkövetkezendő közös feladatok 
egyeztetésére is. 
Előzetesen említ egy-két programot. Október 22-én vasárnap 15 órakor egy emlékmű 
avatásra kerül sor a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Kőbányai Református 
Egyházközség Ihász utcai épültében. Ennek az emlékműnek a felállításához a Képviselő 

testület biztosított egy jelentősebb forrást. Bíztat mindenkit, hogy vegyen részt ezen az 
átadón, illetve az ünnepi istentiszteleten, amelyen Varnus Xavér fog orgonálni az igehirdetés 
mellett. Varnus Xavér nevéhez fűződik az a programsorozat is, ahol a magyar 
orgonaművészek kiválóságai játszanak hétről hétre vasárnaponként 17 órától az Ihász utcai 
kőbányai református templomban. Az istentisztelethez kapcsolódó programra a belépés 
díjtalan. Ezzel egy újabb színfolttal gazdagodik a kerületi kulturális élet. Október 23-án 
hétfőn 16 órakor tartanak megemlékezést az '56-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére. A KÖSZl-ben kezdődő programot a hagyományos sétát követő koszorúzás zajra 
majd a Kőrösi Csoma sétányon lévő kopjafánál. Bíztat mindenkit arra is, hogy október 24-
én 18 órától vegyen részt a művésztanári hangversenyen a Kroó György Zeneiskolában. A 
nemzeti gyásznapon, november 4-én 10 órától, az' 56-os kőbányai hősök tiszteletére, az Éles 
saroknál állított emlékpontnál tartanak koszorúzást. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban a 10-es és a 13-as sorszámmal 
szereplő előterjesztés nem került benyújtásra. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság levette 
napirendjéről a meghívóban 5. sorszámmal szereplő előterjesztést. 

Elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek javaslata új napirendi pont felvételére, illetve 
napirendi pont levételére. 

Radványi Gábor ügyrendi felszólalása: Levételre javasolja a Képviselő-testületnek a 
meghívóban 5. sorszámmal jelzett napirendi pontot. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirendi pont levételéről, amelyhez 
minősített többségű szavazás szükséges. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete 11 igen, 
3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással leveszi napirendjéről a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításával a „ Felelős 

állattartásról, gazdához vagy állatbaráthoz köthető közterületi állatmegjelenés" 
újraszabályozásáról szóló, 503. számú előterjesztést {329/2017. (X. 19.)1. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 
1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el 
[330/2017. (X. 19.)J: 

1. Tájékoztató a 2017. 1. félévi iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységéről 
(504. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Tájékoztató a térfelügyeleti rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól 
(505. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Szabó Krisztián jegyző 

3. A Budapest X. kerület, Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár 
utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
tervének jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelet 
módosítása (507. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Kőbánya név felvételéről és 
használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (518. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. Az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről 
szóló 51/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (519. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39 /2011. 
(X. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (500. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 
2017. évi féléves működési jelentéséről ( 4 73. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Tér_Köz 2016 pályázati konstrukcióra benyújtott „A kőbányai Újhegyi sétány 
komplex megújítása 2. ütem" című projekt megvalósítása (510. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat 
értékelése (506. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester 

10. A 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása ( 481. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

s 



11. A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének a Kőbányai Mászóka 
Óvoda részére történő térítésmentes használatba adása ( 497. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (517. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

13. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. !-Xl. 
havi várható likviditási helyzetérő l (516. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. Lakás szolgálati lakás céljára történő kijelölése (502. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről ( 486. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatt lévő ingatlan 
elidegenítése ( 480. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Budapest X. kerület, Mongol utca 4. alagsor 1. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelölése (495. számú előterj esztés) 

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. Budapest X. kerület, Alkér utca 5. szám alatti társasházban lévő önkormányzati 
tulajdonban álló üres lakások pályázati úton történő elidegenítése ( 492. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
19. A Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A, 104/ 8, 108/ 8, 108/C és 108/E szám 

alatti teremgarázsokban lévő gépkocsi beállók és tárolók értékesítése (508. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A BudapestX. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségnek a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személy Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba adása ( 494. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A BudapestX. kerület, Gergely utca 102/a-108/a és a Noszlopy utca 15-17. szám 
alatt lévő ingatlanok elidegenítése (509. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6 



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

22. A HUNGEXPO Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (477. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

23. Rátkai László közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 
(476. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A Terrorelhárítási Központ közterület-használati hozzájárulás iránti és 
méltányossági kérelme (501. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester 

25. A FU-NIÓ Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 
(489. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. A Virág 66 Bt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 
( 490. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (493. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2017. I. félévi iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységről 

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 2017. /. félévi 
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
Tájékoztató a térfelügyeleti rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól 

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 térfelügyeleti 
rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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3. napirendi pont: 
a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár utca által 

határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Annak érdekében, hogy a Kőbánya- Kispest vasúti-metró csomópontnál az új 
felüljáró megépítéséhez megteremtsék a feltételeket a jelenlegi szabályozási vonalon 
módosítani szükséges. Komoly feladat, hogy egy lakóépületet is el kell bontani a cél 
érdekében. 
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a 
szavazást a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest X. ker., Gyömrői út 
- Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Kőbánya név felvételéről és 
használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Az elmúlt hetekben kisebb vihart kavart közösségi portálokon, hogy a Hivatal 
eljárást kezdeményezett névhasználat miatt, amire ugyan volt már példa, de viszonylag 
ritka. Az önkormányzatok fontosnak tartották a saját nevüknek, városrészek neveinek, 
kiemelkedő jelentőségű építmények nevének védettségét, ezért több, mint két évtizede 
szabályozzák is a névhasználatot. Ez Kőbányán is így volt. A legelső rendelet 1995-ben 
született, ami a névhasználat kérdését vizsgálta és rendezte. Viszonylag ritkán fordultak 
névhasználat ügyében az Önkormányzathoz. A hatáskör is több helyre volt telepítve, hol a 
bizottsághoz, hol a testülethez, volt olyan időszak is, amikor a polgármesterhez. Számos 
fővárosi, vidéki önkormányzatnál megvizsgáltatta az e téren alkotott szabályokat, és az 
látszik, hogy mindenhol engedélyhez kötött a névhasználat. Ugyanakkor jelentősen 

megváltozott a világ, amióta az Önkormányzat megalkotta saját rendeletét. Már olyan 
ponton, területen bukkan fel a néhasználat kérdése, amely gyorsan és ellenőrizhetetlen 
módon változik. Blogokat, internetes felületeket nehezen lehet nyomon követni, nehéz 
megtalálni azt, aki mögötte van, ezért Jegyző úrral konzultálva arra jutottak, hogy ezt a 
névhasználati rendeletet ily módon fenntartani nem érdemes. Fontos volt ez a szabály, ma 
is fontos, hogy ne lehessen egy-egy településnek vagy városrésznek a nevét bármire 
felhasználni, de ily módon már nem kezelhető. Ezért fogalmazódott meg az a javaslat, hogy 
más módon kell mindezt keretek között tartani. Erre irányul a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló rendelet módosítása, illetve a névhasználatról szóló rendelet hatályon 
kívül helyezése. 
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Somlyódy Csaba: Az élet produkál olyan dolgokat, hogy ami az egyik időszakban még 
megfelelő szabályozásnak minősült, azzal szemben a technika fejlődése új kihívásokat 
teremt. Ilyen például a közösségi oldalak megjelenése. Ezeknek a kezelése nagyon nehéz, 
ezért időről időre szükséges az élethez igazítani a rendeleteket. Elmondja, örül, hogy ezáltal 
ez a rendelet tökéletesebbé, az itt élők számára megfelelőbbé válik. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a rendeletalkotási 
javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló 32/ 2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 
Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről szóló 

51/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete 16 igen 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az elektronikusan végezhető 
közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről szóló 51/2005. (X. 21.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 

39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete 16 igen 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a „Kőbánya számít Rád" 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39 /2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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7. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 

2017. évi féléves működési jelentéséről 
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 Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2017. évi féléves működési jelentéséről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

8. napirendi pont: 
A Tér_Köz 2016 pályázati konstrukcióra benyújtott „A kőbányai Újhegyi sétány 

komplex megújítása 2. ütem" című projekt megvalósítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Ha elfogadják ezt a megállapodást, a Fővárosi Közgyűlés is tárgyalni fogja és 
remélhetőleg még az idén lezárja azt. Amennyiben az Önkormányzat az átmeneti 
költségvetésben biztosatani tudja a forrást, a jövő év elején elindulhat a beszerzés és 
tavasszal elkezdődhet a munkavégzés is. Az Újhegyi sétány északi része, a Mádi utca felőli 
oldal megújítása lezárulhat a nyári időszakra . A 3. ütemben pedig, a déli rész, a Bánya tótól 
a Gergely utcáig terjedő szakasz, 2019. év elején hasonló ütemezéssel újulhat meg. De azt 
már önkormányzati forrásból kell majd finanszírozni. Ez a jelenlegi elképzelés a feladat 
ütemezésére, elvégzésére. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást. 

331/2017. (X.19.) KÖKT határozat 
a Tér_Köz 2016 pályázati konstrukcióra benyújtott „A kőbányai Újhegyi sétány 
komplex megújítása 2. ütem" című projekt megvalósításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
„Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása" felhívásra 
benyújtott és támogatást nyert, ,,A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem" 
projekt megvalósítására szolgáló támogatási szerződés aláírására az 1. 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 projekt 
megvalósításához szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 
119 007 9 7 4 Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által 
finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. 
Határidő: 2017. december 31. - az 1. pontban foglaltakra 

2018. február 28. - 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 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Radványi Gábor: Idén a pályázat kiírásán módosítottak annyiban, hogy a fővárosi 

védettség alá tartozó, de Kőbányán található épületekkel is lehetett pályázni. Ez okozta azt, 
hogy több pályázati munka érkezett be, ebből tizet javasoltak elfogadásra. A támogatásra 
javasolt pályázatok közül egy pályázat már elvégzett felújítási munkát tartalmaz, ezért a 
támogatás a 2017. évben utalásra kerülhet 870 ezer forint összegben. A többi pályázat 
esetében 2018-ban fejeződik be a felújítás, amelynek összege a költségvetésben korábban 
tervezett 12,5 millió forintos kereten túlmutat, hiszen 21 millió forint körüli összegről van 
szó. A 2018. évi költségvetésben ezt a pluszforrást biztosítani kell. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást. 

332/2017. (X.19.) KÖKThatározat 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékeléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a védett 
építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról szóló 
65/2017. (III. 23.) KÖKT határozattal kiírt pályázaton: 

a) a PEDU Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1101 Budapest, 
Csilla utca 7. szám alatti társasház homlokzatfelújítási munkáira bruttó 
2 500 OOO forint, 

b) a tulajdonosok képviseletére jogosult Cságoly Zoltán által benyújtott pályázat 
alapján az 1103 Budapest, Alkér u. 35. szám alatti lakóépület 
homlokzatfelújítási munkáira bruttó 2 500 OOO forint, 

e) a Piramis 2000 Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1101 
Budapest, Korponai utca 9. szám alatti társasház bejárati fakapujának felújítási 
munkáira bruttó 561 OOO forint, 

dJ a Piramis 2000 Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1102 
Budapest, Liget utca 30. szám alatti társasház Bánya utcai és 
sarokhomlokzatának felújítási munkáira bruttó 2 500 OOO forint, 

e) a Piramis 2000 Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1105 
Budapest, Harmat utca 20. szám alatti társasház bejárat előtti árkádja 
burkolatának és vízelvezetésének felújítási munkáira bruttó 2 268 653 forint, 

f) a Piramis 2000 Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1102 
Budapest, Füzér u. 19 / A szám alatti társasház Füzér utcai homlokzatának 
felújítási munkáira bruttó 2 500 OOO forint, 

g) a Bodó László közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1102 
Budapest, Kőrösi Csoma sétány 4. szám alatti társasház tetőfelújítási munkáira 
bruttó 2 500 OOO forint, 

h) a NI KÉP Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1107 Budapest, 
Bihari út 12/ A szám alatti társasház kéményátépítési munkáira bruttó 867 955 
fo rint, 

11 



i) az Emberbarát Alapítvány által benyújtott pályázat alapján az 1105 Budapest, 
Román utca 16. szám alatti lakóépület homlokzatfelújítási munkáira bruttó 
2 500 OOO forint, valamint 

jJ a Társ-Ház Kft. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1102 
Budapest, Hölgy utca 13. szám alatti társasház homlokzatfelújítási munkáira 
bruttó 2 500 OOO forint 

támogatást nyújt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti támogatások 2018. évi 
költségvetési rendeletben történő tervezésére, valamint a támogatási szerződések 

aláírására. 
Határidő : 2017. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást. 

333/2017. (X. 19.) KÖKT határozat 
a 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a kőbányai kulturális és művészeti élet 2017. évi támogatására kiírt pályázati 
felhívásra 2017. október 2-áig nyolc érvényes pályázat érkezett. 
2. A Képviselő-testület az 1. mellékletben foglaltak szerint támogatást nyújt az érvényes 
pályázatot beadó pályázók javára a megjelölt szervezetek részére a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/ 2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 27. sora terhére összesen 829 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 polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének a Kőbányai Mászóka 

Óvoda részére történő térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak 
a határozattervezetről. 

334/2017. (X.19.) KÖKThatározat 
a Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének a Kőbányai Mászóka Óvoda 
részére történő térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis 
Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló 4144 7 hrsz.-ú ingatlanon található, Budapest X. 
kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő tornatermet az öltözőkkel együtt ingyenes használatba 
adja a Kőbányai Mászóka Óvoda részére a 2017 /18-as nevelési évre testnevelés 
foglalkozások tartása céljából. 
2. A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés 1. melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
döntéshozatal nélkül lezárja a napirendi pont tárgylását. 

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

13. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 1-XI. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
döntéshozatal nélkül lezárja a napirendi pont tárgylását. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. /-Xl. havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

14. napirendi pont: 
Lakás szolgálati lakás céljára történő kijelölése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy milyen szolgálati lakásra szánja a Képviselő-testület ezt a 
helyiséget. 

Elnök: Az Önkormányzat lakásrendelete tartalmazza azt a lehetőséget, hogy az 
Önkormányzatnál és cégeinél dolgozó alkalmazottak szolgálati lakást igényelhetnek. A 
Képviselő -testület az elmúlt években körülbelül 10 lakást jelölt ki erre a célra. Az 
alkalmazottak ismerik ezt a lehetőséget és sokan fordulnak közülük a polgármesterhez 
azzal, hogy igényelni szeretnének szolgálati lakást. Nyilván minden igényt nem tudnak 
teljesíteni, de mindig bővül a lakásszám egy-egy lakással, hogy minél több rászorulónak 
segíthessenek. Elsősorban a gyermeket nevelő vagy a nehéz élethelyzetbe kerülőkön 
kívánnak segíteni. Tehát a cél most nem konkrét, hanem ennek a lakásszámnak a bővítésére 
szolgál. Teljesen más ok miatt is fontos lenne olyan lakhatási lehetőséget teremteni, amely 
nagyszámú munkavállalónak biztosít szállást. Számos területről - oktatás, óvoda, szociális 
ágazat - jelzik, hogy nagyon nehéz a munkaerőt pótolni. Indult is egy munkásszálló építési 
program az országban, hiszen vidékről még szívesen jönnének nagyobb városokba 
dolgozni. A fővárosban bőven van állás, az Önkormányzat is mindig keres alkalmazottakat, 
viszont a lakhatás megteremtése a javuló bérek ellenére is nehézségekbe ütközik. Jelenleg 
nincs olyan alkalmassá tehető épülete az Önkormányzatnak, amely alacsony költséggel, 
nagyobb létszám számára elfogadható körülmények között teremtené meg a lakhatás 
feltételeit. Korábban több helyen működtek pedagógusszállók, ma már ezek korlátozott 
számban állnak rendelkezésre. Komolyan el kell gondolkodnia az Önkormányzatnak azon a 
lehetőségen, hogy tudna-e ily módon újabb lakhatási feltételeket teremteni. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást. 

335/2017. (X.19.) KÖKThatározat 
lakások szolgálati lakások céljára történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 
17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(2) bekezdésére, a következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
42309 / 41/ A/ 89 hrsz.-ú, 1108 Budapest, Bányató u. 14. IX. 39. szám alatti lakást szolgálati 
jelleggel történő bérbeadásra kijelöli. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 

álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, döntéshozatal nélkül lezárja a napirendi 
pontot. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó 
kérelmekről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatt lévő ingatlan elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást. 

336/ 2017. (X. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatt lévő ingatlan 
elidegenítéséről 

(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü l ete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatt 
lévő, 38431/ 12/ A/ 3 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 909 750 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 4 909 750 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
3 436 825 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 1 472 925 Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő - 287 800 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. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Mongol utca 4. alagsor 1. szám alatt lévő nem lakás 

céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást. 

337 / 2017. (X.19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Mongol utca 4. alagsor 1. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Mongol utca 4. alagsor 1. szám alatti, 
41540/ 35/ A/ 1 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
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2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Alkér utca 5. szám alatti társasházban lévő 

önkormányzati tulajdonban álló üres lakások 
pályázati úton történő elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Tóth Balázs: Ez az ingatlan nem volt kijelölve a városrész rehabilitációs projektre? 

Elnök: Nem szerepelt benne. Ezt az ingatlant, ebben az utcában lévő több ingatlannal együtt, 
már régóta szeretné szanálni az Önkormányzat. További hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, indítja a szavazást. 

338/2017. (X.19.) KÖKT határozat 
Budapest X. kerület, Alkér utca 5. szám alatti társasházban lévő önkormányzati 
tulajdonban álló üres lakások pályázati úton történő elidegenítéséről 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Alkér utca 5. földszint 1. (hrsz.: 
41599/0/A/1), 4. (hrsz.: 41599/0/A/4), 6. (hrsz.: 41599/0/A/6), 7. (hrsz.: 41599/0/A/7) 
és 8. (hrsz.: 41599 /0 / A/8) szám alatti üres lakásokat együttesen pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlanok kikiáltási árát 31 565 OOO Ft összegben határozza 
meg. A vevő a licitálás során megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A, 104/B, 108/B, 108/C és 108/E 

szám alatti teremgarázsokban lévő gépkocsibeállók és tárolók értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást. 
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339/2017. (X. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló és tárolók értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti, 
42137 /79/A/16 helyrajzi számú ingatlan 5/48-ad részét (16 m2 alapterületű 2. számú 
gépkocsibeálló, 4,73 m2 alapterületű 4. számú tároló és 3,58 m2 alapterületű 5. számú 
tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 1 684 852 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő -testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának 
részletekben történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
5. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti 
teremgarázsban lévő gépkocsibeálló és tárolók értékesítéséről szóló 255/2017. (VI. 22.) 
határozatát visszavonja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

340/2017. (X.19.) KÖKT határozat 

2017. november 30. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeállók és tárolók értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 104 / A szám alatti, 
42137 /79/A/16 helyrajzi számú ingatlan 7 /48-ad részét (16 m2 alapterületű 5. számú 
gépkocsibeálló, 13 m2 alapterületű 8. számú gépkocsibeálló, 4,53 m2 alapterületű 7. számú 
tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő -testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 2 531 782 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő -testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának 
részletekben történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerint. 
4. A Képviselő -testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
5. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti 
teremgarázsban lévő gépkocsibeállók és tárolók értékesítéséről szóló 256/2017. (VI. 22.) 
határozatát visszavonja. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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341/2017. (X.19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló és tárolók értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 104/A szám alatti, 
42137 /79/A/16 helyrajzi számú ingatlan 5/48-ad részét (16 m2 alapterületű 4. számú 
gépkocsibeálló, 2,90 m2 alapterületű 9. számú tároló és 5,61 m2 alapterületű 15. számú 
tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 1 698 713 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő -testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának 
részletekben történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerint. 
4. A Képviselő -testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
S. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gergely utca 104 / A szám alatti 
teremgarázsban lévő gépkocsibeálló és tárolók értékesítéséről szóló 257 /2017. (VI. 22.) 
határozatát visszavonja. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

342/2017. (X. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti, 
42137 /79/A/16 helyrajzi számú ingatlan 3/48-ad részét (16 m2 alapterületű 11. számú 
gépkocsibeálló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 1108 911 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának 
részletekben történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkeze lő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
S. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/ A szám alatti 
teremgarázsban lévő gépkocsibeálló értékesítéséről szóló 258/2017. (VI. 22.) határozatát 
visszavonja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

343/2017. (X.19.) KÖKT határozat 

2017. november 30. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/B szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 104/8 szám alatti, 
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42137 /79/B/16 helyrajzi számú ingatlan 7 /120-ad részét (12 m2 alapterületű 8. számú 
gépkocsibeálló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 1 017 319 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának 
részletekben történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerint. 
4 . A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

344/2017. (X.19.) KÖKThatározat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló és tároló értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti, 
42137 /83/A/16 helyrajzi számú ingatlan 2/24-ed részét (13 m2 alapterületű 1. számú 
gépkocsibeálló és 3,43 m2 alapterületű 7. számú tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 1 306 190 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő -testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának 
részletekben történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerint. 
4. A Képviselő -testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

345 /2017. (X. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló és tároló értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatti, 
42137 /85/A/10 helyrajzi számú ingatlan 2/18-ad részét (12 m2 alapterületű 1. számú 
gépkocsibeálló és 3,22 m2 alapterületű 1. számú tároló) a bérlők részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 1 400 613 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő -testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának 
részletekben történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosultak 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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346/2017. (X.19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/E szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló és tároló értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 108/E szám alatti, 
42137 /87 /A/10 helyrajzi számú ingatlan 2/18-ad részét (12 m2 alapterületű 5. számú 
gépkocsibeálló és 2,60 m2 alapterületű 5. számú tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 1 466 284 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának 
részletekben történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiségnek a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye részére történő térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak 
a határozattervezetről. 

347 /2017. (X. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségnek a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye részére történő térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú, 200 m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
(székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b, adószáma: 18264825-1-43, képviseli: dr. 
Miletics Marcell intézményvezető) Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye raktározás céljára 2017. november 1. napjától 
2018. október 31. napjáig tartó határozott időre használatba adja. 
2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a felmerülő közüzemi 
díjakat a használó köteles megfizetni. 

3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 5 OOO Ft összegben állapítja meg. 
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 102/ a-108/ a és a Noszlopy utca 15-17. szám 

alatt lévő ingatlanok elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Patay-Papp Judit: Kérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő telekalakításnak mi a tárgya, 
mi fog ott épülni? 

Elnök: Az új tulajdonos nagyon régen szeretné elkezdeni az építkezést, de most jutottak oda, 
hogy ezt megteheti. Az elmúlt évek során szanáltak a Noszlopy utcában 50 lakást. Kicsit 
feljebb épült már korábban egy sorházas beépítésű lakópark, a másik oldalon, a Gergely 
utcában is épült már egy lakópark. Most méltó módon fejleszthetővé válik ez a terület, 118 
lakás fog a tervek szerint épülni ezen a területen. További hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, indítja a szavazást. 

348/ 2017. (X.19.) KÖKT határozat 
a BudapestX. kerület, Gergely utca 102/a-108/a és a Noszlopy utca 15-17. szám alatt 
lévő ingatlanok elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Gergely utca 102/ a-108/ a és a Noszlopy utca 15-17. szám alatt lévő ingatlanok 
elidegenítéséről szóló 332/2016. (X. 20.) KÖKT határozat alapján értékesítésre került 
BudapestX., Gergely utca 102/A-108/A és a Noszlopy utca 15-17. szám alatt lévő ingatlanok 
elidegenítésével kapcsolatban 

a) felhatalmazza a polgármestert a MoMDeluxe Kft.-vel (cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-
911089, székhelye: 1103 Budapest, Salamon utca 2/b; adószáma: 14595743-2-42, 
képviseli: Kolarics Gergely ügyvezető) 2017. február 2-án megkötött adás-vételi 
előszerződés módosítására és a módosított előszerződés aláírására, 

b) felhatalmazza a polgármestert a Gergely utcai társasházközösségek jogelődjeként 
eljáró RLP Raiffeisen Lakópark Program Gergely utca Ingatlan Kft.-vel mint jogosulttal 2003. 
december 16-án megkötött telki szolgalmi jogot alapító szerződés módosítására és 
aláírására, 

e) felhatalmazza a polgármestert a MoMDeluxe Kft.-vel a T-88735 ttsz.-ú változási 
vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően kialakuló Budapest X., 42137 / 104 és 
42137 /105 hrsz.-ú ingatlanok, a Budapest X., 42137 /82 hrsz.-ú ingatlan és a Budapest X., 
42137 /37 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában - a módosított előszerződés szerinti 
feltételekkel - a végleges adás-vételi szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
A HUNGEXPO Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 

23. napirendi pont: 
Rátkai László 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 23. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

24. napirendi pont: 
A Terrorelhárítási Központ közterület-használati hozzájárulás iránti és 

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 24. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

25. napirendi pont: 
A FU-NIÓ Kft. 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 25. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

26. napirendi pont: 
A Virág 66 Bt. 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 26. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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27. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezés 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 27. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését bezárja. Bejelenti, 
hogy 2017. október 31-ére rendkívüli ülés összehívása szükséges néhány halasztást nem 
tűrő ügy miatt. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.15 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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