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

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy mielőtt megkezdenék a munkát egyperces 
néma felállással emlékezzenek a decemberben elhunyt Filipovics Mátéra, a Kőbányai 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökére. Azzal az örömteli hírrel folytatja, hogy 
Kőbányán ismét van kikért örülni, hiszen az Év Sportolója és az Év Edzője cím nyertesei 
ülnek a teremben a Törekvés Sportegyesület sportolói és edzője személyében. A kőbányai 
vívósport mára legendássá vált. Alig több mint egy évtizedes múltjuk fantasztikus 
eredményekhez vezetett. Az utánpótlás korosztályok nevelése eljutott oda, hogy ma már a 
felnőtt bajnokságokon, nemcsak magyar, hanem nemzetközi színtéren is a Törekvés SE 
vívóit jegyzik és nemcsak az épek sportjában, hanem a fogyatékkal élők kategóriájában is. 
Különösen példaértékű, ahogy ez a Sportegyesület együtt dolgozik mindazokkal, akik 
sportolni szeretnének, nincs különbség ép vagy sérült sportoló között. A Törekvés SE egyéb 
sportágban is a fogyatékkal élők egyik jeles egyesülete. Gratulál a meghívott sportolóknak 
Osváth Richárdnak, Szirmai Benedeknek, Erdei Péternek, Hajmási Évának, Pásztor 
Flórának, Dósa Dánielnek, valamint Nagy József és Beliczay Sándor edzőknek, továbbá a 
Sportegyesület elnökének Sárvári Györgynek. Virágcsokor és egy-egy üveg pezsgő 

átadásával fejezi ki elismerését a vívósportban elért országos eredményeikért. (A Képviselő
testület tapssal köszönti a sportolókat és vezetőiket.) 

Beliczay Sándor: Megköszöni Polgármester úrnak a meghívást és három olyan eseményt 
említ a szakosztály életéből, amelyek jelentős sikereket hoztak. 2000-ben indult az első 
gyerekcsoport, mára felnőtt ez a szakosztály, nagykorú lett. 2017-ben Rómában a 
kerekesszékes világbajnokságon aranyérmes lett Osváth Richárd és ezüstérmes lett 
Hajmási Éva, ami nagy áttörést jelentett a szakosztály életében, hiszen nem nyertek még 
eddig világbajnokságot. Aztán a magyar bajnokságon is három aranyérmet nyertek: Dósa 
János, Pásztor Flóra és a lány vívócsapat. Az Év Sportolója Gálán elért eredmény volt az év 
csúcspontja, hiszen az Év Sportolója díjban részesült Osváth Richárd és Hajmási Éva, ő maga, 
pedig az Év Edzője címet nyerte el. Az, hogy ez mind létrejött rengeteg segítség, támogatás 
eredménye. Az Önkormányzat is a kezdetektől mellettük állt. Az a nagy vágyuk, hogy négy 
versenyzőjük ott legyen Tokióban 2020-ban az Olimpián és a Paralimpián. Ez nagy munka 
is és felelősség is, de bízik abban, hogy a sportolók ezt ki fogják vívni. Elmondja, ahhoz, hogy 
ez sikerüljön szerencse, egészség, sérülésmentes évek kellenek. Továbbá köszöni azt a 
támogatást, amit eddig is kaptak, és számítanának rá a jövőben is. Készítettek egy fényképes 
tablót e nagy esemény tiszteletére, a négy egyéni bajnokról, a csapatról, az edzőkről és a 
vezetőkről, amelyet ajándékképpen átad a Polgármester úrnak. 

Elnök: Az elmúlt időszak eseményeiről számol be röviden. Az Újévi koncertre 2018. január 
6-án került sor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, amelyen 
hagyományosan a Tutta Forza zenekar lépett föl, továbbá több tánccsoport, előadóművész 
is csatlakozott a produkcióhoz. A teltházas közönség fantasztikus műsort láthatott. 
Megjelent a Kőbányai Kalendárium, amelyet 2011 óta évente ad ki az Önkormányzat. A 230 
oldalas, színvonalas olvasnivalót már nagyon várták a kőbányaiak. Lezárult a január hónap 
egyik legnagyobb munkája, a költségvetéstervezet összeállítása, amelyet a hosszasan 
lefolytatott tanácskozások után február hónapban a Képviselő-testület is tárgyalni fog. 
Megköszöni a munkát mindazon képviselőknek, bizottsági elnököknek, intézmény
vezetőknek, akik részt vettek a tárgyalásokon, valamint a hivatal vezető tisztségviselőinek 
és munkatársainak. 
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Bejelenti, hogy a meghívóban 1., 6. és 9. sorszámmal jelzett előterjesztések az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint kerültek benyújtásra. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen egyhangú 
szavazattal felveszi az ülés napirendjére az alábbi előterjesztés [1/2018. (/. 25.)]: 

20. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzése ( 42. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [2/2018. (I. 25.)]: 

1. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet, valamint a 
közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosítása (38. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (35. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (39. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három tagjának 
és két póttagjának megválasztása (20. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (25. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. 
módosítása ( 41. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2018/2019. tanévre 
tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése (33. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőbányai Mocorgó Óvoda Alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása ( 4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

9. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás módosítása 
( 40. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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10. Az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása (26. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. A Bihari utca 8/C szám alatti lakóépület (37. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő 

12. A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (3 . számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. A Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelme (21. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi határozatokról (18. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 1-11. havi 
várható likviditási helyzetéről (17. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kápolna utca 19. V. emelet 19. szám alatti lakás 
elidegenítésére vonatkozó kérelemről (16. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (31. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 28-29. számú 
helyiségek, valamint a Gergely utca 36. szám alatti helyiség Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére történő ingyenes használatba adása (36. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (19. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

20. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzése ( 42. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

21. A Pont Reklám Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (7. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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22. A Virág 66 Bt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (8. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

23. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (2. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet, 

valamint a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki. 

Előterjesztő írásbeli módosító javaslata: 
1. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet a következő új 3. §-sal egészül ki: 

,,3.§ 

Az Rl. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

,,( 4) A közterület filmforgatási célú használata esetében a forgatást akadályozó, de a 
kérelmezőnek nem felróható ok, valamint a rendkívüli természeti esemény miatt elmaradt 
közterület-használatot a hatóság a kérelmező részére az erre irányuló kérelme szerint, két 
munkanapon belül biztosítja.".". 

2. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet a következő új 4. §-sal egészül ki: 

,,4.§ 

(1) Az Rl. 19. § (S) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(S) A közterület-használati díjat - az (Sa) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 
közterület tényleges használatára, az építmény üzemeltetésére, illetve a reklámhordozó 
meghibásodására tekintet nélkül kell megfizetni.". 

(2) Az Rl. 19. §-a a következő (Sa) bekezdéssel egészül ki: 

,,(Sa) A közterület filmforgatási célú használata esetében a forgatást akadályozó, de a 
kérelmezőnek nem felróható ok, valamint a rendkívüli természeti esemény miatt elmaradt 
közterület-használat tekintetében nem kell közterület-használati díjat fizetni.".". 

Indokolás: A filmforgatási célú közterület-használat keretszabályait magasabb sz i ntű 

jogszabályok, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.), valamint a 
közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának 

5 



részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm.rendelet állapítja meg. Az Mktv. 34. § 
(5) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzat képviselő -testülete részére a 
rendeleti szabályozásra, ennek keretében a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem 
felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételek 
megállapítására, különösen abban a tekintetben, hogy ilyen esemény esetén hány napon 
belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. Erre tekintettel - figyelemmel a 
Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. mai napon érkezett megkeresésére is - szükséges 
kiegészíteni a rendelettervezetet az ezzel kapcsolatos szabályozással. 

(38/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásban benyújtott módosító javaslat 
figyelembevételével szavazzanak a rendelettervezetről. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen 
szavazattal - a 38/1. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés 1. melléklete 
szerint megalkotja a közterület-használatról szóló 12/2013. (III.25.) önkormányzati 
rendelet, valamint a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40 /2013. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) 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 15 igen 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele valakinek. 

Dr. Szabó Krisztián: A szabályozás alkotmányos jelentőségére tekintettel egy mondatot 
szeretne hozzáfűzni. A helyi népszavazás kezdeményezésére vonatkozó szabályok nem 
változnak, ugyanazok maradnak, mint amelyek hosszú évek óta Kőbányán hatályosak. A 
rendelet újraalkotását az teszi szükségessé, hogy megváltozott a törvényi szabályozás. A 
népi kezdeményezés jogintézménye megszűnt, és a törvényi részletszabályok sokkal 
részletesebbek lettek, mint amelyek voltak az új törvényi szabályozás előtt. Immár a 
kezdeményezés arányszámára vonatkozó rendelkezést tartalmazza csak a Képviselő -
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testület előtt lévő rendelettervezet, amely egy rövid, de annál jelentősebb önkormányzati 
rendeletterezet. 

Tóth Balázs: Véleménye szerint a jogszabály szellemiségével ellentétes az, hogy ilyen nagy 
számú választópolgárt kell előzetesen megkérdezni arról, hogy milyen fontos témában 
szeretnének helyi népszavazást. E miatt javasolja azt, hogy a törvény által engedett 
legkisebb százalékos arányban, azaz 10%-ban állapítsa meg a Képviselő-testület ezt az 
értéket. 

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 1. §-ában a „20%" 
helyébe a „10%" lép. 
Indokolás: a törvényben meghatározott legkevesebb részvételi arány kerüljön 
meghatározásra az önkormányzati rendeletben. 

(39 /1. módosító javaslat) 

Előterjesztő nem támogatja a 39 /1. módosító javaslatot. 

Somlyódy Csaba: Bizottsági ülésen is volt erről szó, indoklásképpen a 20%-ra az hangzott 
el, hogy eddig is ez volt. Kőbánya történetében volt, amikor alacsonyabb részvétel is 
elegendő volt. Felhívja a figyelmet, hogy a migráns népszavazáskor Kőbányának 36%-os 
volt a részvétele. Ha 20%-ot aláírásba összeszed valaki egy népszavazásra, akkor az el is 
dőlt. Majdnem a szavazásra elmenőknek a mennyisége kell ahhoz, hogy népszavazást írjunk 
ki. Ez a 36% részvétel rekordmennyiségű volt a népszavazáson. Ő is javasolja átgondolni a 
20%-ot. 

Dr. Szabó Krisztián: A népszavazás eredményessége szempontjából a részvételi arány csak 
egy mutató. Az Alaptörvény továbbra is úgy szabályoz, mint ahogy tette ezt korábban az 
Alkotmány, sőt érvényességi küszöböt is állít. Tehát az összes választópolgár több mint 
felének a részvétele szükséges az érvényes népszavazáshoz. Ezen részt vevő 

választópolgárok több mint felének az azonos szavazata szükséges az eredményes 
népszavazáshoz. Önmagában az, hogy a kezdeményezők számával már eldőlt volna a 
szavazás, az így nem igaz, mert a 20% és az 50%+ 1 fő között azért jelentősebb különbség 
van. Kéri, hogy a módosító javaslatról majd a Képviselő-testület szavazzon. 

Tóth Balázs: Érti Jegyző úr állásfoglalását, ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy a 
Képviselő-testület egy helyi ügyet érintő kérdésben kapjon egy erős lakossági visszajelzést. 
Lejjebb vinné a kezdeményzési küszöböt és természetesen előfordulhat az, hogy még így 
sem lesz eredményes a népszavazás, de a Képviselő-testületre nézve egy nagyon erős 
iránymutatás lesz a lakosság részéről, hogy az adott ügyben mit várna el a testülettől. 

Somlyódy Csaba: Véleménye szerint két teljesen más dologról beszéltek a Jegyző úrral. 
Nem azért mondta a 36%-ot, tisztában van azzal, hogy érvénytelen volt itt a népszavazás. 
Nem az érvényességről, nem érvényességről van szó, hanem arról, hogy körülbelül ennyi 
embert érintett meg egy kirívóan nagy kampány után a népszavazás intézménye. A 
tervezetben szereplő 20%-os mértékkel véleménye szerint majdnem azt várjuk el, hogy 
népszavazáson résztvevők arányával azonos vagy közel azonos részvétel szükséges 
magához a népszavazás kezdeményezéséhez. Azzal, hogy a népszavazást kéri, majdnem 
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szavazott is, mert többen nem fognak elmenni. 65 OOO szavazónál várjuk el, hogy 7000 
feletti aláírás gyűljön össze és akkor eljön 8300 ember szavazni. 

Elnök: Úgy véli, hogy helyi népszavazást mindenképpen fajsúlyos ügyekben szabad és 
érdemes kiírni. Ahhoz, hogy ez egy érvényes népszavazás legyen el kell érni az 50%-ot. 
Erősen megkérdőjelezhető, ha már az aláírásgyűjtés időszakában egy viszonylag alacsony 
támogatási arány jelenik meg, hiszen akkor eljuthatunk-e oda, hogy a több tízmilliós 
kiadással járó népszavazást eredményesen lehessen lebonyolítani. Nemcsak ily módon 
lehet a népszavazásig eljutni, hanem egyéb lehetőségei is vannak. Ha fontos, helyi 
jelentőségű ügyben kell dönteni, akkor van akár a testületnek, akár másoknak is 
lehetőségük arra, hogy a népszavazást kezdeményezzék mindenféle állampolgári 
aláírásgyűjtés nélkül. Ezzel a felelősségei a testületnek adott pillanatban élni is kellene, sőt 
kötelessége lenne. Nagy városokban szinte mindenhol ez az arány az, ami szabályba 
foglaltatott. 

Elnök: Amennyiben további hozzászólásra nem jelentkezik senki kéri a Képviselő-testület 
tagjait, hogy szavazzanak Tóth Balázs képviselő úr módosító javaslatáról. 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 8 
ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadja el a 39/1. módosító javaslatot. {3/2018. (/. 
5.JJ 

Elnök: Kéri, szavazzanak a Jegyző úr által előterjesztett rendelettervezetről. Indítja a 
szavazást. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, 
1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három 

tagjának és két póttagjának megválasztása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a 
szavazást. 

4/2018. (1. 25.) KÖKT határozat 
a 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három 
tagjának és két póttagjának megválasztásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának Dr. Bognár Ferencet 
(szül.: 1955. november. 29., anyja neve: Nagy Mária) megválasztja. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának Herczeg Istvánnét 
(szül.: 1967. július 24., anyja neve: Kiss Margit) megválasztja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának Szigeti Mónikát (szül.: 
1974. január 18., anyja neve: Kozma Zsuzsanna) megválasztja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának Kovács Zsoltnét 
(szül.: 1975. június 8., anyja neve: Kovács Margit Mária) megválasztja. 
S. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 09. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának Kulcsárné Paksi 
Cecíliát (szül. : 1976. október 16., anyja neve: Gál Mária) megválasztja. 
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a következő általános 
választásra megválasztott Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
alakuló ülésének napján hatályát veszti. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Dr. Pap Sándor: A Fővárossal történt bevételmegosztás eredményeként 407 762 eFt 
összeggel több iparűzésiadó-bevételt kap az Önkormányzat, mint tavaly. Ez a kerület 
költségvetését fogja gazdagítani, a kerület fejlesztésére fogják elkölteni. Véleménye szerint 
visszaigazolódni látszik az a munka, amelyet nyilván minden kerület, de Kőbánya vezetése 
is igyekszik végezni azért, hogy működőtőke jöjjön a kerületbe. Beruházott a Basch, 
beruházott az Árkád, beruházni tervez a Continental. Kőbányán a korábbi évek 
rendezetlenségével szemben mostanra kulturált lakóterületek és magas minőségű ipari 
területek fejlődnek. Ez természetesen a kerület építményadójában is látszik és ez látszik az 
iparűzési adóban is. Ehhez a növekményhez azt gondolja, hogy ők is hozzájárultak, 
igyekezni fognak felelősen felhasználni ezt a közel 408 millió forintot. 

Somlyódy Csaba: Azt kérdezi az előterjesztőtől, hogy milyen bevétel növekmény látszik a 
Fővárosban? Melyik az a terület, amelyik látványosan fejlődött az utóbbi időben, hogy a 
bevételből ennyivel több pénzt lehetett visszaosztani? 

Elnök: Körülbelül 9 milliárdos a növekmény az előző évhez képest, ez teszi lehetővé, hogy 
a visszaosztott iparűzési adóból mi többlethez jussunk a jogszabályban meghatározott 
arányszámok alapján. Ez a jogszabály határozta meg egyébként azt is, hogy évek alatt 
fokozatosan egy-egy százalékkal kicsivel a Főváros javára billenjen a mérleg. Jelen 
pillanatban 46% a kerületeknél marad, a többit pedig a Főváros feladatainak 
finanszírozására fordítják. 

Somlyódy Csaba: Arra kíváncsi, hogy a GDP növekedés eredménye ez a dolog vagy pedig 
egy feszesebb, határozottabb adóbeszedés történik az egész Főváros területén. 
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Elnök: Tegnap erről Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úr mondott két mondatot, 
onnan van információja. A fővárosi adóvégrehajtók tevékenysége jelentősen nem változott 
az elmúlt időben, a gazdaság teljesítményével indokolta Főpolgármester-helyettes úr a 
pluszbevételt. 
További hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

5/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros 
főpolgármesterét írásban tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi 

Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. módosítása 
Előterjesztő: dr Pap Sándor alpolgármester 

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

6/2018. (1. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. 
módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2016. december 20. napján 
megkötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. módosítását az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2018/2019. 

tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek kérdése észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást. 

7 /2018. (1. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2018/2019. tanévre 
tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén található beiskolázási 
körzettel rendelkező általános iskolák Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatala által a 2018/ 2019. tanévre tervezett iskolai felvételi körzeteinek kialakítását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

8/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát az 1. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
2. Ez határozat 2018. január 26-án lép hatályba. 

1. melléklet a 8/2018. (!. 25.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ 3341/ 1/ 2018/ KCO 

Módosító okirat 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2017. május 17. napján kiadott, K/17874/4/2017 /11 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a 
... /2018. (I. .... ) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,, 6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés funkciója, célja 
száma joga vagy a 

vagyon 
használati joga 

1101 Budapest, Kőbányai út 38920/9 használati jog óvoda 
1 30. 

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

Kelt: Budapest, 2018. január „ 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a /2018. (/. 25.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ 3341/2/2018/KCO 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Mocorgó Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. május 15. 
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2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2 .1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

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

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján ellátja a helyi óvodai nevelést és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. 

42 Ak''lt' t'. f"t 'k .. 0 segve es1 szerv o eve enysegene k'll h' t t'. k' t' b a am az ar asi sza agaza 1 l ' esoro asa: 

szakágazat szakágazat megnevezése 
száma 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 
az óvoda zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen 
kívüli étkeztetésének biztosítása, 

e) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési
oktatási intézményekkel, 

dJ különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

e) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi 
gyermekkel együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, 
enyhe fokban látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, 

f] az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
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sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciális tehetséggondozó programok szervezése hátrányos helyzetű 
gyermekek részére, 

h) tehetségpontként működhet. 

4 Ak 1 'k 4 . . ö tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . , . 1„1' ormanyzat1 un c10 szennt1 meg1e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

10 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

11 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Hungária 
körút 5-7., Kőbányai út 30., 43/A, 43/8, 45/A F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, H2, K-1, K-2 
egység, Könyves Kálmán körút páratlan oldal, Lengyel sétány, Vajda Péter utca páros 
oldal. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év 
határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. 
Az egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül 
kinevezésre. 

5.2. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ a: 
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1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

6.1 .3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, 
Szent László tér 29.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
k "' l ' .. ozneve est mtezmeny 

maximális 
feladatellátási hely megnevezése 

tagozat 
gyermek-, 

megjelölése 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 150 fő 

63 At:ldtll't ' t l'l' ' .. eaaeaas szo1ga o mgat anvagyon: 

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés funkciója, célja 
száma joga vagy a 

vagyon 
használati joga 

1101 Budapest, Kőbányai út 38920/9 használati jog óvoda 
1 30. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § ( 4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen 
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító 
okiratnak a Kőbányai Mocorgó Óvoda 2018 .... napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/3341/1/2018/KCO okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és 

a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások 
módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

9/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és 
a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások 
módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 2. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 3. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 4. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
S. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását az S. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 6. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Roma Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 7. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Román Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 8. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Önkormányzat között 
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2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 9. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Szerb Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 10. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ukrán Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttműködési megállapodás módosítását a 11. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
12. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-11. pont szerinti 
megállapodások aláírására. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1-11. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
Az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Tóth Balázs: Az anyagból kiderül, hogy a Bodza utcai ingatlan visszaadása megtörtént és az 
Egyesület 1 millió forint összegű támogatást kapott a Maláta utcai ingatlan felújítására . A 
benyújtott teljesítési igazolások között vannak közüzemi számlák is, gáz-, illetve mobil
szolgáltatóktól Kérdezi, hogy az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásba 
beleférnek-e ezek a tejesítések? 

Elnök: A szerződés szövege nincs előtte, ezért Jegyző úrtól kér segítséget a válaszadásban, 
amely szerint igen, belefér. Az Óhegy Polgárőr Egyesület nem oly rég alakult, 1 millió 
forintot kért az indulásához, amit meg is adott a Képviselő-testület. Korábban a Wolf 
Polgárőrség működött azon a bázison a Maláta utcában, ahol most az Óhegy Polgárőr 
Egyesület működik. A korábbi években a Wolf Polgárőr Egyesület közüzemi díjait is az 
Önkormányzat fizette . Az Óhegy Polgárőrség már megfogalmazta a 2018-as évre vonatkozó 
támogatási kérelmét, amelyben kéri az ingatlan további használatát és a működéséhez 
szükséges támogatást. Véleménye szerint ezt a támogatást a jövőben is megadhatják a 
költségvetés keretében, nyilván az együttműködést újra kell szabályozni. Jó hír, hogy a 
szervezet megerősödött, talpra tudott állni. Több mint 40 taggal működnek, rendszeresen 
támogatják a rendőrség és a közterületfelügyelet munkáját. 

Elnök: Amennyiben további hozzászólás nincs, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

10/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy 
Polgárőr Egyesületnek (adószáma: 18514986-1-42, székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár 
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utca 91., statisztikai száma: 18514986-9499-526-01, nyilvántartási száma: 01-02-0015212, 
elnöke: Császár László) az Együttműködési megállapodás alapján nyújtott 1 OOO OOO forint 
vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Bihari utca 8/C szám alatti lakóépület 

Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő 

Elnök: Kérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. 

Tóth Balázs: A Bihari utca 8/C egy több mint 70 önkormányzati bérlakást tartalmazó 
épülettömb. 2010 környékén ezt az ingatlant felújította az akkori Vagyonkezelő vezetése, 
több mint 600 millió forint ráfordítással. Fontos munkálatok nem kerültek elvégzésre 
akkor, amelyek azt eredményezték, hogy az épületet a tavalyi évre életveszélyessé 
nyilvánították a függőfolyosók állapota miatt. Az életveszélyt az Önkormányzat 
aládúcolással elhárította, azonban mégis az épület záros határidőn belüli lebontása mellett 
döntött. Ez súlyponti kérdés, mivel több száz embert érint. Véleménye szerint 
mindenképpen szükséges, hogy ezt megtárgyalja a Képviselő-testület, ezért kérte 
előterjesztésében azt, hogy Polgármester úr, készítsen egy átfogó tanulmányt, amelyet a 
Képviselő-testület meg tud tárgyalni a következő ülésén annak érdekében, hogy olyan 
döntést tudjanak hozni, amely a lakók sorsát megnyugtató módon rendezi. Fontos lenne 
megbizonyosodni arról, hogy valóban az épület lebontása-e a megoldás, hiszen ezzel 70 
önkormányzati bérlakást elveszítenek. Sokan ezek közül a családok közül rendesen 
fizetnek, nincs elmaradásuk, nincs semmiféle olyan ügyük, ami alapján az Önkormányzat 
más esetben ne akarna velük szerződést kötni, mégis most olyan helyzetben vannak, hogy 
az utcára kerülhetnek. Véleménye szerint, ha Polgármester úr a februári ülésre elkészít egy 
átfogó anyagot, amelyben megvizsgálja, hogy milyen lehetőség van ezeknek a családoknak 
egyéb bérlakásokban történő elhelyezésére, akkor a Képviselő-testület sokkal 
megnyugtatóbb, jobb döntést tud hozni ezeknek az embereknek az ügyében. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a most benyújtott előterjesztését. 

Elnök: E napirendi ponthoz kilencen felszólalási jegyet töltöttek ki, akiknek most megadja 
a hozzászólási lehetőséget. Elmondja, hogy a Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében maximum 3 perces 
időkeretben fejthetik ki véleményüket. 

Felszólalási jegyet nyújtott be Udvarhelyi Tessza, Daru Krisztina, Daru Józsefné, Váradi 
Nikolett, Dr. Édes András, Csemer Rita, Dávid Károlyné, Magyari Tibor, Baranyi Nikoletta. (Az 
1-9. számú felszólalási jegy a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Udvarhelyi Tessza (1. sorszámú felszólalási jegy): A Város Mindenkié (AVM) lakhatási 
érdekvédelmi csoport egyik tagja. Azért kért felszólalási lehetőséget, hogy elmondhassa a 
csoportjuk álláspontját a Bihari utcával kapcsolatban. Pár hónappal ezelőtt megkeresték 
őket a Bihari utca lakói azzal, hogy el fogja bontani az Önkormányzat az épületüket és 
vannak közöttük olyanok, akik fognak lakást kapni és vannak olyanok, akik nem. Ami 
számukra kiderült az az, hogy az Önkormányzat a törvény betűjét betartva azokanak, 
akiknek határozatlan idejű szerződésük van azoknak biztosít cserelakást, akiknek 
határozott idejű szerződésük, azoknak pedig nem. Értik, hogy a lakástörvény szerint az 
Önkormányzat jogosan jár el, viszont azt gondolják, hogy sem emberileg sem, mint felelős 
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közhatalom nem jár el megfelelően. Erre a Bihari utcai házra ez az Önkormányzat S évvel 
ezelőtt 700 millió forintot költött közpénzből. Ezt a felújítást elrontották, nagyon rövid i dő 

alatt életveszélyessé vált a ház, amihez a lakóknak semmi közük nincs. Azok az emberek 
hibáztathatók, akik kivitelezték ezt a felújítást és az az Önkormányzat, ami efölött regnált. 
Azt gondolják, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés, tudják, hogy az előző Önkormányzat 
rontotta el ezt a felújítást, de a jelenlegi Önkormányzat ugyanolyan felelősséggel tartozik 
ezekért a lakókért, teljesen függetlenül attól, hogy milyen párt képviselői ülnek itt a 
székekben. Ezek az emberek most valahol laknak, és ha az Önkormányzat döntése miatt 
nem lesz hol lakniuk, ez számukra elfogadhatatlan. Az Önkormányzat, ha nem jó gazda, azt 
vállalja fel nyilvánosan és biztosítson minden Bihari utca 8/C-ben lakónak megfelelő 
elhelyezést. Két dolog miatt kérték meg Tóth Balázst, hogy ezt a határozati javaslatot a 
testület elé tárja. Egyrészt még semmilyen hivatalos iratot nem láttak eddig arról, hogy az 
Önkormányzat kiszámolta-e azt valaha, hogy olcsóbb ezt a házat lebontatni, mint felújítani. 
Úgy tűnik, hogy ez egy hasraütés döntés volt, ami elfogadhatatlan. Egy önkormányzati 
vagyonról nem lehet így dönteni, ki kell számolni, hogy a bontás vagy a felújítás kerül-e 
többe. A másik pedig az, hogy ha mégis a bontás mellett döntenek, akkor mindenkinek 
biztosítsanak elhelyezést, teljesen függetlenül attól, hogy jogilag kötelezve van-e erre az 
Önkormányzat vagy sem. Azt gondolják, hogy az Önkormányzat tartozik ennyivel a kerületi 
lakosoknak. Kéri, hogy fogadja el a Képviselő-testület a határozati javaslatot. Ha nem így 
tesznek, akkor véleményük szerint az Önkormányzat arról tesz tanúbizonyságot, hogy 
válogatnak a kőbányai lakók között. Azt a benyomást kelthetik, hogy vannak olyan kőbányai 
lakosok, akiktől szeretnének megszabadulni, elsősorban a szegény és cigány emberektől. 
Ezért azt kérik, hogy Kőbánya ne legyen az új Józsefváros, ahol kiszorítják azokat az 
embereket, akikkel senki sem akar foglalkozni, merthogy a város mindenkié, a város az övék 
is és ez az önkormányzat is mindenkié. 

Daru Krisztina (2. sorszámú felszólalási jegy): Elmondja, hogy a Bihari utca 8/C-ben lakik, 
egyedül neveli két kiskorú gyermekét és egy gyámgyermekét. Februárban lejár a bérleti 
szerződése, úgy tudja, hogy még 6 hónappal meghosszabbítják, aztán mehetnek az utcára. 
Azt hitte, hogy a Kormány célja a családegyesítés, nem pedig a szétszakítás. Hajléktalanok 
lesznek, gyermekeiket elviszik, védelembe helyezik. Szociális helyzetben élő embereket, 
nagycsaládosokat, beteg nyugdíjasokat akarnak kilakoltatni. Nem emlékszik, hogy lett volna 
valaha is Kőbányán ilyen volumenű kilakoltatás. A kőbányai Önkormányzatot egyáltalán 
nem érdekli mi lesz a kilakoltatott emberek és gyermekeinek a sorsa. Azért vannak most itt, 
hogy helyzetük valamely módon megoldásra kerüljön. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 
gondolják át az emberek sorsát, ne kerüljenek az utcára. 

Daru Józsefné (3. sorszámú felszólalási jegy): Nem jelentkezett felszólalásra. 

Váradi Nikolett ( 4. sorszámú felszólalási jegy): Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
bérleti szerződés lejárta után a továbblakhatást biztosítani szíveskedjen. Jelenleg a Bihari 
utca 8/C I. emelet 31. lakásban lakik férjével, mint bérlők Férje nyugdíjas, neki pedig 
bejelentett állása van. Rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, amiket papíron igazolni 
tudnak Sem az Önkormányzat felé, sem közszolgáltatók felé tartozásuk nincs, ezeket nullás 
igazolásokkal tudják bizonyítani. Nem szeretnének utcára kerülni. 

Dr. Édes András (5. sorszámú felszólalási jegy): Elmondja, hogy ügyvédként 3-4 embert 
képvisel a Bihari utca 8/C bérlői közül. Véleménye szerint az Önkormányzat 32/2012. (IX. 
24.) rendelete akkor lenne korrekt és jogszabályoknak megfelelő, ha a 18. §, ami a 
Polgármester úr hatáskörébe utalja azt, hogy új bérleti szerződés megkötésre kerül-e vagy 
sem, tartalmazná azt, hogy "a rendelet hatálybalépését követően megkötött határozott idejű 
bérletekre". Tudniillik így lenne abszolút korrekt dolog. Abban az esetben, ha a rendelet 
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hatálybalépését követően kötnek meg egy szerződést az Önkormányzat felvilágosítja a 
bérlőt, hogy semmiféle garancia nincs arra, hogy ha lejár a határozott idejű bérlet akkor 
folytatás következik. Egészen más a helyzet abban az esetben, ha a határozott idejű 
lakásbérleti szerződés megkötésére a régi rendelet hatálya alatt került sor. A régi rendelet 
ugyanis, csakúgy, mint Budapest Főváros önkormányzatainak döntő többsége, úgy 
szabályozza, hogy kötelező a meghatározott feltételek teljesítése esetén (a bérlő fizesse a 
lakbért, fizesse a közüzemi díjakat, rendeltetésszerűen használja a lakást) kötelező a 
hosszabbítás. Az egyes rendeletekben természetesen vannak eltérések. Visszatér a X. 
kerületre. Abban az esetben, ha a régi rendelet hatálya alatt kötötték meg a bérleti 
szerződéseket, a bérlőknek az volt a tudatában, hogy kötelező a bérleti szerződés 

meghosszabbítása. Szerzett joguk. Gyakorlatilag nem sokminden különbözteti meg a 
határozott idejű bérletet a határozatlan idejűtől, hiszen kötelező a hosszabbítás. Azt 
követően, hogy hatályba lépett az új rendelet, senki nem tájékoztatta a bérlőket arról, hogy 
az ő szerzett jogaikat, nevezetesen azt, hogy úgy kötötték a korábbi bérleti szerződést, hogy 
muszáj hosszabbítani, ez a joguk semmibe veszett az Önkormányzat szerződés
módosításának formájára, illetve a kialakított gyakorlatra tekintettel. Nem egy bérlő, 
amikor a bérelti szerződés megkötésre került, viszonylag felújításra szoruló lakásba ment, 
ráköltött 400 000-800 OOO Ft-ot. Elmondja, hogy a megalapozottnak tartott jogi álláspontja 
érvényesítésére két héten belül egy próbapert fog megindítani a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság előtt amiatt, hogy megfosztották a határozott idejű bérlőket a korábbi 
jogszabályban részükre biztosított joguktól. Az előzőekben elmondottakat le is írta, két 
példányban Tóth Balázs képviselő úrnak odaadta azzal, hogy adja át a Polgármester úrnak. 

Csemer Rita (6. sorszámú felszólalási jegy): Már nem a Bihari utcában lakik, mivel 2016. 
augusztus 15-én kirakták öt gyerekkel az utcára, mert 300 OOO Ft hátraléka volt. Egy 
illetőnek mondta, hogy ki szeretné fizetni egy összegben, mert le volt rakva neki ez a pénz, 
mivel együttműködött a Családsegítővel. Azt mondta, ha kifizeti a tartozást, ha nem mennie 
kell. Az ötödik pici babája úgy született, mint egy hajléktalan, az utcán vannak, a gyerekei 
iskolába járnak. Csak azt szeretné, hogy senkit ne rakjanak az utcára, mert ő már tudja 
milyen az öt gyerekkel hajléktalannak lenni. Ő be szerette volna adni a pályázatot, de az 
ügyintéző azt mondta, hogy el fogják utasítani, de hiába ő akkor is be fogja adni a pályázatot. 
A gyerekei normálisan járnak iskolába, a párja állami cégnél dolgozik, ő nem tud elmenni 
dolgozni, mert a picit sehová nem veszik fel bölcsődébe. 

Dávid Károlyné (7. sorszámú felszólalási jegy): Ő és a férje betegek, szeptember 31-ével el 
kellett volna hagyniuk az ingatlanukat indok nélkül. Nem megférhetetlenek, nincs 
tartozásuk, mindent rendesen fizetnek, idősek és így is utcára kerülnének. Kéri a tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy valamilyen emberséges módon próbáljanak hozzáállni a 
dologhoz, hogy továbbra is folytathassák a lakhatásukat és ne kerüljenek utcára, mert 
valószínűleg már nem bírnák ki. 63 éves, dolgozik, munkahelye van folyamatosan. 

Magyari Tibor (8. sorszámú felszólalási jegy.): elmondja, hogy az AVM önkéntese. 
Párbeszédet szeretne kezdeményezni az Önkormányzattal a Bihari utca 8/C alatti lakók 
érdekében. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az AVM csak érdekvédelmi munkát 
folytat a Bihari utcában a lakók körében, semmilyen lázító, tüzelő munkát nem végeznek az 
Önkormányzattal szemben. Az ottlakók zöme 10-20 éve vagy még régebben lakik ott, akik 
büszkék arra, hogy ott élnek és kőbányaiak. Mint minden lakóközösségben akadnak 
renitens lakók, akik áthágják az együttélés szabályait, drogosok, notórius nem fizetők, 
összeférhetetlenek. Nemcsak a szegénység vándorol, hanem a bűnözés is, aminek a 
megszüntetése a rendőrség hatásköre. Az ottlakók zöme normális polgári életet él, ezért 
fontosnak tartják az ártatlanság vélelmét. Kérik az Önkormányzat illetékes bizottságát, hogy 
ne tegyen hajléktalanná családokat, és biztosítson a meglévőnél nem rosszabb elhelyezést 
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az ottlakók számára. Ha mindenáron a bontás mellett döntenek, tudják a lakók is, hogy egy 
ipari területen élnek, és ha az Önkormányzat hosszútávú kerületfejlesztési terveiben egy 
egységes iparterületet hoz létre, akkor jó lenne, ha méltányossági alapon figyelembe vennék 
az ottlakók érdekeit is. Megpróbálnának közösen, párbeszédek alapján megoldást találni, 
ami mindkét félnek megfelel. Tisztában vannak az Önkormányzat behatárolt lehetőségeivel, 
viszont szeretnék, ha a Bihari utca lakói nem gyarapítanák a hajléktalan és szétszakított 
családok népes táborát. Köszöni, hogy meghallgatták és reméli, hogy az itt elhangzottak 
megértésre találnak a Képviselő-testület részéről és közösen tudnak dolgozni a Bihari utca 
8/ C lakói ügyének rendezésében, 21. századi megoldásában, amit a társadalom is elvárna a 
politikai vezetéstől. 

Baranyi Nikoletta (9. sorszámú felszólalási jegy): Elmondja, hogy épp ma akarták 
kilakoltatni négy gyermekével együtt, holott normálisan fizeti a lakást, normális 
körülmények között élnek, rendesen járnak a gyermekei óvodába, iskolába. Ráköltött 
nagyon sokat a lakásra. Vittek neki hétfőn egy végrehajtási papírt bírósági végzéssel, hogy 
csütörtökön hagyja el a lakást négy kiskorú gyermekével. Véleménye szerint az a 
legnagyobb probléma, hogy az Önkormányzat vagy a Polgármester vagy nem tudja, hogy 
kicsoda. Általánosítanak a Bihari utca 8/C-vel kapcsolatban, azért mert az egy rosszhírű 
környék, drogosok stb. Amiket leírnak, abba ők nem tartoznak bele. Ott igenis a fele 
normálisan fizet, rendezett körülmények között él, és így akarják utcára tenni őket. 

Konkrétan az ő papírján az állt, amikor beadta a hosszabbításra az igényét, hogy nem tudtak 
az ügyében döntést hozni. Elmondja, hogy annak idején szociális alapon kapták meg a lakást, 
amit fizetett is rendesen, egyszer volt elmaradása. Határozatlanból lett határozott idejű a 
szerződése. A férje elveszítette a munkahelyét, egy hónapon belül talált másikat és kéthavi 
lakbér elmaradása miatt tették határozott idejűvé. Most arra hivatkoznak, hogy mivel 
határozott idejű a szerződése oldja meg a lakhatását ahogyan akarja, ha fizet, ha nem. Azt 
szeretné, hogy gondolja át mégegyszer a Képviselő-testület a döntését, mert teljesen 
jogtalannak tartja, amit vele akarnak csinálni. Általánosítanak és pontosan azokkal nem 
akarnak foglalkozni, akik normálisan, tisztességesen élnek ott. 

Elnök: Tóth Balázs képviselő úr határozati javaslatához a bizottsági ülésen érkezett két 
módosító javaslat, amelyek közül az egyiket a bizottság támogatta. Erről a módosító 
javaslatról szavazni kell a Képviselő-testületnek is, hacsak az előterjesztő nem támogatja. 

Somlyódy Csaba: Számtalanszor elmondta a korábbi testületi üléseken, hogy amikor a 
Polgármester begyűri a hatásköröket maga alá egyben a kontrollt is elveszíti bizonyos 
ügyek felett. Egyszemélyű döntés van, ennek vagyunk most itt a tanúi. Egyetlenegy tervvel, 
elképzeléssel sem találkozott eddig. A választott Képviselő-testület jelen pillanatban 
szembesül először ezzel a problémával egy igen akut esemény kellős közepén. Emberekről 
van szó, bármennyire is nem tűnik fel egyeseknek. Lehet a jog mögé bújni és lehet faarccal 
nézni, hogy egyesek jogszerűen kerülnek az utcára. Kiderült, hogy 700-800 millió forintot 
beleöltek ebbe az épületbe, komfortosították, ez a komfortfokozat a mai napig megvan, az 
épület áll, alapjainak semmi baja, a függőfolyosónak van baja és beázás volt. Többen azt 
mondták neki, bár szakértővel még nem tudta megnézetni, hogy a függőfolyosót meg 
lehetne csinálni. Ha ezt a 700-800 millió forintot eldózerolják fölmerül benne, hogy aki 
igennel fog szavazni, nem fog-e egy bizonyos intézménybe járni majd éveken keresztül, mint 
most a VI. kerületnek az a testülete, aki az egyik Andrássy úti villa elkótyavetyélését igennel 
támogatta. Most 800 millió forintot kidobnak az ablakon. Nem látott számításokat, hogy ez 
most jó vagy nem jó. Nem állítja, hogy az a garnitúra, aki akkor ezt elsíbolta, ellopta ... (a 
szöveg nem érthető) Vonják felelősségre, jelentsék fel őket, ebben ő partner lenne, de úgy 
gondolja, hogy ez a jelenlegi lakókat nem érinti. Komplexebben kell ezt a dolgot kezelni, ne 
bújjanak a jog lehetőségei mögé, hogy lepergessék magukról ezt a problémát, mert igenis 
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ezt a testületet azért választották, hogy a kőbányai emberek problémáját oldja meg. Ezzel 
mindenki felelősséggel tartozik a tükörnek és felelősséggel tartozik a választópolgároknak 
is. 

Elnök: Ha Képviselő úr eljárna a szakbizottság üléseire, akkor vélhetően ismerné az üggyel 
kapcsolatos kérdéseket. Jogában áll elmenni, akkor nem lenne ilyen tájékozatlan és nem 
beszélne akár butaságokat is. A Bihari utcai épület felújításáról az első döntések 2006-ban 
születtek meg, az Ön elvtrásai hozták a döntéseket. Már akkor azt mutatták, hogy ez a 
felújítás vélhetően nem lesz sikeres. A ház már akkor igen rossz állapotú volt. Egyébként a 
Képviselő-testület ez ügyben kétszer is feljelentést tett, amit sajnos elutasított a rendőrség. 

A ki nem fizetett alvállalkozók sokáig sírtak azért, hogy a munkájukat elvégezték, nem kevés 
anyagi ráfordításuk volt, de nem részesültek abból a 600 millió forintból, amelyből 

körülbelül 200 milliót a Kőbányai Önkormányzat biztosított. Az ott élő embereknek azt 
felejtették elmondani akkor, hogy úgy újítják föl a házat, hogy az hosszútávon alkalmatlan 
lakhatásra. Azt is elfelejtették akkor elmondani, hogy készült egy tanulmány erről az 
épületről, amit egy igen neves szakember, Ladányi János készített. Ő már akkor 
megfogalmazta azt a javaslatát az Önkormányzatnak, hogy ezt az épületet szüntesse meg. 
Nem véletlenül, hiszen a városban ezek a zárványok, mint a Bihari utcai lakóépület, a 
korábban szanált Noszlopy utcai ingatlan vagy a szanálásra váró Hős utcai, mind-mind 
nagyon súlyos társadalmi problémákat vet föl. Egyáltalán nem biztos, hogy az a jó cél, ha 
ilyen körülmények között próbálunk megőrizni olyan lakhatási feltételt, amely nem biztos, 
hogy hosszútávon célravezető. Az Önkormányzat a felelős lakásgazdálkodásának 
köszönhetően, szerencsére máshol is tud lakhatási feltételeket biztosítani azoknak, akiknek 
bérbe tud adni lakást. 

Tóth Balázs: Nem olvasta az előbb említett tanulmányt, de kétli, hogy az szerepelne benne, 
hogy még olyan áron is, hogy „kivágják az utcára" az ott lakókat fel kell számolni ezeket az 
épületeket. Nyilvánvaló, hogy az lenne a távlati cél, de itt most emberek sorsáról döntenek. 
Ezért lenne fontos az, hogy februárban egy jól előkészített, a dolgot minden oldalról 
körüljáró előterjesztés alapján tudjon majd a testület dönteni. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, hogy ne támogassák a bizottsági ülésen elfogadott módosító javaslatot, mert akkor 
az eredeti javaslatból kikerülne az, hogy az Önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a 
lakók lakhatását megoldja. Kéri, hogy az eredetileg beterjesztett javaslatot fogadják el. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri a Képviselő-testületet, hogy 
először a három módosító javaslatról szavazzanak, majd azok figyelembevételével az 
eredeti határozattervezetről. 

Vermes Zoltán szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint 
módosuljon: 
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készítsen olyan tervet a Bihari utca 8/C szám alatti önkormányzati 
lakóház helyzetének a rendezésére, amely az épület kiürítésén és bontásán kívül alaposan 
megvizsgálja a feltárt műszaki problémák tartós megoldásának és ily módon az épületben 
található összkomfortos önkormányzati bérlakások megőrzésének a lehetőségét is, továbbá 
lehetőség szerint biztosítja, hogy a helyzet rendezése során a jelenleg ott lakók közül senki 
sem veszíti el a lakhatását." 
Indokolás: A "lehetőség szerint" kitétel alapján az Önkormányzat a jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével járhat el. 

(37 /1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 37 /1. módosító javaslatot. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen, 
6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a 37 /1 . módosító javaslatot. [11/2018. 
(/. 25.)] 

A Humánszolgáltatási Bizottság szóbeli módosító javaslata (Radványi Gábor javaslata 
alapján): a határozattervezet az alábbiak szerint módosul: 
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készítsen olyan tervet a Bihari utca 8/C szám alatti önkormányzati 
lakóház helyzetének a rendezésére, amely az épület kiürítésén és bontásán kívül alaposan 
megvizsgálja a feltárt műszaki problémák tartós megoldásának és ily módon az épületben 
található [össz]komfortos önkormányzati bérlakások megőrzésének a lehetőségét is. [, 
továbbá biztosítja, hogy a helyzet rendezése során a jelenleg ott lakók közül senki 
sem veszíti el a lakhatását.]" 
Indokolás: Az Önkormányzat a jogszabályi rendelkezések figyelmen kívül hagyására nem 
vállalhat kötelezettséget. 

(37 /2. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 37 /2. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete 9 igen, 
4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadja a 37 /2. módosító javaslatot. [12/2018. (I. 
25.)] 

Elnök szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben a "2018. február 22." 
szöveg helyébe a "2018. május 31." szöveg lép. 
Indokolás: A határozat végrehajtásához több idő szükséges. 

(37 /3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 37 /3. módosító javaslatot. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 
4 ellenszavazattal elfogadja a 37 /3. módosító javaslatot. [13/2018. (/. 25.JJ 

14/2018. (1. 25.) KÖKT határozat 
a Bihari utca 8/C szám alatti lakóépületről 
(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készítsen olyan tervet a Bihari utca 8/C szám alatti önkormányzati 
lakóház helyzetének a rendezésére, amely az épület kiürítésén és bontásán kívül alaposan 
megvizsgálja a feltárt műszaki problémák tartós megoldásának és ily módon az épületben 
található komfortos önkormányzati bérlakások megőrzésének a lehetőségét is. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: Ügyrendi kérdésben Somlyódi Csaba képviselő úrnak adja meg a szót. 
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Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy megkaphatja-e elektronikus formában vagy írásos 
formában a szakértői anyagot tanulmányozásra. 

Elnök: Természetesen, az a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél rendelkezésre áll. 

12. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

15/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungexpo Vásár 
és Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10., cégjegyzékszáma: 01-10-
041503, adószáma: 10478701-2-42) részére a Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az 
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi 
gépjárműparkolót érintő 11 993 m2 közterület 2018. évben történő használatára tekintettel 
a fizetendő közterület-használati díjat 150 OOO Ft/nap+ ÁFA összegben állapítja meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

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

fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

16/2018. (1. 25.) KÖKT határozat 
a Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelemről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Népligetben, az Ifjúsági sétány 1. szám alatt található, Havalda József egyéni 
vállalkozó (székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. 2. lh. I. 23., adószáma: 42231851-2-
42, vállalkozói nyilvántartási száma: 111271) által üzemeltetett büfé (bisztró) funkciójú 
pavilon további fennmaradását nem tartja indokoltnak, mert a pavilon megtartása nem áll 
összhangban azon fejlesztési szándékokkal, amelyek célja a hazai verseny-, utánpótlás- és 
szabadidősport számára magas színvonalú szolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés 
sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, valamint a Népliget megújítása, melynek 
során elérhetővé válik, hogy Budapest legnagyobb, legzöldebb, családbarát városi parkja 
betöltse a főváros rekreációs és kulturális életében az adottságainak megfelelő szerepét. 
2. A Képviselő-testület nem javasolja Budapest Főváros Önkormányzata részére az 1. pont 
szerinti közterület-használat engedélyezését. 
Határidő: 2018. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki. 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

2018.1-11. havi várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. l-/1. havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót meg tárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kápolna utca 19. V. emelet 19. szám alatti lakás 

elidegenítésére vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X 
kerület, Kápolna utca 19. V. emelet 19. szám alatti lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

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

Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

17 /2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szlávy utca 32/a alagsor 2. szám alatt lévő ingatlan 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szlávy utca 32/ a alagsor 2. szám 
alatti, 41713 / 1/ A/ 1 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki . 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő : 2018. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma sétány 4. földszint 10. szám alatt lévő ingatlan 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma sétány 4. földszint 10. 
szám alatti, 39027 / 1/ A/ 1 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának 615 OOO Ft-tal (a 
térfigyelőrendszer jelgyűjtő és -továbbító állomásának áthelyezési költsége) emelt 
összegében 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: 2018. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 28-29. számú 

helyiség, valamint a Gergely utca 36. szám alatti helyiség Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére történő ingyenes használatba adása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást. 

19/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 28-29. számú 
helyiség Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő ingyenes használatba 
adásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 28-29. számú, összesen 276 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) irattár céljára 2018. február 1. napjától 
Budapest Főváros Kormányhivatala (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.) ingyenes 
használatába adja. 
2. A helyiség térítésmentesen kerül használatba adásra azzal, hogy a használat során 
felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. A használó köteles elvégezni a 
helyiség karbantartását saját költségén. 
3. A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség átadásával kapcsolatos 
megállapodás aláírására és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 36. szám alatti helyiség Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére történő ingyenes használatba adásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Gergely utca 36. szám alatti, 311 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 
41884/ 4/ 12) irattár céljára 2018. február 1. napjától Budapest Főváros Kormányhivatala 
(székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.) ingyenes használatába adja. 
2. Az ingatlan térítésmentesen kerül használatba adásra azzal, hogy a használat során 
felmerülő közüzemi díjakat és a tulajdonost terhelő közös költséget a használó köteles 
megfizetni. A használó köteles elvégezni az ingatlan karbantartását saját költségén. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan átadásával kapcsolatos 
megállapodás aláírására és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást. 
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21/2018. (1. 25.) KÖKT határozat 
fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban részt vevő dr. Kollarits Katalin gyermekfogorvos praxisjoga 
elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjog 
megszerzését követően a Dental-Bau Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal - a 
praxisjogot megvásárolni kívánó orvos, dr. Tóth Zsuzsanna Margit személyes 
közreműködését kikötve - az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 300096504-es számú gyermekfogorvosi 
körzet ellátási területére kiterjedően feladatellátási szerződést kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület a feladatellátási előszerződés 1. melléklet szerinti tartalommal 
történő megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/ B. § (1) bekezdése alapján a 2. 
melléklet szerinti tartalommal a feladatellátási szerződés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok tulajdonjogának 

megszerzése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

22/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy mint a Kőbányai Önkormányzat képviselője árverési vevőként 2019. 
december 31-éig árverési ajánlatot tegyen a Budapest X. kerület belterület 38902 hrsz.-ú, 
természetben az 1101 Budapest, Hős utca 15/ a-b szám alatti társasházban lévő végrehajtási 
eljárás alatt álló ingatlanokra a Kőbányai Önkormányzat 2018. és a 2019. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról, valamint a 2018. és a 2019. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletben az erre a célra biztosított előirányzat erejéig. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, valamint sikeres ajánlattétel esetén az árverési jegyzőkönyvek aláírására. 
Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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21. napirendi pont: 
A Pont Reklám 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 21. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

22. 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 22. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

23. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 

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

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.35 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. 

,/ írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

,/ felszólalási jegy (1-9. számú felszólalási jegyek) 
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JELENLÉTI ÍV 

2018. január 25.:.én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l _ Kovács Róbert polgármester 
~c(L 

------ ------------ '.C\ _________ ________________ _ 
Jj; ~ !LK:a 

___ r?t~---(----- ~~ ------ --- -----------
0 ( ( 

~ ------- ~ '-----------------

2_ Agócs Zsolt 

3_ Bányai Tibor Péter 

4_ dr. Fejér Tibor 

5 _ Gazdag F ere ne 

6_ Gál Judit ________ (~ .. !~·············---·····---········ 

7_ Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9 _ dr. Mátrai Gábor 

1 O_ dr. Pap Sándor alpolgármester 

11 _ Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester ··-························7;········-·-· 

___q~ ................................................... 13_ Somlyódy Csaba 
,.:::,·-;·-- ~ 

1 ·(~ • ~,. f " ! d. 'j (A./~~ ............... ···································· 14_ Tóth Balázs 

15. Tubák István · tvi 
16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
~~-~ 

·· -·· ··· ··· ···· ~··········· ::-! ..... J·······-···· 
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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. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 
V AG-'1 \ SfV>l 'l, 

Turmely Erzsébet 

dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Fehér 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 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Kovács Brankó Krisztián 

\VygockiRichárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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~ ~f1. módosító javaslat 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Módosító javaslat 
a Képviselő-testület részére 

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet, valamint a 
közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 38. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet, valamint a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 
17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 38. számú előterjesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem e l ő. 

1. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet a következő új 3. §-sal egészül ki: 

,,3. § 

Az RI. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

,,( 4) A közterület filmforgatási célú használata esetében a forgatást akadályozó, de a 
kérelmezőnek nem felróható ok, valamint a rendkívüli természeti esemény miatt elmaradt 
közterület-használatot a hatóság a kérelmező részére az erre irányuló kérelme szerint, két 
munkanapon belül biztosítja.".". 

2. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet a következő új 4. §-sal egészül ki: 

,,4. § 

( 1) Az R 1. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,( 5) A közterület-használati díjat - az ( 5a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közterület 
tényleges használatára, az építmény üzemeltetésére, illetve a reklámhordozó meghibásodására 
tekintet nélkül kell megfizetni.". 

(2) Az R 1. 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

,,(5a) A közterület filmforgatási célú használata esetében a forgatást akadályozó, de a 
kérelmezőnek nem felróható ok, valamint a rendkívüli természeti esemény miatt elmaradt 
közterü let-használat tekintetében nem kell közterület-használati díjat fizetni.".". 



INDOKOLÁS 

A filmforgatási célú közterület-használat keretszabályait magasabb szintű jogszabályok, a 
mozgóképről szóló 2004. évi 11. törvény (a továbbiakban: Mktv.), valamint a közterületek és az 
állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 
302/2016. (X. 13.) Konn.rendelet állapítja meg. Az Mktv. 34. § (5) bekezdése ad felhata lmazást 
a települési önkormányzat képvise lő-testülete részére a rendeleti szabályozásra, ennek 
keretében a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetére vonatkozó külön feltételek megállapítására, különösen abban a 
tekintetben, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület
használatot. Erre tekintettel - figye lemmel a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. mai napon érkezett 
megkeresésére is - szükséges kiegészíteni a rendelettervezetet az ezzel kapcsolatos 
szabályozással. 

Budapest, 2018. január 24. 
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