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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testületének 
2018. december 13-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

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

Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály 

Főépítészi Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
Kőbányai Görög Önkormányzat 

Meghívottak: 
Jegyzői Főosztály 

Hatósági Főosztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Szüts Korinna 
Korányiné Csősz Anna 
Mozsár Ágnes 
Rappi Gabriella 
Fonyódi Ágnes 
Fodor János 
Szabó László 
Tóth Béla 
Kolláto·sz Jorgosz 

dr. Egervári Éva 
dr. Szabados Ottó 
Török Andrea 
Habináné Musicz Erika 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
Deézsi Tibor 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 17 fő megjelent. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
Kardosné Terebes Tímea vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Napirend előtt az elmúlt időszak eseményeiről ad tájékoztatást. Elmondja, hogy 
folyamatosan tárgyalnak a HugnaroControllal a zajterhelés kapcsán. Legutóbb e héten 
hétfőn volt Radványi Gábor alpolgármester úr és Jegyző úr a HungaroControlnál, ahol 
nemcsak a kőbányaiak, hanem a környező kerületek, illetve az agglomerációs települések 
képviselői is jelen voltak. Igyekszik ez a grémium egy olyan megoldás irányába terelni a 
HungaroControlt, amely mindenki számára a jelenleginél elfogadhatóbb megoldást hozhat. 
Tegnap a Fővárosi Közgyűlés közmeghallgatásán is hangsúlyos kérdésként jelent meg 
nemcsak a kőbányaiak, hanem a környező kerületek részéről is ez a probléma. 
Főpolgármester úr ígéretet tett arra, hogy az érintettek bevonásával még januárban egy 
tárgyalássorozatot kezdeményez, a hatáskörrel rendelkező miniszter, minisztérium 
bevonásával. A Budapesti Önkormányzatok Szövetségének az ülésén Radványi Gábor 
alpolgármester úr képviselte a kerületet, és ott fölvetette a Nemzeti Dohányboltok 
környezetében kialakult problémákat. Kőbányán túl, már a III. kerület is kezdeményezte a 
vonatozó jogszabályok módosítását. Pozitív volt a kerületi önkormányzatok vezetőinek a 
hozzáállása. A következő év első negyedében, remények szerint, már a Parlament előtt is 
megjelenhet egy jogszabálymódosítás, amely a jelenlegi anomáliákat kezelhetővé teszi. 
Elmondja, hogy kezdeményezésükre került sor egy tanácskozásra a Polgármesteri Hivatal 
új átriumában, amelyen a környező kerületek kábítószerügyi egyeztető fórumainak elnökei, 
kerületi vezetők, rendőrségi vezetők vettek részt. Jelen voltak a kispesti, a zuglói, a 
ferencvárosi, a józsefvárosi, a kőbányai és a XVIII. kerületi önkormányzatok képviselői. Azt 
vizsgálták, hogy a bódítószerek új típusainak terjedése mennyire általános, hogyan 
kezelhető, milyen megoldási stratégiát kell alkalmazni, szükség van-e fővárosi szintű 
együttműködésre e kérdésben. Véleménye szerint eljuthatnak oda, hogy egy Budapest 
szintű kábítószerügyi egyeztető fórum is meg tud alakulni, hogy Budapest szintjén is 
kezeljék a bódítószerek problémáját. Hozzáteszi, nem a klasszikus drogokról van szó. Az 
elmúlt időszakban került sor a Réteges Védelem 2018 nevű védelmi gyakorlat 
megrendezésére, melynek Kőbánya adott helyet. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ, a Kőbányai Szabadidő és Ifjúsági Központ és a kőbányai pincerendszer 
területén a szakközépiskolák, a mentősök, a katasztrófavédelem, a honvédelem 
bevonásával többszáz ember végzett gyakorlatot. A Fővárosi Védelmi Bizottság egy 
oklevéllel köszönte meg a kerület közreműködését ennek a komplex gyakorlatnak a 
lebonyolításában. Gratulál Tóth Béla ezredes úrnak a védelmi gyakorlat vezénylő 

parancsnokának. December 10-étől újra működik a Pongrácz úti orvosi rendelő. 
Meggyőződése szerint, nagyon szép épületet sikerült kialakítani. Bíztatják az Elektromos 
Műveket arra, hogy a környezetben lévő trafóházat tegye rendbe, hogy az egész tér 
megújulása kerekebb legyen. Finisben van a Liget tér átépítése, minden technikai nehézség 
ellenére befejeződik még az idén. A Helytörténeti Gyűjtemény épülete, külső környezete is 
szépen alakul. Bíztatja a képviselőtársakat, hogy nézzék meg a munkát e szakaszban is. Az 
Újhegyi sétány is a zárás előtt van. Elindult a Sportliget teljes átépítésének 1. szakasza. Az 
uszodának is elkészült a teteje, a belső munkákkal folytatják a felújítást. Két jégpályát 
nyitottak meg, az egyiket a Városközpontban, a másikat Újhegyen, a Fekete István Általános 
Iskola előtt, egy új helyszínen. 7000 Ft értékben átadásra került 1600 db élelmiszercsomag 
azoknak a kőbányaiaknak, akiket a képviselő-testületi tagok, illetve mások is támogatásra 
javasoltak. Idén a karácsonyi díszkivilágítás két hellyel bővült, az Újhegyi sétány most 
megújuló szakaszán, illetve a Gyakorló utca is kapott egy üdvözlő feliratot, amelynek nagyon 
örültek a helyiek. Számos karácsony előtti, adventi rendezvényre kerül sor, biztat 
mindenkit, hogy vegyenek részt a programokon. Kiemeli a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális 
Központ Diótörő előadását a Tutta Forza zenekar közreműködésével, a Kroó György 
Zeneiskola rendezvényeit, az Újhegyi Közösségi Ház programjait, illetve az utolsó adventi 
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vasárnap programjait a Kőrösiben. Tudomása szerint az újévi koncertre minden jegy elkelt, 
bízik abban, hogy sok képviselőtársa jelen lesz 2019. január S-én 18 órától a Kőrösi 
színháztermében. Weeber Tibor alpolgármester úr jelzésére megemlíti még, hogy a 
Városközpontban az adománykarácsonyfát már másodszor állították fel, amely vízkeresztet 
követően szociális tűzifaként kerül majd kiosztásra. A Nagycsaládosok Kőbányai Szent 
László Egyesülete kilencedik alkalommal állította fel a Betlehemet a Polgármesteri Hivatal 
előtti területen, ahol minden adventi vasárnap 16 órától helyi iskolások közreműködésével, 
gyertyagyújtással egybekötött programra kerül sor. 

Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban 2. és 14. sorszámmal szerepelő 
előterjesztések különös eljárásrend szerint kerültek benyújtásra. A meghívóban 4. tervezett 
napirendi ponthoz írásbeli módosító javaslat került benyújtásra, továbbá a bizottsági üléseket 
követően bizottsági módosító javaslat a 14. tervezett napirendi ponthoz. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 
3 tartózkodással felveszi az ülés napirendjére - a zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok 
közé - az alábbi előterjesztést {451/2018. (XII. 13.)]: 

27. A Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő, 38920/9 helyrajzi számú 
ingatlan 7442/78420-ad tulajdoni hányadának elidegenítése (650. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [452/2018. (XJJ.13.)]: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervének módosítása (643. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása (644. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. A térfelügyeleti rendszer 2019. évi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás 
biztosítása (645. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozása (642. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

S. Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendő díjakról szóló 29 /2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (646. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A Budapest X. kerület, Kerepesi út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak 
árapasztó medre, Ladányi utca és Keresztúri út által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (647. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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7. A Budapest X. kerület, Halom utca, Halom köz, Bánya utca, Ászok utca, Halom utca, 
Kápolna utca és a Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (648. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2018. évi alakulásáról (602. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan 
követelések kivezetése (630. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapítása (598. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

11. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés 
(622. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

12. A Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak 
ellátására kötött vállalkozási szerződés módosítása (625. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztálya 2018. évi ellenőrzési tervének módosítása és 2019. évi ellenőrzési terve (618. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

14. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és két új 
kuratóriumi tag kijelölése (649. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A „Kőbányai Komposztálási Program - 2019" elnevezésű pályázat kiírása (614. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme (599. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatása 
(600. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Kőbányai Görög Önkormányzat támogatása (612. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
évi munkaterve (621. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

20. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (615. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről (605. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

22. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. !-XII. havi 
várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről (616. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 1. X. emelet 40. szám alatti 
lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről (631. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

24. A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 34. alagsori szinten lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelölése (632. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. A Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatti teremgarázsban lévő 

gépkocsibeálló értékesítése ( 633. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Budapest X., Újhegyi út 13. szám alatti, 42450/2 hrsz.-ú ingatlanon új uszoda 
építéséről és a meglévő uszoda komplex felújításáról szóló 123/2018. (IV. 19.) KÖKT 
határozat visszavonása (624. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

27. A Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő, 38920/9 helyrajzi számú 
ingatlan 7442/78420-ad tulajdoni hányadának elidegenítése (650. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

28. Egyes intézményvezetői illetmények rendezése (604. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

29. A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyben benyújtott részletfizetés iránti 
méltányossági kérelme (620. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

30. Dr. Pálfi Tamás közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme (619. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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31. A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület közterület-használati ügyben 
benyújtott fellebbezése (623. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

32. Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren 
található pavilon fennmaradása iránti kérelme (595. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

33. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (611. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

453/2018. (XII.13.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli 
el: 

1. 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi éves összesített közbeszerzési 
tervéről szóló 35/2018. (II. 22.) KÖKT határozata 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 453/2018. (XII. 13.) normatív határozathoz 

1. melléklet a 35/2018. (II. 22.) normatív határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

A B e D E F G 

A 
közbeszerzés A szerződés 

Közbeszerzés Becsült nettó Tervezett Irányadó i eljárás teljesítésén 

tárgya érték (Ft) mennyiség eljárásrend Eljárás fajtája megindításán ekvárható 
ak tervezett időpontja 
időpontja (év, hónap) 

(év,hónap) 
TÉRKÖZ, Újhegyi 
sétány II. ütem, 

2. 
Észak, Harmat 251 500 OOO 

1 db Nemzeti 
Kbt. 115. §-a 

2018. február 
2018. 

utca és Mádi utca Ft szerinti november 
közötti szakasz 

felúiítása 
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Kőbányai 
Helytörténeti 

3. 
Gyűjtemény 231 500 OOO 

1 db Nemzeti 
Kbt. 115. §-a 

2018. február 2018. 
(Budapest, X. Ft szerinti december 

Füzér utca 32.) 
kialakítása 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Kbt. 113. §-a 
4. 

Önkormányzat és 
66 OOO OOO Ft 1 db Nemzeti szerinti 2018. február 2021. június intézményei 

vagyon- és tárgyalásos 

felelősségbiztosítá 

sa 
A Polgármesteri 

5. 
Hivatal 

67 317 895 Ft 1 db Nemzeti 
Kbt. 115. §-a 

2018. március 
2018. 

folyosóinak szerinti december 
felújítása 

Földgázenergia 
beszerzése 

Budapest Főváros 

6. 
X. kerület 

37 551 200 Ft 288819m3 Nemzeti 
Kbt. 113. §-a 

2018. május 
2019. 

Kőbányai szerinti nyílt október 
Önkormányzat és 

intézményei 
részére 

Általános 
felhasználású 

villamos energia 
beszerzése 

7. 
Budapest Főváros 

66 305 063 Ft 
2 851 830 

Nemzeti 
Kbt. 113. §-a 

2018. május 
2019. 

X. kerület kwh szerinti nyílt december 
Kőbányai 

Önkormányzat és 
intézményei 

részére 

A Kőbányai 
Polgármesteri 

8. 
Hivatalban 

26 836 341 Ft 1 db Nemzeti Kbt. 115. §-a 
2018. június 2018. 

villanyszerelés, szerinti szeptember 
festés, mázolás és 
nyílászárócsere 

A Kőbányai 
Polgármesteri 

Hivatal 

9. 
közlekedőfolyosói 

13 612 665 Ft 1 db Nemzeti 
Kbt. 115. §-a 

2018. június 2018. 
n terrazzo- és szerinti szeptember 

cementlapburkola 
tok 

rekonstrukciója 
Általános 

felhasználású 
villamos energia 

értékesítése 

10. 
Budapest Főváros 

81391166 Ft 2 855 830 
Uniós 

Kbt. II. része 
2018. június 

2019. 
X. kerület kwh szerinti december 
Kőbányai 

Önkormányzat és 
intézményei 

részére 
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Kőbányai Kbt. 115. §-a 2018. 2019. 
11. játszóterek 89 395 149 Ft 4 db Nemzeti 

szerinti december szeptember 
megújítása 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, van-e hozzászólás, javaslat a napirendi ponthoz? 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelettervezet elsősorban az elektronikus közbeszerzési rendszer 
bevezetésével kapcsolatos módosításokat tartalmazza. Számos olyan cselekményt, amit 
eddig fizikailag kellett megtenni, akár az ajánlatok bontása, akár a dokumentációk 
közzététele, azt most már egységesen az elektronikus közbeszerzési rendszerben lehet csak 
megtenni. Az ajánlattevők, csak azok, akik ebben regisztráltak, ezen keresztül tudnak 
részvételre jelentkezni vagy ajánlatott tenni. Ez egy biztonságos, követhető rendszer, amely 
segíti a közbeszerzési munkát. A rendelettervezetben megjelenő másik aspektus az a 
gyakorlati tapasztalatok szerinti egyszerűsítés . Például a közbeszerzési előkészítő 

eljárásnak a rugalmasabbá tétele vagy a különböző feladatkörrel rendelkezők feladatainak 
a pontosítása. Az eljárástípusok nem változnak az Önkormányzat beszerzési rendszerében, 
értékhatárok sem változnak. 

Tóth Balázs: A törvény lehetővé teszi-e azt, hogy ebbe az elektronikus közbeszerzési 
rendszerbe az önkormányzati képviselők is betekinthessenek? 

Dr. Szabó Krisztián: Meghatározza a rendelet jelenleg is egy felsorolásban, hogy kik azok, 
akik az eljárásban résztvevők. Döntéshozóként, vagy előkészítőként, vagy valamely 
szakértelmet kötelező módon biztosítandóként sorolja fel a rendelet, de nem zárja ki a 
jogszabály, hogy másnak is biztosítson az Önkormányzat betekintési lehetőséget. 

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata: a rendelettervezet 30/B. § (5) bekezdés 
kiegészül egy új alponttal az alábbiak szerint: 

"i) a Képviselő -testület tagja." 

Indokolás: ha a jogszabály lehetővé teszi, akkor indokoltnak érzi a javaslatot. 
(644/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 644/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nincs jelentkező, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a 
módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak a rendelettervezetről a 644/1. 
módosító javaslat figyelembevételével. Indítja a szavazást. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal - a 644/1. módosító javaslat figyelembevételével- az előterjesztés 1. melléklete 
szerint megalkotja az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A térfelügyeleti rendszer 2019. évi működtetésével összefüggő rendőrségi 

támogatás biztosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

454/2018. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok 
ellátásának támogatásáról a 2019. évre kötendő megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásának támogatása tárgyában a 2019. évre 
kötendő megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel. 

455/2018. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterületi térfelügyeleti rendszer 
használatáról a 2019. évre kötendő megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
térfelügyeleti rendszer használata tárgyában a 2019. évre kötendő megállapodást az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Elmondja, hogy ehhez a napirendi ponthoz a Jegyző úr módosító javaslatot nyújtott 
be, amelyet előterjesztőként támogat. 
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Dr. Szabó Krisztián írásbeli módosító javaslata: a rendelettervezet a következő 13. §-sal 
egészül ki: 
„13. § A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
9 /2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül 
helyezéséről szóló 31/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
,,(2) A 2. § 2020. január l-jén lép hatályba.". 

Indokolás: a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
59. § (6) bekezdésében a helyi önkormányzatoknak a köztisztviselői illetménylap 
költségvetési törvényben meghatározottnál (38 650 Ft) magasabb összegben történő 
megállapítására adott felhatalmazása a 2018. évre szólt, ezért a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9 /2015. (III. 20.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1/ A. §-ának hatálya - amelyben a magasabb összegű ( 4 7 OOO 
Ft) illetményalap meghatározásra került - is csak az adott évre szólhatott. 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évben is magasabb 
összegben határozhatja meg az illetményalapot, ezért az R. fenti rendelkezését újabb egy 
évre indokolt hatályban tartani. 

(642/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 642/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak 
a módosító javaslat figyelembevételével. Indítja a szavazást a rendelettervezetről. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen 
szavazattal, 5 tartózkodással - a 642/1. módosító javaslat figyelembevételével - az 
előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja 
a szavazást a döntési javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az egyes anyakönyvi 
események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 
29 /2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

10 



Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kerepesi út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak 

árapasztó medre, Ladányi utca és Keresztúri út által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja 
a szavazást a döntési javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest X. kerület, Kerepesi 
út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak árapasztó medre, Ladányi utca és 
Keresztúri út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca, Halom köz, Bánya utca, Ászok utca, Halom utca, 

Kápolna utca és a Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: Egy apró pontosítást tesz a rendelettervezet címében. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: a rendelettervezet címéből a „Fővárosi" kifejezés 
törlésre kerül. 

Indokolás: a módosítás nélkül sem lenne helytelen, de az Önkormányzat rendeletalkotási 
gyakorlata a „Budapest X. kerület" megfogalmazást alkalmazza. 

(648/1. módosító javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nincs jelentkező, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a 
módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak a rendelettervezetről a 648/1. 
módosító javaslat figyelembevételével. Indítja a szavazást. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal - a 648/1. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés 1. melléklete 
szerint megalkotja a Budapest X. kerület, Halom utca, Halom köz, Bánya utca, Ászok utca, 
Halom utca, Kápolna utca és a Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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8. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2018. évi alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: Összefoglalja azokat a tendenciákat, amelyek nagyon jól kirajzolódnak 
a tájékoztatóból. Kiemeli az adózói morál javulását. Bár a behajtási cselekmények 
intenzitása is fokozatosan növekszik, azért az látszik, hogy az elmúlt években az adó szinten 
tartásának, kisebb emelésének hatása jól érződik az adóbevételekben. Nem esett vissza a 
fizetési hajlandóság, az önkéntes teljesítés az emelések során. Felhívja a figyelmet arra, hogy 
jelennek meg olyan, elsősorban felderítési tevékenységből származó, egyszeri nagyobb 
bevételek, amelyek jelentős mértékben növelik az adóbevételt, de ilyen mértékben, 
rendszeresen a következő évben már nem lehet számítani rájuk. Elmondja, abban azért 
bíznak, hogy hasonló eredményes felderítések a következő időszakban is lesznek. Ez azt 
jelenti, hogy jó eséllyel tudja majd a Képviselő-testület egy kicsit növelni a költségvetésében 
a bevételi előirányzatot az adók tekintetében. Megköszöni az Adóhatóság minden 
munkatársának a munkáját. 

Elnök: Csatlakozva a Jegyző úrhoz, Ő is megköszöni az e területen végzett munkát. Már 
most, az év ezen szakaszára teljesítette, sőt túlteljesítette az Önkormányzat a tervezett 
adóbevételt több mint 200 millió forinttal, úgy, hogy nem emeltek adót. Sőt a következő évre 
sem emelték, a rendeletet nem módosították. Emelhették volna mind az építmény-, mind a 
telekadót, de ezzel nem élt a Képviselő-testület. Úgy véli, hogy ez a realizált adóbevétel a 
kerület működéséhez, fejlesztéséhez jelen pillanatban elégséges forrást biztosít. 

Tóth Balázs: A felderítési tevékenység tényleg nagyon fontos, látszik, hogy az 
Önkormányzat évről évre egyre jobban teljesíti ezt a feladatát. Támaszkodhatnak-e olyan 
központi nyilvántartásokra akár az Adóhivatalnál, akár a Földhivatalnál, ami egységessé 
tenné azt, hogy Kőbányán minden szereplőre ki lehetne ezt az adónemet vetni? Véleménye 
szerint ez azért lenne fontos, mert kissé igazságtalannak érzi, hogy aki bekerült annak 
fizetnie kell, aki pedig nem, az megúszta. Persze előbb-utóbb felderíthetik, rábukkanhatnak, 
de ha az állami szervek között lenne egy hatékony adatcsere, amit az Önkormányzat 
felhasználhat, akkor szélesíteni lehetne a kört, ezáltal adott esetben csökkenthetnék a kirótt 
adó mértékét, hogy aki fizet, kevesebbet fizessen. 

Dr. Szabó Krisztián: Főként az építmény- és telekadóról beszélhetnek, úgy véli a Képviselő 
úr kérdése is erre irányul. Olyan automatizmus, amely az adófizetési kötelezettség 
teljesítéséről szóló adatoknak valamely nyilvántartással történő összevetését megtenné, az 
sajnos nincs. Amire támaszkodhatnak, az az ingatlannyilvántartás. A felderítésnek egyik 
oldala az, amikor valamely, egyébként a hatóság elé kerülő ügy kapcsán jut tudomásukra 
olyan információ, aminek aztán felderítés lesz az eredménye. Ha például van egy 10 
tulajdonos tulajdonában álló ingatlan, amely közül az egyik ingatlanrészt értékesítik és egy 
új tulajdonos bevallást tesz, ha a többi tulajdonos addig nem tett bevallást, vagy esetleg 
megváltozott a kötelezettségük, akkor az az Adóhatóságnak ilyen módon a tudomására jut. 
De kifejezetten olyan módon is ellenőrzi az Adóhatóság az ingatlannyilvántartás adatait, 
hogy kutatja azokat a változásokat, ahol nem történt meg a bevallás. Manuálisan tudják ezt 
csak megtenni, nincs még olyan típusú segítség sem, hogy valamilyen egyszerűsített módon 
tudnának az ingatlannyilvántartásból adatot szerezni. Lehetséges, hogy ilyesfajta 
informatikai fejlesztések majd a jövőben bekövetkeznek. Talán kezdeményezni tudná az 
Önkormányzat, de ezek a rendszerek sokkal nagyobb tehetetlenséggel mozognak. 
Emlékeztet arra, hogy évekkel ezelőtt javasolta a Képviselő-testület azt, hogy a földhivatali 
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illetékesség oly módon változzon meg, hogy a kőbányai polgárok az ügyeikkel a közelebb 
lévő zuglói ügyintézési helyre tudjanak járni a kelenföldi helyett. Erre is az volt a válasz, 
hogy az ingatlannyilvántartás szabályrendszerének a felülvizsgálata folyamatban van, 
tervez az állam fejlesztéseket és majd, amikor ez lehetővé válik, akkor változhat az 
illetékesség. Az ilyen adatkapcsolatok tekintetében nyilván ugyanez a helyzet, az 
ingatlannyilvántartás vitathatatlanul a legnagyobb központi nyilvántartás a 
lakcímnyilvántartás mellett, ezért ott gyors változás nem várható. E pillanatban az 
Önkormányzatnak és a kapcsolódó állami szerveknek egy óriási projektje az önkormányzati 
ASP rendszer bevezetése. Ennek egyik szakrendszere az adórendszer, tehát a teljes adó 
informatikai rendszerét is le fogja cserélni az Önkormányzat. Most ez az, ami az informatikai 
fejlesztésekre irányuló kapacitásokat teljesen leköti. 

Tóth Balázs: Törvény nem zárja ki, hogy ilyen rendszerbe tudjanak belépni, csak ha jól 
értette, nincs meg a gyakorlati feltétele, mert még nincs kialakítva ez a rendszer? 

Dr. Szabó Krisztián: Ha így fogalmaznak, akkor kizárja, mert a földhivatali 
nyilvántartásnak az adatkapcsolatait és az abból történő adatszolgáltatást a törvény, illetve 
a részletszabályait kormányrendelet szabályozza, tehát ezt nem tudja maga az 
Önkormányzat szabályozni. Azt, hogy egy központi adatnyilvántartásból milyen 
adatszolgáltatás és milyen betekintési lehetőségek történhetnek azt a jogszabály határozza 
meg. 

Elnök: Jegyző úr jelzésére elmondja, hogy az a 250 milliós többletbevétel, amit korábban 
megfogalmazott, az már nem állja meg a helyét, ugyanis egy friss hír szerint, egy nagy adózó 
több mint 600 millió forintot befizetett egy régóta húzódó vita kapcsán. Így a többletbevétel 
már több mint 850 millió forint. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóztatási 
tevékenység 2018. évi alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan 
követelések kivezetése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Ennek a napirendi pontnak azért örülhetnek mert 64,5 millió forint a behajthatatlan 
követelés összege, ami a tavalyi összegnek közel a fele. Azt szomorúan látja, hogy vannak 
olyan szereplők, akik tavaly is fölbukkantak, illetve az idén is fölbukkannak az adósok 
között. 

Tóth Balázs: A Terasz Park Kft. ,,FA" sorban a 18 millió forintos tétel nagyon kerek összeg, 
a többi sorban szereplő pedig nem. Itt valami Önkormányzat által támasztott követelésről 
van szó? Erről szeretne felvilágosítást kérni. 

Elnök: Mielőtt az illetékes válaszolna összevárják a többiek hozzászólását. 
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Radványi Gábor: Az igen, nem, tartózkodás gombok egyikét sem tudja megnyomni 
jószívvel e napirendi pont kapcsán. Ki kell vezetni ezeket a tartozásokat, hogy a mérleg 
egyenlegbe kerüljön és tovább tudjanak menni a költségvetéssel. Ha igennel szavaznak, 
akkor egy 60 milliós kintlévőséget hagynak jóvá. A tavalyi évben ez 124 millió forint volt, 
idén már csak 60 millió, mégsem lehet örülni, mert amikor 100 ezer forintokon vitatkozik a 
Képviselő-testület, hogy egy-egy nemzetiség kiadványát támogassák-e vagy sem, ahhoz 
képest ezek a számok őrült nagy összegek. A listából a NOMA Kft. tartozását emeli ki. 
Elmondja, hogy ennek a kft-nek a nevében a „NO" Novák Gyula volt korábbi tanácsnok 
nevére utal, aki a Magyar Szocialista Párthoz tartozó képviselő volt. A húgának a cégét tavaly 
vezették ki, 18 millió forintos tartozását engedték el. Úgy tudja, hogy Ők a kerületben 
továbbra is tevékenykednek. Az a javaslata, nem feltétlenül határozati javaslat formájában, 
hogy amikor bérbe adnak üzlethelyiségeket a Hivatalnak meg kellene vizsgálnia azokat a 
cégeket, akik reinkarnálódnak más cégekbe. Ezek a cégek a Kőbányai Önkormányzattól 
bérleményhez jutnak, az Önkormányzat pedig egy mozdulattal engedi el a tartozásukat. Ez 
ne legyen. Kérdezi Jegyző úrtól, meg lehet-e azt oldani, hogy egy olyan adatbázist hozzanak 
létre a tartozók tulajdonosi köréről, amit aztán összevetnek egy kőbányai önkormányzati 
bérleményben lévő körrel. Ha ott hasonlóságok mutatkoznak, azokat az adott esetben ki 
tudják vizsgálni és ne adj' isten a bérleti jogot megvonnák az ilyen tartozókkal szemben. 

Elnök: A Radványi Gábor alpolgármester úr által említett cég mellett megemlíti még a W
Ház Bau Kft. nevét, ami szintén kerületi MSZP-s körökhöz kapcsolódik, Vigóczki Richárd 
köréhez. Hozzáteszi, a Kőér utcában is 10 milliós nagyságrendű tartozást felhalmozva 
távozott. 

Marksteinné Molnár Julianna: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén is hosszan 
polemizáltak azon, hogyan lehetne elejét venni a jövőben az ilyen és hasonló összegű 
hátralékoknak a kivezetésének. Ezek a cégvezetők viszonylag könnyen vannak, mert csődbe 
visznek egy céget, elindul a felszámolás és itt hagyják az Önkormányzatnak ezt a hatalmas 
hátralékot, amivel nincs mit tenni, mint kivezetik a tartozásukat. Pénzügy technikailag ez az 
eljárás, ugyanakkor végtelenül sérti az ember igazságérzetét, hogy ezek az emberek, akik 
egy-két céget csődbe vittek, most más cégnéven ugyanúgy itt vannak Kőbánya életében, 
különböző társaságokat vezetve. Arról beszéltek a bizottsági ülésen, hogyan lehetne egy 
nyilvántartást vezetni arról, hogy a jövőben önkormányzati tulajdont ne adjanak bérbe az 
ilyen típusú vállalkozóknak, vállalkozásoknak. Azt látja komoly problémának, hogy ha 
ugyanaz az ember más néven alakít egy másik vállalkozást, ezt nem fogják tudni nyomon 
követni, ha csak a cég nevét vizsgálják. Azt viszont nem tudja, hogy megoldható-e, hogy a 
cégvezetők szerint is nyilvántartsák ezeket a cégeket. Véleménye szerint itt érhetne össze a 
két dolog. A bizottsági ülésen a tagok között nagy volt az egyetértés a tekintetben, hogy itt 
az Önkormányzatnak lépni kell valamit, mielőtt bérbe ad egy helyiséget vagy ha azt látja, 
hogy a hátralék elkezd halmozódni. A felsorolásban van olyan is, mint a Homo Novus 
oktatással foglalkozó cég, aki komoly erőfeszítést tett, hogy a hátralékát rendezze. Részben 
sikerült, részben nem. Ezt a céget látja legkevésbé problémásnak. Annak nagyon örülne, ha 
ez a probléma a jövőben kezelhetővé válna. 

Tubák István: Egyetért az előtte szólókkal. Jegyző úrtól kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, 
hogy ha valaki a Vagyonkezelővel vagy az Önkormányzattal bármilyen szerződést köt, az a 
személy, aki a cég vezetője nyilatkozzon arról, hogy nem volt olyan cégnek a vezetője, amely 
behajthatatlan követeléssel állt az előző időszakban a Vagyonkezelővel vagy az 
Önkormányzattal szemben. Illetve ez az ok kizáró ok legyen, hogy újabb szerződést vagy 
bármilyen együttműködést köthessenek vele. 
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Somlyódy Csaba: Nyilvánvaló, hogy mindenkinek, aki itt ül az az érdeke, hogy ilyen 
követelések ne legyenek és lehetőleg szűnjenek meg. Azonban kéri Polgármester urat és 
elvtársait, fejezzék be a politikai haszonszerzést. Úgy gondolja, hogy nemcsak MSZP-s 
tartozik ezen a részen, követeli, hogy valamennyi itt felsorolt cégnek a tulajdonosát és 
pártállását, párttagságát nevezzék meg. Úgy gondolja, hogy a választáson kívül ennek itt 
semmilyen jelentősége nem volt ebben az esetben, hogy ezt az egy pártot kiemelték. Azzal 
ő is egyetért, hogy megengedhetetlen, hogy tartozást halmozzon fel bárki. MSZP-s 
vezetőként kikéri magának, azt a sunyi magatartást, hogy becsempészik ebbe, mint hogyha 
egy politikai párt volt aktivistái vagy volt tagjai lennének, akik bűnözők, tolvajok ebben a 
kerületben. Ez nem idevaló, ő inkább szakmai munkát szeretne végezni ebben a teremben. 
Kéri, fejezzék ezt be, nevezzék meg az urakat, hölgyeket név szerint és a politikai 
nagygyűléseiken tegyék a többit szóvá. A Polgármester úr többször jelezte, hogy minden 
óvodásról tudja melyik tornacsoportba jár. Nyilván azt is tudja, hogy Novák Gyula, akit név 
szerint említettek, több éve nem tagja az MSZP-nek, nem kőbányai lakos és a gazdasági 
tevékenységéről semmit nem lehet tudni, úgy tudják, hogy nyugdíjasként él vidéken. Ennyit 
a pontosságról, hogy ki milyen cégeket alapított, egyébként semmi közük nincs hozzá. Kéri, 
ezt raktározzák el. 

Elnök: Lehet, hogy nem az MSZP-ben politizál, hanem a DK-ban. Azt gondolja, hogy itt 
sunyiságról szó nincs. A sunyiság véleménye szerint ott kezdődött, amikor az MSZP 
megalakulásakor az MSZMP ideológiai örökösének nem tartotta magát, csak a 
pártvagyonnak, aztán persze az is eltűnt, mint ahogy Kőbánya vagyona is eltűnt. Ezek a 
szereplők, akiket megemlítettek ők ennek az önkormányzatnak a képviselő-testületének 
hosszú éveken át tagjai voltak, bizottsági elnökök voltak, komoly döntéshozó pozícióban. Az 
látszik, hogy az örökségük még itt van. Eltüntették Kőbánya vagyonát, több tízmilliárd 
forintot fel nem lelhető módon. Azt gondolja, hogy erről mindig és sokszor kell még beszélni, 
hogy ne feledjék az emberek. Nem lenne jó, ha újból felbukkannának, mint a négy évvel 
ezelőtti választásokkor. Úgy gondolja, hogy a kőbányaiaknak joguk van tudni azt, hogy ezek 
az emberek nem elég, hogy évekkel ezelőtt csődközeli állapotba juttatták az 
Önkormányzatot, még ma is meg nem fizetett tartozásaik vannak 

Radványi Gábor: Az ő értékítélete szerint 18 millió forintot leírni az épp olyan lopás, mint 
hogyha valaki bemegy egy bankba egy álarccal és elvisz 18 vagy akár 1,5 millió forintot. Azt 
gondolja, hogy ez büntetendő tevékenység. Ügyesen csinálják, most egy mozdulattal ők meg 
elengednék ezt. Szerinte nem lehet elengedni. Elmondja, hogy Somlyódy úr nagyon aktív 
volt, amikor a Nemzeti Dohányboltok elosztásáról volt szó, azt mondta akkor a testületi 
ülésen, hogy nem talált fideszes kötődést. Ennek örült és Somlyódy képviselő úr 
felvetésének is örül. Úgy gondolja, hogy nem párthovatartozás alapján ítélnek. Ő azért ezt a 
céget említette, mert ezt ismerte meg. Tudja, hogy annak idején a bizottsági ülésen 
mennyire nyomott áron kapta meg ezt a területet, amit 1,5 millió forintos hiánnyal tudott 
csak átadni, illetve utána megszüntetni a céget. Ez a sunyi magatartás. 

Somlyódy Csaba: Kéri az Alpolgármester urat, hogy ne beszéljen félre, ne forgassa ki a 
szavait. Ne tegyen úgy, mintha mártír lenne ebben a kérdésben. Dohányboltokról szó sem 
volt, míg ő fel nem hozta, erről most nincs semmilyen napirendi pont. Azt kérte, hogy 
egyenlő mércével mérjenek, erre nem kapott semmilyen választ. Ha fölsoroltak kettőt a sok 
közül, hogy milyen pártállásúak, akkor tessék a többit is. Ne csak kiragadjanak a pártjuknak 
megfelelő tendenciákat, a többiekről pedig hallgatnak. Ez a felháborító, és ez a sunyiság. 

Weeber Tibor: Nem hallgatnak, hanem nincs a kivezetettek között egyetlen Fidesz-tag sem, 
egyébként más tagról sem tudnak Azt gondolja, hogy ezeket az embereket személy szerint 
ismerték, ezért mondták el, amit tudnak róluk Elfogadhatatlan lenne a számukra az is, hogy 
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itt egyetlen Fidesz-tag legyen, nem beszélve arról, hogy az Önkormányzathoz kötődne 
egyáltalán. 

Somlyódy Csaba: Azzal senkinek nincs kifogása, hogy fideszes se lopjon. Ez így van, ebben 
igaza van. Arról van szó, hogy ha valamit nyilvánosságra hoznak, akkor mindenkivel 
szemben hozzák nyilvánosságra. ő nem beszélt fideszesekről, azt mondta, hogy akkor 
mindent nézzenek végig. Ki a tulajdonos, minden tulajdonosnak derítsék föl a pártállását és 
mondják el, az úgy tisztességes. Ha csak kiragadnak, szemezgetnek, kampányolnak testületi 
ülésen az nem az. 

Radványi Gábor: Lehet, hogy Somlyódy úr nem figyelt. Megismétli, hogy szeretne ebből a 
tartozással rendelkező tulajdonosi körből egy adatbázist, és nézzék meg azt, hogy jelenleg 
ki kap közülük bérleményt. Nem azt mondta, hogy csak az MSZP-seket nézzék meg, hanem 
mindenkit. Azt látja, hogy egyre terhesebb Somlyódy úrnak a Magyar Szocialista Párt nevét 
hallani, akár ilyen kontextusban, akár másmilyenben. Tény, hogy Novák Gyula amikor ezt 
elkövette a Magyar Szocialista Pártnak a tagja volt. Azt, hogy most hol van és mit csinál nem 
tudja. Elmondaná azt is, ha tudna arról, hogy másik esetben is van pártkötődés, de ahogy 
Weeber alpolgármester úr mondta, nincs ilyen. 

Dr. Szabó Krisztián: Annak nincsen akadálya, hogy az Önkormányzat azt vezesse, hogy 
milyen gazdasági társaságok behajthatatlan tartozását vezette ki a nyilvántartásaiból. Erre 
készülhet egy lista, ahol nincs szó személyes adatokról, nincs arra vonatkozó korlátozás, 
hogy meddig őrzik ezeket az adatokat. A pénzügyi nyilvántartások megmaradnának benne, 
tehát a múltra vissza lehetne tekinteni, hogy mi történt az adott tartozással. A cégekkel 
kapcsolatos egyéb adatokat, vezetők, tulajdonosok adatait nem tudják nyilvántartani, mint 
ahogy most sem tartják nyilván. Bárki megnézheti a nyilvános cégnyilvántartásból a 
tulajdonost vagy a vezető tisztségviselőt, ott lehet ellenőrizni. Valóban nehéz a tulajdonos 
vagy vezető tisztségviselők összekapcsolódását egy-egy cég tekintetében teljeskörűen 
vizsgálni. Azt nyilván nem fogja tudni megtenni az Önkormányzat, hogy minden egyes 
bérleti szerződés előtt, vagy minden egyes gazdasági társasággal létesített jogviszony előtt 
azt megnézze, hogy volt-e valaha olyan gazdasági társasággal kapcsolata, amelyben 
tulajdonos vagy vezető tisztségviselő érintett az adott - az Önkormányzat elé kerülő -
gazdasági társaság kapcsán. Nyilván meg lehet nézni a nyilvántartásban, hogy ki annak a 
vezető tisztségviselője, ki a tulajdonosa, és ha erről információ van, akkor lehet 
következtetést levonni. Ezt minden esetben a bizottság vagy a Képviselő-testület tudja a 
mérlegelés tárgyává tenni. Azzal kapcsolatban, hogy a tulajdonos vagy a vezető 

tisztségviselő milyen módon felelős a gazdasági társasággal kapcsolatos történésekért, 
felhívja a figyelmet arra, hogy a tartozás behajthatatlanná minősítése és a tartozás törlése 
sosem érinti önmagában a cégnek a létét. Ezek a tartozások azért behajthatatlanok és azért 
kell őket törölni, mert a cégek megszűntek. Amikor a tartozás iránt behajtási eljárás volt 
folyamatban, azt minden esetben vizsgálta az eljáró bíróság, adóhatóság, vagy akár az 
Önkormányzat, hogy az adott tartozás miért behajthatatlan. Ha e körben van felelősséget 
felvető kérdése, akkor ott természetesen az adóhatóság, az ügyészség vagy a bíróság 
megteszi a szükséges intézkedést. A jelenlegi iratanyagban is van olyan, ahol látszik, hogy 
például az AROMA-BAKER Kft.-nek a vélhetően vezető tisztségviselője eltiltás alatt áll 2017. 
júliustól 2022. júliusig. A cégnyilvántartásnak is vannak ilyen adatai, amelyekből ezek 
követhetők. Az Önkormányzat azt nem tudja megállapítani, hogy jogi értelemben felelősség 
terhel-e egy vezető tisztségviselőt, vagy egy tulajdonost. Aki eltiltás alatt áll, az 
értelemszerűen nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, tulajdonosa viszont 
lehet. Összegezve azt tudja mondani, hogy a behajthatatlan tartozások esetében az első szint 
az, hogy behajthatatlannak minősül. Ott biztos, hogy minden intézkedés megtörtént annak 
érdekében, hogy a követelés behajthatatlan legyen. Az az objektív akadály, ha a cég 
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megszűnt, törölték a nyilvántartásból, akkor onnantól fogva nincs vagyona, nem lehet vele 
szemben semmilyen további eljárást folytatni. Vannak olyan esetek, amikor a 
tulajdonosnak, például egy betéti társaság esetében, van mögöttes felelőssége. Korlátozott 
felelősségű társaság esetén is bizonyos körben lehet a tulajdonosnak mögöttes felelőssége 
és a vezető tisztségviselőnek is, de ez nagyjából bűncselekményi kategória, tehát ahol 
megállapítja a felelősséget a bíróság, ott felel a vezető a társaság tartozásaiért. Tóth Balázs 
kérdésére válaszolva elmondja, hogy kötelezettségvállalása volt a TERASZ PARK Kft.-nek az 
Önkormányzattal szemben. Azért van az a kerek összeg, mert ebben az összegben vállalt egy 
településrendezési jellegű kötelezettséget, amit nem teljesített. Azért nem tudott az 
Önkormányzat végrehajtási tevékenysége eredményes lenni, mert olyan nagymértékű 
banki tartozása volt, ami megelőzte az Önkormányzat követelését és az elvitte a társaság 
vagyonát, ezért behajthatatlan. 

Patay-Papp Judit: A lakásoknál is az van, ha a bérlő xideig nem fizet, akkor megy neki a 
felmondólevél. Miért nem lehet ezt bevezetni itt is, hogy ne halmozódjon a bérletidíj
tartozás? Két-három hónapos tartozásnál több ne tudjon felhalmozódni. 

Dr. Pap Sándor: Nem bérleti díj típusú tartozás a 18 millió forint, az egy felhalmozási célú 
pénzeszköz átadásnak az eredménye. Az elmúlt 8 év bérbeadási gyakorlatáról elmondja, 
hogy valamennyi nagyobb tétel a 2010. október előtti időszakból datálódik. A nem lakás célú 
helyiségek bérbeadásánál ugyanez a gyakorlat a 30 és a 90 napos határidők tekintetében, 
azzal a különbséggel, hogy ott előszeretettel számolják is fel a cégeket, mert az biztosabb 
megtérülést jelent, mint maga a végrehajtás, ami hosszas, költségeit tekintve szinte ugyanaz. 
A rosszindulatú tulajdonosoknak ad egy lehetőséget a cég kiürítésére a folyamat. Minden 
egyes bérbeadási kérelemnél vizsgálják az életszerűségét annak, hogy a helyiséget fogja-e 
tudni fizetni tartósan a tulajdonos, ténylegesen üzleti tevékenység céljára veszi-e bérbe 
vagy esetleg utolsó kísérlet arra, hogy a lakhatását rendezze ilyen szabálytalan módon. A cél 
valószerűségét vizsgálják. Bízik abban, hogy aki ekkora adósággal, ilyen károkozással vált el 
a Kőbányai Önkormányzattól, neki támogatólag biztosan nem fognak előterjeszteni 
bérbeadási javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: A nem lakás célú helyiségeknél nagyobb bérleti díjakról van szó, mint 
a lakásoknál. Abban az esetben, ha bekövetkezett például a kéthónapos tartozás, ott elindul 
egy pereskedés, akkor a per végére, kamatokkal és megemelt használati díjjal, az eredetileg 
havi 100 ezer Ft-os bérleti díjból körülbelül S millió forintos tartozás lesz. Az 
Önkormányzatnak ez egy követelése, még akkor is ha a szolgáltatást már nem nyújtotta, az 
ingatlanát foglalták, ha a cég megszűnik, akkor sajnos egy S millió forintos tartozás törlésére 
fog sor kerülni. 

Patay-Papp Judit: Van-e arra lehetőség, hogy közjegyző előtt kössék a nem lakás célú 
helyiségek bérleti szerződését is, hogy meggyorsítható legyen a kiürítés? 

Dr. Szabó Krisztián: Van rá lehetőség, él is ezzel számos esetben az Önkormányzat, ez a 
kiürítést valóban meggyorsítja, a ki ürítésig felhalmozódott tartozás kevesebb. 

Dr. Pap Sándor: Az előző ciklus elején százmilliós nagyságrendben töröltek követeléseket, 
tehát a nagyságrendnek a lefinomodása is jelzi, hogy megfelelő körültekintéssel igyekeznek 
bérbe adni helyiségeket. 

Elnök: Tavaly 120 millióról beszéltek, most 60 millióról. Az Újhegyi sétány 16. alatt 
keletkezett a Novák családnak 18 millió forintos tartozása. Nem látható már ez, azóta 
felújították. A pincehelyiségben, ahol presszót üzemeltettek, már régen más célú 
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hasznosítás jelenik meg. Hozzáteszi, hogy a tartozáson túl teljesen szétvert állapotban adták 
vissza a helyiséget az Önkormányzatnak. 

Radványi Gábor ügyrendi felszólalása: a napirendi pont levételét javasolja. Kéri, hogy 
januárban hozzák vissza az előterjesztést a tulajdonosi körről szóló kimutatással kibővítve, 
azt vessék össze a jelenleg bérbe adott ingatlanokkal. 

Dr. Szabó Krisztián: Ott vannak az előterjesztésben a céginformációs adatok, nem fognak 
tudni más információt adni. Megszűnt cégnek nincs tulajdonosa. Hogy korábban ki volt, 
hogy vett részt, nem tudja hogyan lehetne felderíteni. 

Elnök: Alpolgármester úr az ügyrendi javaslatát azért tette, hogy a régi most kivezetett 
tartozásokkal rendelkezők adatait vessék össze a jelenlegi bérlői kör adataival. Egy dologra 
lehet figyelni, hogy a jövőben a bérbeadásoknál ez is legyen egy szempont. Vélhetően ez az 
egy járható út, illetve az, hogy a korábban elengedett tartozás megjelent-e már adott cégek 
képviselőinél. Lezárja a vitát. 

Szabó László: 2011 első néhány képviselő-testületi ülésén azt találta mondani, hogy 
Kőbányán nagyon jó dolog helyiséget bérelni, mindegy mennyiért adják, mert úgysem kell 
kifizetni a bérleti díjat. Innen indultak, akkor a bérleti díj előirányzatok teljesülése 40% 
körül volt, ma ez 90% körül van. Úgy gondolja, ez azt bizonyítja, hogy az Önkormányzat a 
helyiségeket kellő gondossággal adja bérbe a vállalkozásoknak. Nem gondolná, hogy a 
jövőben 10-15 évre visszamenő cégnyilvántartási adatokat kellene keresgélniük sok más 
teendőjük mellett. 

Radványi Gábor visszavonja ügyrendi javaslatát. 

Somlyódy Csaba: Arra még nem kapott választ, hogy a jövőre nézve, nyilatkoztathatnák-e 
az illetőket, hogy van-e olyan vezető, tisztségviselő, akinek az előző cégében tartozást kellett 
elengedni, vagy tartozást halmozott fel a tulajdonában lévő cég. Ez kizáró ok lehetne. Tudja, 
ezt is nehéz ellenőrizni. 

Dr. Szabó Krisztián: Véleménye szerint ez a megoldás azért vezet diszkriminációhoz, mert 
nem lehet kapcsolatot teremteni egy korábbi cég vezető tisztségviselő vagy tulajdonosa és 
egy új cég bérleti szerződés kötése között. Ha a bizottság a mérlegelési jogkörében ismeri 
az információt és mérlegeli, megteheti, mert egyébként szabadon dönt. De ha az 
Önkormányzat nyilatkozatban kötelezi olyan adat átadására, ami irreleváns a bérbeadás 
szempontjából jogi értelemben, akkor ez támadhatóvá teszi a döntést. A bizottságnak nem 
kell megindokolni, hogy azért nem ad bérbe valamit, mert bizalmatlan egy korábbi 
tulajdonos vagy vezető tisztségviselő felé. Viszont, ha ezt kizáró okká teszi, az már a bérleti 
jog tartalmán túli korlátozás, amit nem tart elfogadhatónak. 

Elnök: Tartalmi kérdésben már lezárta a vitát egyszer és egy nem ügyrendi hozzászólás 
megnyitott egy újabb vitát. Mindig felelősséggel kell a piros gombot nyomni, hogy valóban 
ügyrendi legyen a hozzászólalás. Szerinte, amit Jegyző úr elmondott egy lehetséges út és 
meg is adja a kellő biztosítékot, mert a tulajdonosi kör adatai ismertek. Az okoz némi 
bizonytalanságot, hogy mindig ott kellene lenni a listának előttük, hogy kik azok, akik már 
egyszer ezen helyzetbe kerültek. Tehát egy ilyen listát csak össze kellene állítani valamilyen 
időszakra visszamenőleg. Olyan nagy nehézségen nem okoz szerinte, mert az elmúlt 
években ez már nem volt gyakori. Itt közel 10 évvel ezelőtti kérdésekről beszélnek. Minden 
időszak hozhat behajthatatlan követelést, de nem feltétlenül bérbeadásból. 
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Dr. Szabó Krisztián: Mindenképpen megteszik a Képviselő-testület által megfogalmazott 
kritériumok érvényesíthetősége kapcsán. Ahol elérhető információk vannak az elmúlt 
időszakok behajthatatlan tartozás törlései kapcsán, azokat összesítik. Megerősíti, hogy a 
személyes adatokat nem fogják tudni szerepeltetni, csak a cégnyilvántartásban szereplő 
nyilvános adatokat fogják tudni összesíteni. Azokat minden előterjesztés kapcsán végig 
tudják futtatni, hogy az adott cégnek a cégnyilvántartásban szereplő érintettje szerepel-e az 
Önkormányzat listájában. Ez a bizottsági előterjesztésekben meg fog jelenni 
információként. 

Elnök: További hozzászólásra jelentkező nincs, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

456/2018. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan 
követelések kivezetéséről 
(16 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. 
melléklet szerint hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásához kapcsolódó 46 487 071 Ft, valamint az egyéb követelések 
tekintetében 18 OOO OOO Ft behajthatatlan-nak minősülő követelés nyilvántartásból 
történő kivezetéséhez. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. december 31. 
Feladatkörében érintett: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 

megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

457 /2018. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit az 1. melléklet szerint 
határozza meg. 
2. Ez a határozat 2019. január 1-jén lép hatályba. 
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3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati 
funkcióinak megállapításáról szóló 322/2017. (IX. 21.) normatív határozata. 
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2 
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4 
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1. melléklet a 457 /2018. (XII. 13.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkciói 

A B 
Kormányzati Megnevezés 
funkció kód 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

013350 feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

ee:véb szolgáltatások 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
031060 Bűnmegelőzés 

031070 Baleset-megelőzés 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 
041160 Földmérés, térképészet 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
042180 Állat-egészségüe:v 
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
045180 Közúti járművontatás 
047120 Piac üzemeltetése 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, 

megőrzése és fenntartása 
061020 Lakóépület építése 
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, közsée:e:azdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
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36 072112 Háziorvosi ü2:veleti ellátás 
37 072311 Fogorvosi alapellátás 
38 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
39 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
40 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
41 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
42 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
43 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
44 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének 

programjai, tevékenységei 
45 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
46 076062 Település-egészségü2:vi feladatok 
47 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
48 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
49 081042 Fo2:vatékossá2:2:al élők versenysport tevékenysége és támogatása 
50 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
51 Fogyatékossággal élő iskolai, diáksport-tevékenysége és 

081044 támogatása 
52 081045 Szabadidősport- ( rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
53 081071 üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
54 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
55 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
56 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
57 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
58 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
59 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 
60 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
61 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

082092 gondozása 
62 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

082093 művészetek 

63 083020 Könyvkiadás 
64 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
65 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
66 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
67 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
68 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 
69 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
70 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
71 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
72 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefü2:2:ő működtetési feladatok 
73 091250 Alapfokú művészetoktatással összefü2:2:ő működtetési feladatok 
74 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
75 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és 

szakmai elméleti oktatásával összefüe:e:ő működtetési feladatok 
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76 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

77 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
78 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
79 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
80 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
81 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
82 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
83 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
84 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét 

segítő programok, támogatások 
85 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
86 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
87 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
88 102031 Idősek nappali ellátása 
89 102032 Demens betegek nappali ellátása 
90 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
91 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
92 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
93 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
94 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

104035 intézményében 
95 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
96 104043 Család és gyermekjóléti központ 
97 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
98 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
99 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

100 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
101 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
102 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
103 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
104 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
105 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: a határozattervezet 1. mellékletének 3. 
melléklet 2. pontjában a,,• Sportliget beruházása II. ütem" szövegrész törlésre kerül. 
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642/1. módosító javaslat 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Módosító javaslat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkonnányzati rendelet 38. § (1) bekezdése 
alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló előterjesztéshez az alábbi módosító 
javaslatot teszem: 

A rendelettervezet a következő 13. §-sal egészül ki: 

„13. § A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgánnesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezéséről szóló 
31/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

,,(2) A 2. § 2020. január l-jén lép hatályba.". 

Indokolás 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) 
bekezdésében a helyi önkormányzatoknak a köztisztviselői illetménylap költségvetési 
törvényben meghatározottnál (38 650 Ft) magasabb összegben történő megállapítására adott 
felhatalmazása a 2018. évre szólt, ezért a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkonnányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1/A. §-ának hatálya - amelyben a magasabb összegű (47 OOO Ft) 
illetményalap meghatározásra került - is csak az adott évre szólhatott. 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) 
bekezdése alapján a helyi önkonnányzat képviselő-testülete a 2019. évben is magasabb 
összegben határozhatja meg az illetményalapot, ezért az R. fenti rendelkezését újabb egy évre 
indokolt hatályban tartani. 

Budapest, 2018. december 12. 




