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KŐBÁNYA 

azélövaros 

Budapest Fővá ros X kerület Kőbányai ö nkormányzat 
Képvise lő -testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. július S-én megtartott rendkívüli ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 11.00 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
Bányai Tibor Péter 
Tóth Balázs 
egy képviselői hely betöltetlen 

Elnök: D. Kovács Róbert polgármester 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jegyzői Főosztály 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Távolmaradás oka 
szabadság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
lemondás 

dr. Szüts Korinna 
Korányiné Csősz Anna 
Kálmánné Szabó Judit 
Szabó László 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Győrffy László 

Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet 
Jegyzői Főosztály 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Dobrai Zsuzsanna 
dr. Egervári Éva 
dr. Nagy Ildikó 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Deézsi Tibor 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A szavazógépbe történő bejelentkezés 
alapján megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 12 fő megjelent. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Kardosné Terebes Tímea vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete 12 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el {284/2018. (VII. 5.)1: 

l. A kulturális és művészeti pályázatok 2018. évi pályázat elbírálása (354. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére a Xl. Kőbányai Rendvédelmi Nap 
lebonyolítása céljából támogatás nyújtása (390. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia részére a kamerarendszer felújítása 
céljából támogatás nyújtása (394. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A DOKTA - Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány támogatása (391. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester 

5. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása (392. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester 

6. A Budapest X., Mázsa téren létesülő új vízvezetékszakasz tulajdonjogának átruházása 
(385. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti ingatlan 781 m2-nyi telekrészének a Kelet
Pesti Tankerületi Központ részére történő ingyenes használatba adása (386. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A balatonlellei táborban lévő nagy faház felújítása (393. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendőrségi használatra történő ingyenes 
használatba adása (387. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. A Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. szám alatt lévő helyiség Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesület részére történő ingyenes használatba adása (388. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. A Kőbányai Görög Önkormányzat használatában álló Budapest X. kerület, Kada utca 120. 
szám alatt lévő helyiségben színházi próbák megtartásának engedélyezése (389. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület 13 fővel határozatképes. 
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1. napirendi pont: 
A kulturális és művészeti pályázatok 2018. évi pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

285/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a kulturális és művészeti pályázat 2018. évi pályázat elbírálásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a kőbányai kulturális és művészeti élet 2018. évi támogatására kiírt pályázati 
felhívásra beérkezett tizenhárom pályázat érvényes. 
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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 23. sora terhére összesen 1 490 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. 

2. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére a Xl. Kőbányai Rendvédelmi 

Nap lebonyolítása céljából támogatás nyújtása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze. 

Radványi Gábor: Minden évben támogatják a Rendvédelmi Napot, ami idén szeptember 1-
jén kerül megrendezésre. Elmondja, hogy az előterjesztésben szerepelnek olyan tételek, 
amelyek véleménye szerint módosítást tesztnek indokolttá. Többek között VIP WC 
200 OOO Ft, VIP étkezés, VIP üdítő, VIP dolgozók vize mind külön soron, amelyek mind 
százezres tételek. Javasolja a támogatási összeg csökkentését. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: a határozattervezetben a „3 OOO OOO Ft" 
szövegrész helyébe a „2 500 OOO Ft" szöveg lép. 
Indokolás: túlzónak érzi a csatolt költségvetéstervezetben szereplő VIP összegeket, ezek 
csökkentésével az egynapos rendezvényre fordított összköltség csökkenthető. 

(390/1. módosító javaslat) 

Elnök: Elmondja, olyan szándéka is volt, hogy az egész Rendvédelmi Napot ne szervezzék 
meg. Itt ünneplik a rendvédelmi szervekkel az együttműködésüket, azonban nem 
mindenhol érzi ezt maradéktalanul megfelelőnek, hiszen a Hős utca környékén a határozott 
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kérések ellenére sem tapasztalható az a közrend, ami elvárható. Ugyanakkor számos olyan 
szereplője is van ennek a rendezvénynek, akik várják, szívesen jönnek bemutatni a 
tevékenységüket, együtt élnek a kerülettel, tehát ilyen döntést mégsem kellene hozni, még 
ha ez egy erős figyelmeztető jel lehetne is. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak 
a határozattervezetről. Indítja a szavazást. 

286/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére a XI. Kőbányai Rendvédelmi 
Nap lebonyolítása céljából támogatás nyújtásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 29.) részére 2 500 OOO Ft 
egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia részére a kamerarendszer felújítása 

céljából támogatás nyújtása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Évekkel ezelőtt megteremtették a lehetőségét annak, hogy a templom mindennap 
látogatható legyen. A biztonságot és a templom megőrzését szolgálja, hogy a kamerák 
vigyázzanak a helyszínre. Nyolc év után jutottak el oda, hogy le kell cserélni a kamerákat. 
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

287 /2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia részére a kamerarendszer felújítása 
céljából támogatás nyújtásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Szent László Plébánia (1102 Budapest, Szent László tér 25.) részére 1 OOO OOO Ft 
egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 5/ 2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 28. sora 
(Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

4. napirendi pont: 
A DOKT A - Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

288/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a DOKTA- Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány támogatásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a DOKTA -
Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány részére támogatási szerződés 
keretében 1 OOO OOO Ft támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
13. melléklet 4. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére a VI. 
Örökbefogadott Állatok Napja rendezvény szervezési költségeire. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Elmondja, hogy tavaly is jelen volt a Völgyben Kőbánya különböző programokkal, az 
idén is tervezik. Sajnos a rendes testületi ülés idejére a program még nem állt össze, de a 
maira elkészült. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

289/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Művészetek 
Völgye Nonprofit Kft. részére támogatási szerződés keretében 10 OOO OOO Ft támogatást 
biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 7. sora (a polgármester 
általános tartaléka) terhére a 28. Művészetek Völgye Fesztiválon Kőbánya Udvar 
kialakításának és programjainak költségeire. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: Elmondja, hogy nem érkezett senkitől kérés arra vonatkozóan, hogy zárt ülésen 
tárgyalják a következő napirendi pontokat, így továbbra is nyilvános az ülés. 

6. napirendi pont: 
A Budapest X., Mázsa téren létesülő új vízvezetékszakasz tulajdonjogának 

átruházása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

290/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Mázsa téren létesülő új vízvezetékszakasz tulajdonjogának 
átruházásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a VIA FUTURA 
Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3., cégjegyzékszáma: 01-09-726310, 
képviselője : Lantai Gyula ügyvezető) által tervezett, a BudapestX., Mázsa téren létesülő 168 
folyóméter hosszúságú DN300 mm GÖV típusú vízvezetékszakasz tulajdonjogát 
térítésmentesen átruházza a Fővárosi Vízművek Zrt. részére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti ingatlan 781 m2-nyi telekrészének a 
Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő ingyenes használatba adása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A Gergely utcában megvásároltak egy ingatlant, bár a „Kada iskola összes polgára" 
megesküdött arra, ha megépül a Zsíros Tibor Kosárlabdacsarnok, az udvar akkor is 
bőségesen elegendő lesz. Akkor már jelezte az Önkormányzat, hogy aggódik emiatt, nyilván 
a tornateremre meg szükség volt. A szomszédos ingatlant eleve olyan céllal vásárolták meg, 
hogy a Kada utcai iskola pincéjében meglévő helyiségek kiváltása megtörténhessen, hiszen 
ott a logopédiai és egyéb foglalkozások nem megfelelő körülmények között folynak. Az 
épületet erre a célra vásárolták, de most csak az udvar átadásáról tudnak dönteni, ugyanis 
az épület alkalmassá tétele súlyos terheket jelentene az Önkormányzatnak. Most a 
Keresztury Dezső Általános Iskola felújítására koncentrálnak, mivel ott komolyabbak a 
gondok 

Radványi Gábor: Bejárta a Vagyonkezelő munkatársaival a területet és azt a vázrajzot, amit 
mellékletként csatoltak az előterjesztéshez, az alapján készítették el. A 781 négyzetméter 
úgy jött ki, hogy az szerves része legyen az udvarnak. Ezzel a Kada utcai iskolának egy 
régebbi vágya teljesül. Nem zárja ki, hogy az 1100 négyzetméteres telken, ha szükséges, a 
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tulajdonát biztosítani fogja az Önkormányzat, de most mindenképpen érdemes átadni az 
iskolának addig, amíg itt fejlesztés nem lesz. Azért kell ezt a döntést meghozni most, mert a 
szülők és az igazgató már készen áll arra, hogy bozótirtással kezdjék a nyarat, hogy 
szeptemberre meglegyen. A kerítés építésének a költségeit, a terület rendbetételét a 
tankerület, illetve az iskola fogja vállalni. 

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

291/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti ingatlan 781 m2-nyi telekrészének a Kelet
Pesti Tankerületi Központ részére történő ingyenes használatba adásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Gergely utca 63. szám alatti, 41661 hrsz.-ú, 1333 m2 alapterületű ingatlan 781 m2-nyi 
telekrészét ingyenes használatba adja a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9.) részére a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola udvarának bővítése 
céljából azzal, hogy az átadással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség (pl. 
kerítésépítés, az ingatlanon található rossz állapotú felépítmény bontása, a telekrész 
rendbetétele) a Kelet-Pesti Tankerületi Központot terheli, és amennyiben az Önkormányzat 
a teljes Gergely utcai ingatlant hasznosítani kívánja, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
köteles a telekrészt - helyreállítva az eredeti állapotot - az Önkormányzat birtokába 
visszaadni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges használati megállapodás 
megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A balatonlellei táborban lévő nagy faház felújítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A zárszámadáskor a Kőrösi Kulturális Központ légtechnikájának kiépítésére egy 
jelentősebb forrást hagytak jóvá, azonban az azóta eltelt időszak eseményei és a lellei nagy 
faház állapota felülírták ezt. A konyha, étkező épülete sincs rendben, az is felújításra szorul. 
Reméli, hogy a következő táborozási időszakra ezt a munkát el is lehet végezni. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

292/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Balatonlelle, Úszó utca 3. szám alatti táborban lévő nagy faház felújításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló, Balatonlelle, Úszó utca 3. szám alatti, a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. kezelésében lévő táborban található nagy faház 
felújítását jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2018. (V. 
25.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 22. során rendelkezésre álló 85 090 OOO Ft 
összeget az 1. pont szerinti feladatra átcsoportosítja. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendőrségi használatra történő ingyenes 

használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kapitány úrral többször egyeztettek arról, hogy a Hős utca környékén hogyan 
tudnák úgy végezni a munkájukat, hogy a folyamatos rendőri jelenlét biztosított legyen. 
Arra jutottak, hogy ha egy vagy két nem lakás célú helyiséget kijelölnek, akkor könnyebbé 
válik a rendőrök munkája. Elmondja, hogy a Bihari utcára is kiterjesztenék ezt a megoldást, 
de ehhez Budapest Rendőrfőkapitányának hozzájárulása is szükséges. Kérdezi, van-e 
kérdés, javaslat. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a 
határozattervezetről. 

293/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
nem lakás céljára szolgáló helyiség rendőrségi használatra történő ingyenes 
használatba adásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Hős utca 15/8 földszint 11. szám alatti, 25 m2 alapterületű lakást (hrsz: 
38902/ A/170) a lakásállományból kivonja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Hős utca 15/8 földszint 11. szám alatti, 25 m2 

alapterületű ingatlant (hrsz: 38902/ A/170) pihenő-tartózkodó helyiség céljára 2018. július 
16. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével a Budapesti Rendőr
főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) ingyenes 
használatába adja. 
3. A 2. pont szerinti helyiség közüzemi díjait az Önkormányzat fizeti meg. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség használatba adásával 
kapcsolatos megállapodás aláírására és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2018. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

294/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
nem lakás céljára szolgáló helyiség rendőrségi használatra történő ingyenes 
használatba adásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bihari utca 8/C 2. emelet 53. szám alatti, 56 m2 alapterületű lakást (hrsz: 38317 /8) 
a lakásállományból kivonja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Bihari utca 8/C 2. emelet 53. szám alatti, 
56 m2 alapterületű ingatlant (hrsz: 38317 /8) pihenő-tartózkodó helyiség céljára 2018. 
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július 16. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) 
ingyenes használatába adja. 
3. A 2. pont szerinti helyiség közüzemi díjait az Önkormányzat fizeti meg. 
4. A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség használatba adásával 
kapcsolatos megállapodás aláírására és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2018. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. szám alatt lévő helyiség Kőbányai 

Ifjúsági Sportegyesület részére történő ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Radványi Gábor: Kiegészítésként elmondja, hogy a KISE három osztálytermet használtak 
föl, ahol volt egy mosodájuk, egy öltözőjük, illetve egy irodahelyiségük. A mosodát és az 
öltözőt ideiglenesen elköltöztetik a Gyakorló utcai sporttelepre és jövőre tudnak indulni egy 
öltözőépítési pályázaton. 

Elnök: További hozzászólás nincs, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

295/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. szám alatt lévő helyiség 
Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület részére történő ingyenes használatba adásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Szent László tér 2-4. szám alatti, 124 m2 alapterületű földszinti helyiségcsoportot 
(helyrajzi szám: 39049/1) iroda céljára 2018. július 16. napjától határozatlan időre, 30 
napos felmondási idő kikötésével a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (székhelye: 1101 
Budapest, Gyakorló út 25., nyilvántartási száma: 01-02-0007668, adószáma: 18159721-1-
42, képviseli: Salkovics Gábor elnök) ingyenes használatába adja. 
2. Az 1. pont szerinti helyiség közüzemi díjait az Önkormányzat fizeti meg. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség használatba adásával 
kapcsolatos megállapodás aláírására és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2018.július 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Görög Önkormányzat használatában álló Budapest X. kerület, Kada utca 

120. szám alatt lévő helyiségben színházi próbák megtartásának engedélyezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a határozattervezetről. 

296/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Görög Önkormányzat használatában álló Budapest X. kerület, 
Kada utca 120. szám alatt lévő helyiségben színházi próbák megtartásának 
engedélyezéséről 

(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, 
hogy a Kőbányai Görög Önkormányzat (képviseli : Kollátosz Jorgosz elnök) használatában 
álló Budapest X. kerület, Kada utca 120. szám alatti, 108 m2 alapterületű helyiségben a 
Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata Kulturális Egyesülete (székhelye: 2119 
Pécel, Felsősor utca 173., nyilvántartási száma: 13-02-0007165, adószáma: 1887 4613-1-13, 
képviseli: Troján Tünde elnök) 2018. július 16-ától heti kettő alkalommal, alkalmanként 
háromórás időtartamban színházi próbákat tartson a Kőbányai Görög Önkormányzattal 
előre egyeztetett időpontokban . 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti helyiséghasználatra vonatkozó engedélye 
visszavonásig érvényes. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésről tájékoztassa a 
kérelmezőt. 

Határidő : 2018. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.30 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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JELENLÉTI ÍV 

2018. július S-én megtartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1. D. Kovács Róbert polgármester 
~~ 

........ ~ .. ~ : ................... . 

................ ~ ............... .. 
I 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

::~ ·····~~:::::::::::::::::::: 4. dr. Fejér Tibor 

5. betöltetlen hely 

6. Gál Judit .... ~~~······································ 

~~~~····~ ·············· 7. Marksteinné Molnár Julianna 

-e:: .......... ~ ················ 

~ ... ~ ............................... . 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

10. dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

:::ftAiI/1.:::::::::::::::::::: 
~.~ .......................•...• 

..... ,~.~ .. f[) ....................... . 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Nagy Ildikó 

Dr. Szabados Ottó 

Dr. Tóth Erzsébet 

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 

Fonyódi Ágnes 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 

·······~ ·-······················ 

.................... :1 .. 1 ························ 

~ -......... qt~ ............... ........... ......... . 

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

····1············· r;;····· _- ···························· 

·· ~ ·~ ····· ···· 

:::::~(:::::::::::::::::::::::::::::::: 
j4,9..~~~ ... ~~ .. ~ ................. . 

....... ~ .. ! .............................. . 
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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 

Mustó Géza Zoltán 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

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 

····~ ···················· ·· 

········~~~-:.:.;.:: ·························· ·· 

...... ~ ..... ( ................. .......... . 

5 


