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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
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Szatmári Gáborné 
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Elnök: Tisztelettel köszöntöm Képviselőtársaimat, a Hivatal munkatársait, kedves 
vendégeinket. Megkezdjük munkánkat, testületi ülésünk nyilvános, csupán a zárt ülés 
elrendelésekor kérem, hogy a vendégek hagyják el az üléstermet. Megkérem 
képviselőtársaimat, hogy jelentkezzenek be a szavazógépbe. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 15 fő jelenlévő képviselővel határozatképes. Bejelentem, hogy a 
jegyzőkönyvet Kardosné Terebes Tímea vezeti, az ülésről hangfelvétel készül és a 
tanácskozás nyomon követhető a világhálón, az Önkormányzat honlapján. 
Örömteli hírrel kezdhetem a mai testületi ülésünket is. Tegnapelőtt részt vettem egy nagyon 
szép ünnepségen. A Magyar Bölcsődék napját április 21-én tartjuk, az első magyarországi 
bölcsőde alapításának, amely 1852-ben történt, az évfordulóján. Az ünnepi tanácskozásra, 
amelyet a Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezett, az Újhegyi Közösségi Házban került sor. 
Ezen ünnepi alkalmon szakmai elismeréseket adtak át, köztük a szakma által adományozott 
legmagasabb kitüntetést, az Akócsi Ágnes díjat. Ami ezen az ünnepen külön szép volt és 
nekünk kőbányaiaknak nagyon fontos, hogy kollégánk Göncziné Sárvári Gabriella, a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője, megkapta az Akócsi Ágnes díjat, amihez szívből 
gratulálunk és szeretném Gabit köszönteni ez alkalomból. (Taps. Polgármester úr gratulál 
az elismeréshez és virágcsokorral köszönti Gönziné Sárvári Gabriellát.) 

Gönziné Sárvári Gabriella: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ebben az 
elismerésben benne vannak a kollégáim, a munkatársaim, hiszen ezt nélkülük nem lehetne 
elérni. Valóban sok mindent vállal föl Kőbánya, külön köszönöm a fenntartó és mindenki 
támogatását, mert ezt csak így tudjuk megtenni, hogy érezzük a hátteret is. A kollégáimnak 
ezúton is köszönöm, hogy mögöttem vannak és együtt dolgozunk. Köszönöm szépen ezt a 
megemlékezést is. 

Elnök: Kőbányán is, most már évek óta megrendezzük, megünnepeljük a bölcsődei 

gondozóinkat, kisgyermeknevelőinket. A Bölcsődék napját idén április 23-án fogjuk 
megrendezni a Kocsis Sándor Sportközpontban 9 órától. Tisztelettel várom 
képviselőtársaimat és az érdeklődőket erre a hangulatos rendezvényre. Mielőtt 
megkezdenénk a munkát, megvitatnánk, hogy mely napirendet fogunk ma megtárgyalni, 
azelőtt szeretnék tájékoztatást adni az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. Elsőként 
a beruházásokról. Megtörtént a kulcsátadás a Helytörténeti Gyűjteményben, átadtuk a 
Füzér utcai épületet, bár még a társasház magántulajdonú hányadán felújítási munkák 
elvégzésére sor fog kerülni. Azonban a Gyűjteményt elfoglalhatta a Kőrösi Kulturális 
Központ és megkezdhette mind az állandó, mind az ideiglenes kiállításnak a berendezését. 
Szent László napok idejére reményeink szerint ez el fog készülni és akkor a nagyközönség 
előtt is meg tudjuk nyitni ezt a nagyon szépen felújított műemléképület-együttest. A felújítás 
során voltak olyan pillanatok, amikor a felújítás lehetőségében kételkedtünk, mert igazából 
a felújítási munkák során derült ki, hogy milyen iszonyatosan rossz állapotú az épület, de a 
kivitelező nagyon szép munkát végezve megmentette. Nemcsak megmentette, hanem olyan 
új funkció megteremtésére alakította át ezt a teret, amire büszkék lehetünk. 
Az Önkormányzat, a Képviselő-testület biztosította azt a forrást, amelyet arra fordíthattunk, 
hogy a Rendőrség számára autót vásárolhassunk, ez megtörtént még az elmúlt esztendőben. 
Azonban az adminisztráció elhúzódott, illetve teljesítés hibás volt, hiszen a szállító nem 
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teljesen hibátlan autót hozott először, kicsit meg volt karcolva. Ezen akadályok leküzdése 
után, az elmúlt hetekben sikerült átadni Kapitányságvezető úrnak ezt a gépjárművet, egy 
Ford Tranzit típusú, elhúzható oldalajtós kis mikrobuszt. Pont azon alkalommal sikerült ezt 
megtennünk, amikor Kapitányságvezető úr megtartotta az éves munkáról szóló értékelését 
az állomány előtt. Azóta szolgálatba is állt ez a gépjármű . 

Jól haladnak az Óhegy parkban a munkálatok, biztatok minden hónapban mindenkit, hogy 
menjen, és nézze meg. Az első nagyobb játszótér játékfigurái már megérkeztek, felállításuk 
folyamatban van. Elképzelhető, hogy a játszótér egyes részeit már a tervezett nyári 
időpontnál korábban meg lehet nyitni, talán már május hónapban használhatják az Óhegy 
parkba érkezők. Mint ahogy a sportligeti munkák is jól haladnak. Elkészült az uszoda előtti 
rámpa, akadálymentesítés, illetve a sportpályák burkolata, a kábelezés, mélyépítési 
munkák, a járdák építése. Rövidesen ez a terület is olyan állapotba kerül, hogy meg lehet 
nyitni a nagyközönség előtt és már a nyári időszakban használhatják a kőbányaiak. 
Bízom benne, hogy a nyár elhozza a Farkasalma, Medveszőlő, Noszlopy utcák környékén is 
a megnyugvást, hiszen jelen pillanatban ott nagyarányú parkolóépítés, útjavítás, 
járdajavítás folyik Nyilván az átmeneti időszakban ez nehézséget okoz az ott élőknek, mivel 
a parkolást meg kell oldani a munkavégzés alatt is, de jól halad a munka. Biztos, hogy az 
újhegyiek is nagyon várták már azt a munkát, ami a Ill. üteméhez érkezik, hiszen a sétány 
felújításának III. üteme elindult. Sikerült lezárni a közbeszerzést és a napokban 
munkaterület átadásra került sor, megkezdődött a déli oldalnak az átépítése. Ez a Bányató 
utca, Gergely utcai szakaszt érinti, illetve a Sütöde utca irányába is benyúlik egy ága a 
felújításnak. A következő hónapok itt is biztos, hogy nehezebb időszakot hoznak, hiszen 
bontási munkálatokkal kell kezdeni, ez általában nagyobb porral, zajjal jár, de erre még a 
tavaszi időszakban sor fog kerülni. Nyáron, amikor már általában nyitott ablakok mellett 
élnek az emberek, ott már az az építési munka fog elvégzésre kerülni, ami kisebb konfliktust 
jelent a lakókörnyezetben. 
Sor került egy alapkőletételre ezen a héten a Kolozsvári utca és az Ónodi utca találkozásánál. 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács együttműködésével egy olyan kísérleti projektet 
indítottunk el „Legyen tered" néven, amely építészeti eszközök alkalmazásával igyekszik a 
bűnmegelőzést támogatni. Át fogjuk építeni Kőbánya-felső vasúti megálló közelében azt a 
teret, aminek most még nincs neve, de a mai testületi ülés után akár javaslattal is élhetünk 
a Fővárosi Közgyűlés felé, hogy ez a térszerű közterület kapjon elnevezést. Itt is elkezdődik 
a munka, napokon belül. Egy olyan projektet fogunk megvalósítani, amely közösségi 
tervezés keretében került megálmodásra, hiszen a Szent László Gimnázium diákjai már 
lassan fél éve dolgoznak ezen a projekten, ötleteinek arról, hogy ők mit tudnának 
hozzátenni, milyennek szeretnék ezt a területet, mint a közelben működő iskola diákjai. 
Több lakossági fórumot is tartottunk, ahol a környéken élők is elmondhatták, hogy milyen 
elképzeléseik vannak erről a területről, hogyan élhetnék meg a mindennapokat úgy, hogy 
valóban ez egy biztonságos pontként jelenjen meg mindenki életében. Nyár végére itt is 
végezni kell a kivitelezőnek a munkával. Az egész projektet a Kőbánya Közbiztonságáért 
Alapítvány bonyolítja és szervezi. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács anyagi támogatása 
mellett megjelenik az Önkormányzat támogatása és más cégek, a HM El Zrt., a Market Zrt. 
támogatása, tehát sok szereplő finanszírozásában fog megújulni ez a terület. Egyébként 
Magyarországon még egy településen, Törökbálinton zajlik egy hasonló kísérleti megoldás. 
Más országokban már korábban nagy sikerrel alkalmazták ezen módszert. 
Egy-két fontosabb eseményről. Az elmúlt hetekben lakossági fórumok sorozatát tartottuk 
meg a város különböző területein, Kertvárostól a Bem lakótelepen át, a Pongráctelepen 
keresztül a Városközpontig. Külön köszönöm Kapitány úrnak, hogy részt vett ezeken a 
találkozókon. Köszönöm a kollégáimnak is, hiszen ezen városrészi fórumok öt órától 
általában este kilencig tartottak. Összegyűjtöttük egy-egy lakókörnyezet kérdéseit, 
problémafelvetéseit, ezeket összegezzük. Van, amit szinte azonnal tudunk orvosolni, sőt 
előfordult olyan eset is, hogy már másnap reggel megkezdődött a problémafelvetés után 
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mondjuk egy munkának az elvégzése.Jelzi egyébként ezen találkozók sora, hogy nagyon sok 
olyan problémát gyűjtögetnek az emberek, amelyeket, ha megfelelő módon be tudnák 
csatornázni, akkor gyorsan orvosolhatók lennének és nem kellene várni, sok esetben, ilyen 
találkozókra. Ennek a kereteit igyekszünk még szélesebbre, illetve módszertanában 
gazdagabbra húzni. 
A „TeSzedd!" akció keretében két ponton is takarítottunk, a Korponai utcában, illetve a 
Csajkovszkij park, Barabás utca környékén sok önkéntessel. A Hivatalból is a kollégáim szép 
számban részt vettek ezeken a takarításokon, illetve köszönöm a csatlakozó képviselőknek 
is a közreműködést. A Manóvár Bölcsődében került megrendezésre az a program, amelyet 
a Családok éve alkalmából a Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezett meg az ország 21 
településén. A 21. rendezvény, amely zárórendezvénye volt a kőbányai. Nagy izgalommal 
készültek a kőbányai bölcsődék dolgozói. Szülők, gyerekek számára egy fantasztikus napot, 
délelőttöt, szerencsére jó időben, sikerült megszervezni. Ez a rendezvény igazából elismerés 
volt azáltal, hogy Budapesten Kőbányán kerülhetett megrendezésre. Az Egyesített 
Bölcsődék munkájának elismerése. 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenye került sor hagyományosan a Merkapt sporttelepen. 
Idén is ezt Közép-Pest hat kerülete versenyének tekinthetjük. A győztes, akit 
megdicsérhetünk és gratulálhatunk nekik, a Zrínyi Ilona Gimnázium 4 diákja, ők fognak az 
országos döntőben részt venni. A „Mozdulj Kőbánya" programsorozat második állomására 
is sor került. Az isaszegi emléktúrát április 6-án szerveztük meg, több mint 300 résztvevője 
volt a megmozdulásnak. Ebben az évben szerencsés egybeesés, hogy az isaszegi 
eseményekbe, a helyi ünnepi eseményekbe is kicsit be tudtunk kapcsolódni, hiszen pont az 
évfordulón kerekeztünk. Képviselőtársaim közül is többekkel együtt tehettük meg ezt a 
túrát. Szokás szerint, mi akkor biciklizünk, amikor jól esik ... hát jól esett! Jól eláztunk, de nem 
szegte senkinek kedvét az eső. 
A Havasi Gyopár Alapítvány ismét megszervezte a tavaszváró húsvéti rendezvényét. 
Megtartottuk azt a projektindító megbeszélést a héten, amely a 12. Rendvédelmi napnak az 
indítását jelentette, augusztus végén kerül sor a rendezvényre. A tegnapi nap a kerületi 
közös képviselők tettek eleget a meghívásunknak és a KÖSZl-ben tartott tanácskozáson 
igyekeztünk még szélesebb körben egyértelművé tenni a kamerapályázat, illetve a most 
nyitott más ingatlanfelújítási pályázataink lehetőségeit, buktatóit. Bízom benne, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan ismét szép számú pályázó fog indulni. A júniusi beadásnál ez ki fog 
derülni. 
Egy-két programról előzetesen. Április 22.-e a Föld napja, idén húsvét időszakára esik, ezért 
a húsvétot követő héten szervezzük meg azokat a kerületszépítő akciókat, amelyek a kerület 
számos pontján takarítással, kutyafuttatók takarításával jár. Megszólítottuk a 
társasházakat, a Kőbányán működő cégeket is, hogy tegyenek rendet a saját 
környezetükben. Bíztatom a képviselőtársaimat is, hogy kísérjék figyelemmel a 
híradásokban, az Önkormányzat honlapján, hogy mely pontokon kerül megszervezésre ez 
az akció és vegyenek részt ezen programokon. Mint ahogy bíztatom aktív 
képviselőtársaimat, hogy április 27-én 10 órára jöjjenek el az Óhegy parkba és tegyük hozzá 
mi is azt a pár métert, kilométert, amit hozzá tudunk tenni az Óhegy parki kétórás futó
rekordkísérlethez, szombat 10 óra, egy kör is számít. Bíztatok mindenkit, hogy jöjjön el 
másnap 13 órára ide a Városközpontba kerékpárral. Itt lesz ugyanis a regionális találkozója 
az „1 Bike" kerékpáros megmozdulásnak. Három kerület biciklisei fognak itt összejönni és 
indulunk tovább a Margitszigetre. Ez is egy kiváló programnak ígérkezik, úgyhogy bíztatok 
mindenkit, hogy csatlakozzon. Május 1-je következik ezt követően az Óhegy parkban. A 
májusi események hosszú soráról, bő kínálatáról most külön már nem szólok. 
A mai napirendünkről. Napirend felvételére három előterjesztés került beterjesztésre az 
előzetesen megküldötteken túl. Egyrészt a szerveren 46. sorszámmal jelzett, a X. kerületnek 
azon közterületének az elnevezéséről szóló előterjesztés, amelyről már az előbb is szóltam. 
45. sorszámmal az Emberbarát Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség 
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ingyenes használatba adásáról szóló előterjesztésünk. Az Emberbarát Alapítvánnyal 
szeretnénk megkezdeni a hosszabb ideje előkészítés alatt álló tevékenységet a Hős utcában. 
Zárt ülésen tárgyalandó napirendek között pedig javaslom megtárgyalni a Készenléti 
Rendőrség közterület-használati ügyben beterjesztett agyagát. Ezen előterjesztések 

napirendre vételéhez minősített többség szükséges. A háromból első kettőként említett 
napirendet javaslom, hogy a nyilvános ülés utolsó napirendi pontjaiként tárgyaljuk meg, így 
a sorrendet is meg tudjuk határozni. Indítom a szavazást. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 
1 tartózkodással felveszi tervezett napirendjére, 
a nyilvános ülésen történő tárgyalással: 

31. A Budapest X kerület, (39204/2) helyrajzi számú közterület Sajó Sándor térre 
történő elnevezéséről szóló, 247. számú előterjesztést, 

a zárt ülésen tárgyalható napirendi pontok között elsőként történő tárgyalással: 
32. Az Emberbarát Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes 

használatba adásáról szóló, 246. számú előterjesztést (A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalható), 

a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok között a szociális fellebbezések előtti tárgyalással: 
43. A Készenléti Rendőrség közterület-használati ügyében tárgyú, 245. számú 

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

{99/2019. (IV.18.)) 

Elnök: Ezzel a három napirendi ponttal egészül ki az előzetesen megküldött anyag. 
Kérdezem, hogy levételre van-e javaslata valakinek? Sorrendmódosításra? 

Radványi Gábor: Javaslom, hogy 2. napirendi pontként tárgyaljuk az eredetileg 33. 
napirendi pontszámmal jelzett, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott 
köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak véleményezése című 

előterjesztést. 

Elnök: A sorrendmódosításhoz is minősített többség szükséges. Más javaslat nincs. Indítom 
a szavazást. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 33. sorszámmal jelzett 
előterjesztést. {100/2019. (IV. 18.)). 

Elnök: Most pedig szavazunk a napirendről egyben, indítom a szavazást. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 
1 tartózkodással az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el {101/2019. (IV. 18.)): 
1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi 

tevékenységéről (232. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények 
intézményvezetői pályázatainak véleményezése (230. számú melléklet) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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3. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér
hozzájárulás iránti pályázat (196. számú előerjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

4. A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére nyújtandó lakbér
hozzájárulás iránti pályázat (237. számú előerjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

5. Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (243. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (242. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi működési jelentése (218. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója (217. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolója (198. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna 

önkormányzati képviselő, FB elnök 
10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi üzleti terve (190. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása (240. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója (216. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának 2018. évi 
beszámolója (212. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti terve (219. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzata 
kiadása (236. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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16. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentése 
(210. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolója 
(192. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása (225. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

19. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve (211. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és 
számviteli beszámolója (208. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2018. 
évi beszámolója (207. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének 
jóváhagyása (200. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 
véleményezése (228. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötendő ellátási szerződés 
(194. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

25. A „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány" támogatása (191. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

26. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatása (229. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében megvalósuló 
rekortán pálya önrészének átcsoportosítása (234. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

28. Az Országos Görpark Programban való részvétel (239. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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29. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (241. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

30. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-V. havi 
várható likviditási helyzetéről (187. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú közterület Sajó Sándor térre történő 
elnevezése (247. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

32. Az Emberbarát Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes 
használatba adása (246. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. A Budapest X., Hős utca 15/ A-B szám alatti társasház tartozásainak rendezése (244. 
számú előterjesztés) - zárt ülésen tárgyalható a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXX/X. törvény 46. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

34. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. VI. emelet 34. szám alatti 
lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről (213. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

35. A Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatt lévő garázs elidegenítése (214. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

36. A Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmény 
intézményvezetői pályázatainak véleményezése (231. számú melléklet) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

37. A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület közterület-használati ügyben 
benyújtott fellebbezése (195. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

38. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti és 
méltányossági kérelme (227. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

39. Tajti Péter közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelme (189. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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40. A Holczmann Bt. közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése (188. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

41. A Publimont Kft.-nek a Budapest X. kerület, (39213/3) és (39206/26) helyrajzi számú 
ingatlanok használatával kapcsolatos közterület-használati ügyekben benyújtott 
fellebbezései és méltányossági kérelmei (226. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

42. A Publimont Kft.-nek a Budapest X. kerület, 38405 helyrajzi számú ingatlan 
használatával kapcsolatos közterület-használati ügyekben benyújtott fellebbezései 
(235. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

43. A Készenléti Rendőrség közterület-használati ügyében (245. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

44. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (205. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

45. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részére zászlószalag adományozása (197. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

46. A 2019. évi önkormányzati kitüntetések adományozása (224. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

1. napirendi pont: 
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 

2018. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Első napirendi pontunk beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről. Vendég érkezett Kapitány úr mellett még 
körünkbe. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Markó Attila ezredes urat, Budapest Rendőr
főkapitányának rendészeti helyettesét. Köszönjük, hogy megtiszteli tanácskozásunkat és 
részt vesz ennek a napirendnek a tárgyalásán. Kapitány úr jelezte nekem előzetesen, hogy a 
hagyományokhoz híven szeretne szóbeli kiegészítést fűzni az írásos anyaghoz és egy 
prezentációt is készített ez alkalomból, amelyet szeretne ismertetni a jelenlévőkkel. 

(Prezentáció) 

Elnök: Köszönjük szépen Kapitány úr szóbeli tájékoztatását. Kérdezem, hogy 
Képviselőtársaimnak van-e kérdése? 

Radványi Gábor: Én is köszönöm szépen Kapitány úrnak. Azt gondolom, hogy kihozta a 
maximumot ebből a beszámolóból, hiszen gyakorlatilag mindenre választ kaptunk. Nekem 
azonban még lenne két kérdésem. Az anyagban szerepel az, hogy a Motorvéd Polgárőr 
Egyesülettel jó kapcsolatot alakítottak ki, együtt járőröznek, sok esetben segítik a rendőrség 
munkáját. Ugyanezt nem olvastam az Óhegy Polgárőr Egyesületről, illetve nem került 
megemlítésre, hogy ennek van-e valami oka. Kíváncsi vagyok arra, hogy a Rendőrségnek 
milyen kapcsolata van az Óhegy Polgárőr Egyesülettel a mindennapi munkában. Van-e 
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egyáltalán? Ez lenne a kérdésem. A másik pedig, előttem van egy szám, 1800 igazoltatás volt 
tavaly nyáron a Hős utcával kapcsolatos razzia idején. Az azt jelenti, hogy 3 nap alatt 1800 
olyan igazoltatás volt, ahol kiderült az, hogy a lakcímkártyájuk az igazoltatottaknak nem a 
Hős utcába szólt, ez azt jelenti, hogy naponta 600-an jöttek körülbelül. Az én olvasatomban 
ez azt jelenti, hogy körülbelül 600-an jöttek drogért, most viszont más a helyzet. Emlékszem 
májusban, tavaly májusban milyen problémáink voltak a közterületi bódítószer hatása alatt 
lévőkkel kapcsolatban. Ezt úgy gondolom, hogy nagymértékben megfékezték. Én 
kérdezném azt, hogy most jelenleg a Hős utcában, amennyiben ez nyilvános mi a helyzet? 
Hogy látja Kapitány úr a droghelyzetet egyáltalán Kőbányán? Illetve azt szeretném még 
elismerésként elmondani és egy kérdés is megfogalmazódik bennem, hogy láttam, minden 
adat a lopásoktól kezdve a felderített esetekig minden csökkenőben van, viszont a közúti 
balesetek száma nőtt. Olvastam azt is, hogy ez nagyon gyakran gyalogosoknál, illetve 
bicikliseknél fordult elő az elsőbbség be nem tartása volt alapvetően a jellemző. Kérdezem 
én, hogy ez visszavezethető-e az emberi figyelmetlenségre elsősorban vagy van-e 
észrevétele Kapitány úrnak a környezet biztonságosabbá tétele érdekében? Tehát olyan a 
környezet, az épített környezet vagy esetleg a fák, bokrok egyebek, amiben esetleg az 
Önkormányzat ennek a csökkentése érdekében tenni tud. Ez lenne akkor a három 
kérdésem. Köszönöm és egyébként gratulálok az anyaghoz. 

Elnök: Köszönöm Alpolgármester úr! Kapitány úr van még néhány jelentkező 

hozzászólónk, mehetünk tovább. 

Dr. Mátrai Gábor: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Kapitány úr! Újhegyi képviselőként azt 
szeretném megkérdezni, hogy a legnagyobb problémát most az újhegyi sétányon a 
hajléktalan személyek, továbbá az úgynevezett garázda, italozó személyek jelentik. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy milyen megoldást tud itt a rendőrség nyújtani az újhegyiek 
számára, vagy milyen lehetőség van arra, hogy ezeknek a cselekményeknek a száma 
visszaszoruljon a sétányon? Köszönöm. 

Agócs Zsolt: Én a közlekedési problémához szeretnék hozzászólni. Van egy olyan helyszín 
a Jászberényi úti felüljáró melletti vasúti átjárónál, ahol rendszeres a baleset, napi szinten 
és ott egy olyan megoldást szeretnék javasolni, amit régen vasúti átjáróknál használtak. Itt 
tudni kell, hogy a Keresztúri út egyenesen haladó járműveinek hátránya van a 
kereszteződésen áthaladó járművekkel szemben, viszont ezt nem tartják be. Ezért, hogy 
még nagyobb figyelmet tudjunk felhívni erre a helyzetre, hogy hamarabb vegyék észre, 
régen a vasúti átjárók előtt voltak úgynevezett rázó padok, futómű rázó padok, hogy ezeket 
be lehetne vezetni, fölszerelni a Keresztúri úton. Lelassítsák a járműveket, mert egyszerűen 
nem veszik figyelembe azt, hogy a fénysorompón áthaladó járműveknek van elsőbbsége. 
Sajnos sok baleset van ott. Köszönöm szépen. 

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen. Ismét egy nagyon színvonalas beszámolót kaptunk a 
Kapitány úrtól, nagyon sok mindenre kitért és nyilván nagyon sok minden nem fért bele. Az 
elmúlt időben többször foglalkoztunk a személyi állománynak a kérdésével, annak az 
elégségességével és hát ugye mindig megállapítjuk, hogy Kőbánya Budapesten belül is egy 
nehéz kerületnek számít a rendőri munkában, és általában azok szeretnek idejönni, akik 
kihívásként élik meg ezt a szakmát, mert itt aztán tényleg nagyon sokoldalú felkészültséget 
igényel a munkájuk. Én azt kérdezném, hogy az utóbbi időben hogyan alakult ez a helyzet, 
nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is a Kapitány úr megítélése szerint? Hiszen itt 
ugye nemcsak darabszámra, hanem képzettségre is megfelelő állománnyal kell rendelkezni, 
különös tekintettel arra, hogy pontosan tudjuk, mi is ismerjük, hogy ez a kerület 
sajátosságait tekintve nagyon különböző. A nagy lakótelepektől az elhagyott vidékies, sőt 
szinte falusias települési részekig minden megtalálható benne különböző kihívásokkal. A 
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másik, amit rendszeresen meg szoktam kérdezni, hogy hogyan értékeli Kapitány úr azt az 
együttműködést, ami az úgynevezett körzeti megbízottak és a kapitányság között van? 
Tehát az, amit a Kapitány úr mindig megfogalmazott, hogy a körzeti megbízott legyen kinn 
a területen, 2018-ban a megítélése szerint ez hogyan alakult, illetve az elkövetkezendő 
időben van-e valamilyen meglátása, amit esetleg a lakosság felé is közvetíteni lehetne az 
Önkormányzat által? Megítélésem szerint a lakosság és a rendőrség kapcsolata az utóbbi 
időben javult, lényegesen jobb a lakossági megítélés a rendőri munkával szemben. Így érzi
e Kapitány úr is ezt? Köszönöm. 

Dr. Gyetvai Tibor: Gyakorlatilag az együttműködés területén látható volt mindkét polgárőr 
egyesület logója, ugyanúgy életszerűen együttműködünk. Viszont az elmúlt évben 
alakítottuk ki az együttműködést a Motorvéddel, tehát ők a 2018-as évben kerültek be a 
rendszerünkbe. Nyilván az ő specifikus tevékenységük a motoros tevékenységek. Az elmúlt 
nyáron igénybe vettük őket ittas akcióban a Népliget tekintetében, ami nagyon sikeres volt. 
Az Óhegy Polgárőrségnek az aktivitásáról annyit szeretnék mondani, hogy minden hétvégén 
stabilan kint vannak járőrszolgálatban. Azt is el kell mondani, hogy maga a létszámuk, illetve 
a stabilan kint lévő állomány ez tényleg egy olyan 4-5 fő, gyakorlatilag ők jönnek 
rendszeresen szolgálatba. Nyilván a vezetőséget bármikor elérjük és ha kérünk tőlük 
segítséget minden esetben meg szoktuk kapni. Visszautalnék arra, hogy 1800 igazoltatás 
volt a Hős utcánál. Két hete voltunk kint ismét, akkor 8 embert vettünk őrizetbe, ekkor is 
részt vett a Polgárőrség a mi munkánkban, a rendőri zárásoknál segítettek. Nyilván az 1800 
a három nap alatt az nem azt jelenti, hogy 600 fő minden nap, hiszen ezek közül nemcsak 
idegenek voltak, hanem olyanok is, akik a Hős utcában egyéb módon tartózkodnak bent. 
Gyakorlatilag a Hős utcával kapcsolatban annyit tudnék még hozzátenni, hogy nem zártuk 
le a Hős utca témakörét, ugyanúgy napirenden van a kapitányságon. Mint mondtam a 
beszámolóban október 16-tól egy nagy büntető eljárás folyik, amelyben közel 40 ember van 
kényszerintézkedés alatt, hozzákapcsolódik most a következő. Nyilván folyamatosan 
értékeljük azt, hogy a jelenleg kint lévő személyek között ki az, aki kapcsolatba hozható 
kábítószer vagy pszichoaktív anyagnak a terjesztésével. Ugyanúgy figyelemmel fogjuk 
kísérni, visszatérünk a Hős utcába, ígérem, hogy nem fejeztük még be. A balesetek száma 
miért növekszik? Gyakorlatilag a mi értékelésünkben sok mindenre vezethető vissza. 
Visszavezethető arra is, hogy sokkal jobb minőségűek lettek az utak Kőbányán, több útnak 
a felújítása megtörtént. Illetve a gépkocsi szám is jelentősen emelkedett. Nyilván ezeknek a 
járműveknek a tömege magával hozza azt, hogy kevésbé figyelnek. Sajnos azt is tapasztaljuk, 
hogy a baleseti okok nagy száma az elsőbbség meg nem adásából ered, erre a kollégáim 
figyelme fel lett hívva. Két veszélyes pont, illetve több olyan gyalogosátjárónak a nem 
használatára hívjuk fel minden reggel eligazításon a figyelmet, amelyek okozták az elmúlt 
éveknek a halálos baleseteit. Az egyik az Örs vezér terénél a közlekedési csomóponttól a 
bevásárlóközpont irányába vagy Zugló irányából mozognak az emberek. Minden esetben 
meg van határozva, hogy a tilos jelzésen és a nem megfelelő helyen történő közlekedés 
esetén minimum figyelmeztessék és nyilván a veszélyességi foktól függően döntsenek arról 
a rendőrök, hogy milyen intézkedést alkalmaznak. Mátrai képviselő úr Újhegyi sétány. 
Minden esetben azt kérném, hogy elsődlegesen a garázdaságot, vagy olyan esetet 
tapasztalnak, ami rendőri intézkedést igényel, akkor be kell telefonálni a 112-re. A másik, 
ami ezzel kapcsolatos, szoros együttműködésben vagyunk a Kőbányai Közterület
felügyelettel és a közterületen történő szeszesitalfogyasztás esetében nyilvánvalóan a 
bizonyítékokat nekünk is össze kell gyűjteni, és úgy kell eljárni. A hajléktalan kérdésére 
válaszolva, az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértése október 16-ától 
hatályban van. Nyilván nekünk azt a tényt kell bizonyítani, hogy az életvitelszerű és 
közterületen való tartózkodás. Önmagában azok a gondolatok, hogy valakinek a ruházata 
nem eléggé rendezett, egy táska van nála, ez nem biztos, hogy megalapozza azt a tényt, hogy 
ővele szemben elzárással sújtható szabálysértés miatt intézkedjenek a kollegáim. Nyilván 
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mindent bejelentésre ki fogunk menni, mint mondtam átlagosan 16 perc alatt, remélem, 
hogy adott esetben gyorsabban is. Az elmúlt időszak, illetve a tavalyi év tapasztalatai alapján 
az Újhegyi sétányon lévő irodánk kihasználtságát még inkább fokozzuk azzal, hogy 
kitelepítünk olyan kollégákat, akik ott lesznek, bár elveim ellen való, hogy a rendőr bent ül 
az irodában. Ezt mindig el szoktam mondani. A rendőr az, aki kint van a közterületen és 
hozzá bátran tudnak fordulni, úgyhogy biztatok mindenkit, ha a sétányon ilyet tapasztal 
jelentsék be. Aki tudja a telefonszámomat engem is tud hívni, de alapvetően a 112 a 
leggyorsabban tudja a rendőrt a helyszínre irányítani. Agócs képviselő úr a vasúti átjáróval 
kapcsolatosan. Valóban elsőbbsége van, és ezt nem mindegyik autós veszi figyelembe. 
Megvizsgáljuk azt, hogy mit lehetne kihelyezni, esetleg egy nagy figyelemfelhívó táblát, hogy 
más a közlekedési rend és esetlegesen útba beépített fényvisszaverőket vagy fölfesteni, 
hogy veszélyes útszakasz. Erre akkor majd javaslatot fogunk tenni a Közlekedési Hatóság 
felé. A személyi állományról Somlyódy képviselő úrnak. Gyakorlatilag a személyi állomány 
folyamatosan változik. Azt is el kell mondani, hogy az elmúlt évben viszonylag sok olyan 
kolléga érkezett, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, más kerületből, illetve vidékről. Most 
lesz a Rendészeti Szakgimnáziumból a kibocsátó, ahonnan gyakorlatra itt vannak a kollégák 
és utána ők ide kinevezésre is kerülnek. Természetesen a mi munkahelyünk is olyan, mint 
bármi más, adott esetben, ha a kolléga úgy gondolja, hogy a boldogulását máshol próbálja 
megtalálni, akkor nyilván távozik. De azt is el kell mondani, hogy olyan kolléga is van, aki 
leszerelés után visszajött. Reméljük, hogy ez a kisebb körzetkialakítás az még közelebb tudja 
hozni a lakossághoz, a munkatársakat és megfelelő kapcsolatot tudnak kiépíteni. Azt is el 
kell mondani egyébként, hogy a körzeti megbízottaink azért független attól, hogy nem 
minden jószándékú embert ismernek, a rossz szándékúakkal tisztában vannak. 

Elnök: Köszönöm szépen Kapitány úr. 

Radványi Gábor: Még egy utolsó hozzászólás és többet nem fogom Kapitány urat az ügyben 
zaklatni, viszont az elismerés hangján mindenképpen el kell mondanom, azt, hogy Kapitány 
úr azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a rendőrök láthatóak legyenek. Mi köszönjük azt, 
hogy nemcsak a rendőrök, hanem a főrendőr is látható, hiszen Kapitány úr Kőbánya 
közéletében azt gondolom, hogy elég fontos szerepet vállal. Polgármester úr már jelezte, 
hogy a fórumokon rendszeresen részt vesz, azt meg tudom erősíteni, hogy a civil 
szervezetek által szervezett rendezvényeken, vagy a nemzetiségek által szervezett 
rendezvényeken is a rendőrség képviselői és Kapitány úr is rendszeresen jelen vannak, 
úgyhogy Kőbánya tudja, hogy dr. Gyetvai Tibor a kapitány úr, ezt a személyes jelenlétet 
külön köszönöm. 

Elnök: Köszönöm Alpolgármester úr! Ezredes úr? (Nem kíván szólni.) Részt vettem a 
kapitányság évértékelő értekezletén, ahol látva már ott is az eredményeket, de nemcsak az 
eredményeket látva, hiszen a mindennapokban érezzük mindazt, amiről Kapitány úr szólt, 
hiszen valóban olyan élő az együttműködésünk, ami meggyőződésem, hogy példaértékű. Így 
is kell, hogy legyen egy településen, hiszen egymásnak vállvetve tudunk tenni azért, hogy 
Kőbányán folyamatosan javuljon a közbiztonság. Ebben megvannak a rendőrségnek a 
sajátos eszközei és megvan az Önkormányzatnak az az eszközrendszere, amivel egyrészt a 
rendőrség munkáját támogatva, másrészt pedig a saját beavatkozásain keresztül tud azért 
tenni, hogy folyamatosan javuljon a helyzet. Mutatják a számok, az elmúlt évek számainak 
összehasonlító vizsgálata, hogy nincs olyan terület szinte, ahol ne sikerült volna nagyon 
látványosan előrelépni a bűncselekmények számának csökkenésében, illetve az 
eredményességi mutatók is azt gondolom, hogy magukért beszélnek. Egy-két évvel ezelőtt 
kértem Kapitány urat arra, hogy ne csak két év adatait hasonlítsuk össze, hanem úgy jöjjön 
hozzánk, hogy trendeket vizsgálunk. Ezek a trendek önmagukért beszélnek. Nyilván van 
még teendő, hiszen számos olyan szegregátumot, szlömösödött területet kell 
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fölszámolnunk, amelyeknek a felszámolása már folyamatban van, jó eredményekkel 
léptünk előre. Gyömrői út, Alkér utca, Noszlopy-Gergely sarok és a Hős utcánál is nagyon jó 
haladunk, de a Bihari utcánál is. Tehát mind-mind összeadódik, minden ilyen szegregá
tumnak a kezelése azzal, hogy Kőbánya biztonságosabbá váljon. De említhetnénk a 
közvilágítás kiépítését számos területen és sok egyéb beavatkozást. A Liget téri aluljáró 
bontását, megszüntetését a tér átalakítását, a közterületi térfigyelő kamerák rendszerét. A 
közeljövőben is újabb és újabb kamerákat fogunk telepíteni, vizsgáljuk a mobilkamerák 
telepítését, ezen eszközrendszer még hatékonyabb bevonását a Kőbánya megfigyelésébe. A 
cél közös, úgyhogy továbbra is minden támogatást meg fogunk adni, hogy tovább javuljanak, 
ne csak a mutatók, hanem mindenki érezze is. Ez egyre inkább így van érzik az emberek, 
hiszen az említett fórumokon szinte alig volt olyan panasz, ami panaszként jelent volna meg 
a rendőrségi munkát illetően. Sőt, eljutottunk oda, hogy többen megköszönték a rendőrség 
munkáját ezen találkozókon is. Úgyhogy köszönjük ezen fórumon is Kapitány úr. Szavazni 
fogunk, indítom a szavazógépet. 

102/2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 

Elnök: Gratulálok Kapitány úr, köszönjük a beszámolót. A napirendi pont tárgyalását 
lezárom. 

2. napirendi pont: 
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények 

intézményvezetői pályázatainak véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Most intézményvezetőkkel folytatjuk a napirendeket, bár olyan napirendünk is 
következhetne, ahol ismét a rendőrséghez térünk vissza, hiszen a 3. pont egy olyan albérleti 
vagy lakbértámogatás lesz, amelyet a kerület rendőreinek nyújtunk most már évek óta úgy, 
hogy további témánk is lesz még, amely rendőrséghez kapcsolódik, azonban most 
intézményvezetői pályázatokkal folytatjuk. A 3. napirend is jelzi, hogy milyen 
eszközrendszerrel igyekszik az Önkormányzat tenni azért, hogy Kőbányán vonzóbb legyen 
rendőrnek lenni. Most viszont, bár szívesen látjuk Kapitány úrékat a tanácskozás további 
részén is, de ha szolgálati kötelességük máshová szólítja őket, akkor megköszönjük a 
részvételt, jó munkát kívánunk. 
Tehát egy olyan napirendi pontot tárgyalunk, amely mindig a nagy érdeklődést kiváltó 
napirendi pontok között szerepelt a Képviselő-testület ülésén az elmúlt évtizedekben. Nincs 
ez másként most sem. Szeretném kérdezni a jelen lévő vezetőket, hogy kérik-e, hogy zárt 
ülésen foglalkozzunk a pályázatokkal? Nem, határozott kézmozdulatokkal és 
fejmozdulatokkal jelzik, hogy nem. Ma már azonban a Képviselő-testület más jogkörrel 
rendelkezik, mint a korábbi időszakban. Bár az intézményeink működését, intézményeink 
vezetését pontosan nyomon követjük és támogatjuk, azonban mi csak egy szerény 
véleményt tudunk megfogalmazni a kinevezés mellé. Szeretném kérdezni a jelenlévő 
pályázókat, hogy szeretnének-e szólni? Nem. Rendben, akkor dr. Mátrai Gábor bizottsági 
elnök úré a szó. 
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Dr. Mátrai Gábor: Köszönöm a szót Polgármester úr. Én csak arról szeretném tájékoztatni 
a Képviselő-testületet, hogy a keddi Humánszolgáltatási Bizottság ülésén a pályázóknak a 
pályázati anyagait megtárgyaltuk, kérdéseket tettünk föl, meghallgattuk őket. Egy 
szimpátiaszavazásra is sor került egy esetben az Üllői úti Általános Iskolánál, kettő darab 
pályázó volt itt Molnár Emese Nikolett és dr. Nguyenne Csüllög Erika. Mind a két jelöltet 
támogattuk. A szimpátiaszavazás eredménye 5 igen és 2 tartózkodás volt Molnár Emese 
Nikolettnél, dr. Nguyenne Csüllög Erikánál pedig 7 igen volt a szavazás eredménye. Erről 
szerettem volna tájékoztatni Önöket. 

Elnök: Köszönöm szépen Elnök úr. Ugye ez módosító javaslatként nem jelent meg a testületi 
anyag számára, ez a bizottság ülésén történő szavazás, arról történő tájékoztatás. A Testület 
előtt szereplő határozati javaslat minden pályázó esetében a támogatást fogalmazza meg, 
szeretném kérdezni szavazhatunk-e egyben erről a kérdésről? Igen, akkor így fogom 
föltenné szavazásra a kérdést. Hozzászólásra bejelentkező képviselő nincs, indítom a 
szavazást. 

103/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola intézményvezetői pályázatának 
véleményezéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
intézményvezetői pályázata alapján támogatja Vincze Sándor Lászlónak a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskolába történő intézményvezetői megbízását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

104/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői 
pályázatának véleményezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott 
intézményvezetői pályázata alapján Molnár Emese Nikolett, illetve dr. Nguyenné Csüllög 
Erika Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába történő 
intézményvezetői megbízásával egyetért. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

105/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szent László Általános Iskola intézményvezetői pályázatának 
véleményezéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
intézményvezetői pályázata alapján támogatja Menyhárt Sándornak a Kőbányai Szent 
László Általános Iskolába történő intézményvezetői megbízását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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106/2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői 
pályázatának véleményezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
intézményvezetői pályázata alapján támogatja Nagy Péterné Edényi Csillának a Kőbányai 
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába történő intézményvezetői 
megbízását. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A Képviselő-testület támogatja a pályázókat. A döntés az valamikor nyáron születik 
meg, úgyhogy drukkolunk a pályázóknak és addig is jó munkát kívánunk az 
intézményekben. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, eljöttek. Szívesen látunk mindenkit a 
további napirendi pontoknál is, de úgy tűnik, hogy a Képviselő-testület napirendje nem 
olyan vonzó, hogy marasztalná a vendégeket. Lezárom ezt a napirendi pontot. 

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

hozzájárulás iránti pályázat 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Tehát harmadik napirendünk a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya 
részére nyújtandó lakbérhozzájárulás iránti pályázat. Jegyző úr! 

Dr. Szabó Krisztián: Elnézést kérek, egy apró pontosítást hadd kérjek A határozattervezet 
1. pontjában a „Képviselő-testület" szövegrész helyébe a „Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete" szöveg lép. Köszönöm. 

Elnök: Így már precízebb. Ezen módosítással teszem fel szavazásra a kérdést, indítom a 
szavazást. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 1. pontjában az "A 
Képviselő-testület" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete" szöveg lép. 

(196/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 196/1. módosító javaslatot. 

107 /2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér
hozzájárulás iránti pályázatról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet 
szerinti tartalommal pályázatot ír ki a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos 
szolgálati viszonyban, kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi 
alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló állománya részére 2019. június 
hónaptól lakbér-hozzájárulás nyújtására. 
2. A Képviselő-testület a pályázat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. 

15 



melléklet 1. pont 3. soráról 15 OOO OOO Ft-ot, valamint a 4. melléklet 2. pont 3. soráról 
2 925 OOO Ft-ot biztosít. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

4. napirendi pont: 
A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére nyújtandó lakbér

hozzájárulás iránti pályázat 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Első alkalommal tárgyalunk ilyen típusú pályázatot. Horváth Lajos tűzoltó őrnagy úr 
nyújtotta be a kérelmet. Nyilván a Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány biztatására - a 
Kuratórium vezetője, Marksteinné Molnár Julianna képviselőasszony támogatta ezt a 
beadványt - , írta meg Parancsnok úr ezt a kérését, hogy a rendőrökhöz hasonlóan 
támogassunk legalább két tűzoltót is abban, hogy a lakhatását Kőbányán meg tudja oldani 
támogatott módon. Erre költségvetési keretet nem biztosítottunk a tervezés időszakában, 
de a tartalékkeretből nyilván ennek a forrásigénye előteremthető. Hozzászólásra nincs 
jelentkező, döntéshozatal következik, indítom a szavazást. 

108/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére nyújtandó lakbér
hozzájárulás iránti pályázatról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. 
melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
állománya részére 2019. június hónaptól lakbér-hozzájárulás nyújtására. 
2. A Képviselő-testület a pályázat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 7. soráról (polgármester általános tartaléka) 836 500 Ft összeget biztosít, egyben 
felkéri a polgármestert a szerződés 2020. évi költségvetésben történő tervezésére 
597 500 Ft (500 OOO Ft személyi juttatás és 97 500 Ft szociális hozzájárulási adó) 
összegben. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 
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5. napirendi pont: 
Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Következő napirendünk rendeletmódosítás. Jegyző úr az előterjesztő. Szeretnél-e 
szóbeli kiegészítést tenni Jegyző úr? Nem. Kérdésre válaszol Jegyző úr, de úgy tűnik, hogy 
kérdés sem fogalmazódik meg. Minősített többség szükséges a rendeletalkotáshoz. Kérem, 
szavazzunk. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az építményadóról szóló 
41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

6. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Jegyző úr az előterjesztője a következő napirendnek, amely az igazgatási szünet 
elrendeléséről szól a 2019-es esztendőben. Kérdés, hozzászólás nincs, döntünk, rendeletet 
alkotunk, indítom a szavazást. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi működési jelentése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Most pedig céges ügyek következnek köszöntök minden jelenlévő cégvezetőt, 
munkatársaikat. A Vagyonkezelővel kezdjük és haladunk szépen sorba. Elsőként a 
Vagyonkezelő 2018. évi működési jelentését tárgyaljuk. 

Dr. Pap Sándor: A Vagyonkezelő működési jelentéséről és mérleggel kapcsolatban egyben 
foglalnám röviden össze az elmondandómat. Bár azt gondolom, hogy az anyag rendkívül 
informatív. Összességében két területre hívnám fel a tisztelt Képviselő-testület figyelmét. 
Nyilván az anyagot mindenki olvasta. Az egyik az a beruházásaink természetszerűleg, bár 
azt gondolom, hogy aki részt vesz a kerület mindennapi közéletében havonta egy-két 
alapkőletételre vagy beruházás átadására el tud jönni és így nyilván láthatja, hogy milyen 
ütemben fejlődik Kőbánya és ezért a Vagyonkezelő mennyire mindent megtesz. Szeretem 
összehasonlítgatni, hogy mi volt a beruházási volumen akkor, amikor a jelenlegi vezetés 
átvette az Önkormányzatnak az igazgatását és a Kőbányai Vagyonkezelőnek egyébként az 
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ilyen célú alkalmazotti állománya akkor is nagyságrendileg annyi volt, mint most. Ahhoz 
képest egy nagyságrendi, sokszoros növekedés van és a Vagyonkezelő sikeresen ellátja ezt 
a munkát. Ráadásul nehezíti a helyzetüket az is, hogy egyre nagyobb a beruházásokon belül 
a lakásokkal kapcsolatos kötelezettségeknek az aránya, ami egészen külön, összetettebb 
logisztikát igényel, mert tulajdonképpen minden lakásfelújítás egy kis projekt. Tehát 
összességében azt gondolom, hogy a beruházások területén kiemelkedő minőséget alkotott 
a Vagyonkezelő, talán most már mondhatjuk azt, hogy szokásához híven. A másik pedig, ami 
kifejezetten nehéz területe volt a Vagyonkezelőnek, az a tulajdonunk a lakások és nem lakás 
célú helyiségekkel való gazdálkodás. Ha megnézzük a számokat, az, hogy előirányzat fölött 
és egyébként a teljes beszedhető összeg 97%-a körül teljesültek a bevételek, azt gondolom, 
hogy mindkettő olyan szám, amiről álmodni sem mertünk volna 10 évvel ezelőtt. Az látszik, 
hogy ennek most már van egy beállt folyamata és szakszerűen, nagy odafigyeléssel van 
kezelve. Ezt köszönjük szépen, mert többek közt ennek köszönhető a lakásállományunk 
működési mínuszának a drasztikus visszaszorítása. A másik aspektusa ennek, amivel 
kapcsolatban azt gondolom, hogy illő megdicsérni a Vagyonkezelőt is, hogy az 
Önkormányzat különböző olyan projektjeiben, ahol komplett önkormányzati tulajdonú 
épületeket vagy vegyes tulajdonú épületeket kell felszámolni, akár a Hős utcáról beszélünk, 
akár a Boschnak a településrendezési szerződése kapcsán felszámolandó ingatlanokról 
vagy más okból megszüntetendő ingatlanokról beszélünk, emberfeletti erőfeszítést 

mutattak a tavalyi évben a bérlőinknek a lehetséges cserelakások bemutatása, azok 
felújítása és átadása terén. Azt gondolom, hogy aki ismeri a lakásállományunkat, hogy hány 
lakásunk van, abból mennyi szabad, az értékelni fogja azt a számot, hogy 100 és 110 között, 
emlékeim szerint 106 bérlők tudott sikeresen lakást váltani a tavalyi évben. Erre a két 
aspektusára hívnám fel a Vagyonkezelő egész tavalyi éves munkájából a figyelmet. 
Természetesen nem ez a két említésre méltó van, mert több lenne még, de nem húznám 
ezzel a Testület idejét. Összességében szeretném megköszönni a tavalyi munkát, mert 
érdemben, jó minőségben hozzájárultak ahhoz, hogy Kőbánya fejlődjön. Köszönöm szépen, 
hasonlót kérünk az idei évre is. 

Elnök: Azt mondta prezentációjában a Kapitány úr, hogy mindig lehet kicsit jobban. De 
valóban az Alpolgármester úr által említett területeken, de azon túl is nagyon sok olyan 
folyamatban voltunk, vagyunk benne, amely ezt az elismerést alátámasztja. További 
hozzászólásra nincs jelentkező, szavazni fogunk, indítom a szavazást. 

109 /2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi éves működési jelentésének elfogadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. - közszolgáltatási szerződés szerinti - 2018. évi éves működési jelentését 
elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A Vagyonkezelő előző évi mérlegbeszámolóját tárgyaljuk 

Marksteinné Molnár Julianna: A vagyonkezelős napirendi pontokhoz egybe szeretném 
elmondani, hogy a felügyelőbizottság megtárgyalta az anyagot és egyhangú döntésével a 
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Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja és elismerését fejezte ki a Vagyonkezelő előző 
évben végzett munkájáért és gazdálkodásáért. Itt szeretném egyben megköszöni a 
felügyelőbizottság minden tagjának a végzett munkáját is. Köszönöm szépen. 

Elnök: Köszönöm Elnökasszony. Szavazunk a mérlegről, indítom a szavazást. 

110/2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága által ellenőrzött 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2018. évi beszámolóját, üzleti jelentését 
és könyvvizsgálói jelentését az 1. melléklet szerinti tartalommal, amely szerint 

a) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi mérlegének aktív és passzív egyező végösszege 
2 956 672 eFt, 

b) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi mérleg szerinti eredménye 6 580 eFt, 
elfogadja, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint alapító a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámolója és üzleti jelentése 
elfogadásával egyidejűleg igazolja, hogy a társaság vezető tisztségviselője a 2018. üzleti 
évben tevékenységét az irányadó jogszabályi előírások betartása mellett és a társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, amelyre tekintettel a felmentvényt 
Szabó László vezérigazgató részére megadja. 
Határidő: 2019. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete, amely mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel, a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolója 

Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselő, FB elnök 

Elnök: A következő napirend a Vagyonkezelő felügyelőbizottságának 2018. ev1 
beszámolója. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Indítom a 
szavazást. 

111/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolójáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága 2018. évi tevékenységéről készült beszámolóját 
elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 
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10. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi üzleti terve 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdésre, hozzászólásra nincs jelentkező, döntéshozatal következik. Indítom a 
szavazógépet. 

112/2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi üzleti tervéről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: teljesítésre: 2019. december 31. 

beszámolásra: 2020. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Az utolsó vagyonkezelős napirendünk ebben a csokorban, a Vagyonkezelő 

Szervezeti és Működési Szabályzata. Alpolgármester úrnak adok szót. 

Dr. Pap Sándor: Én is szeretném megköszönni a felügyelőbizottság munkáját, másrészt 
pedig örömmel kiemelni azt, hogy a felügyelőbizottságban szakmai munka folyt, nem 
politikai és ez hatalmas segítség nyilván a Vagyonkezelőnek is, meg a városvezetésnek is 
abban, hogy érdemben haladjanak előre a dolgok. Köszönjük szépen a munkát és hát akkor 
az előző gondolatmenetet magamévá téve, mindent lehet egy kicsit jobban csinálni. Azt nem 
tudom, hogyan fogja ezt Elnökasszony még ennél is jobban csinálni, de biztos vagyok benne, 
hogy még van terep a fejlődésre. Köszönöm szépen a munkát. 

Elnök: További hozzászólás nincs, tehát az SZMSZ-ről indítom a szavazást. 

113/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítását egységes szerkezetbe foglalva az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2018. május 15. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A határozat 1. melléklete, amely mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel, a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 
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12. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: 12-es napirendi pontunk a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi 
mérlegbeszámolója. Köszöntöm Ügyvezető urat és munkatársait. Alpolgármester úrnak 
adok szót. 

Dr. Pap Sándor: Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretném csak az anyagot inkább 
összefoglalni, mint kiegészíteni. Nyilván Képviselőtársaim megnézték az anyagot 
mélységében. A további KŐKERT napirendek fognak tartalmazni történeti kitekintést is a 
KŐKERT feladatainak a sokszínűségére. Ez egy, fogalmazzunk úgy, hogy hányattatott sorsú 
cég volt, olyan tekintetben, hogy nagyon sokat változott a portfóliója az elmúlt 10 évben. 
Azért ebbe egy üdvös állandóság most már beállni látszik Azt gondolom, hogy a tavalyi 
ügyvezetőváltással érkezett egy üdvösen új filozófia. Az átalakulás idejét éli a KŐKERT. 
Többször elmondtuk, hogy a közfoglalkoztatás gyakorlatilag ebben a gazdasági 
konjunktúrában megszűnt, tehát az elmúlt két évben fokozatosan és tudatosan állt át a 
rendszer az állandó alkalmazottakkal elvégzett munkára. Ennek a betetőzését azt 
gondolom, hogy az idei évben el fogja érni, mert ahogy láthatják a későbbi napirendekben 
is a tisztelt Képviselőtársak a közfoglalkoztatás, azért most már szimbolikus, a hozzáadott 
értékhez az elvégzett munkákhoz minimális. Azt gondolom, hogy a feladatvégzésben eddig 
bekövetkezett racionalizálások és átalakítások már üdvére váltak a társaságnak. Én a tavalyi 
beszámolót jószívvel javaslom elfogadásra, ahogyan egyébként a KŐKERT összes többi 
napirendjét is, nem szeretném külön kiegészíteni őket. Azt gondolom, hogy a jövő év 
hasonló időszakában a Képviselő-testületnek kifejezetten izgalmas lesz a 2019. évi 
beszámoló, mert komoly fejlődés előtt áll a cég. Egy apró mozzanat és ez tulajdonképpen 
ilyen madártávlati előterjesztéseknél mondhatnák azt is, hogy lényegtelen, de megjelent egy 
számomra kedves folyamat a KŐREKRT-nél is, ami a Vagyonkezelőnél már elindult, 
méghozzá a gépjárműveknek a részben elektromos üzeműre való átállítása. Azt gondolom, 
hogy a kerület ökolábnyomát apró lépésekben csökkentjük, és ez üdvös. Köszönöm. 

Elnök: Köszönöm Alpolgármester úr. Szavazni fogunk, indítom a szavazógépet. 

114/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-nek - a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsága által ellenőrzött- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2018. 
évi beszámolóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói jelentését az 1. melléklet szerinti 
tartalommal, amely szerint 

a) a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi mérlegének aktív és passzív 
egyező végösszege 521 571 eFt, 

b) a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi mérleg szerinti eredménye 
40 319 eFt, 
elfogadja, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint alapító a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámolója és üzleti 
jelentése elfogadásával egyidejűleg igazolja, hogy a társaság vezető tisztségviselője a 2018. 
üzleti évben tevékenységét az irányadó jogszabályi előírások betartása mellett és a társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, amelyre tekintettel a felmentvényt 
Szabó László ügyvezető részére megadja. 
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Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2019. május 31. 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete, amely mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel, a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

13. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának 

2018. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Alpolgármester úré a szó. 

Dr. Pap Sándor: Itt is szeretném, a felügyelőbizottság munkáját megköszönni, mert 
elmondható ugyanaz, ami a Vagyonkezelőről. Egy üdvös, előremutató, alapos, gondos 
munka folyt, amit köszönünk és kérünk a felügyelőbizottságtól az idei évre is. Köszönöm. 

Elnök: Döntéshozatal következik, indítom a szavazást. 

115/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának 2018. évi 
beszámolójáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága 2018. évi tevékenységéről készült 
beszámolóját elfogadja. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

14. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti terve 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: 14. napirendi pontként tárgyaljuk a KŐKERT 2019. évi üzleti tervét. Kérdés, 
hozzászólás nincs, indítom a szavazógépet. 

116/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervéről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: teljesítésre: 2019. december 31. 

beszámolásra: 2020. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 
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15. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési szabályzata 

kiadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, szavazunk, indítom a szavazógépet. 

117 /2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 
kiadásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

A határozat 1. melléklete, amely mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel, a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

16. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és számviteli beszámolója 

(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), 
valamint közhasznúsági jelentése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Rögtön köszöntöm is a 16. napirend keretében a Szivárvány Nonprofit Kft. 
Ügyvezető asszonyát és munkatársait. Elsőként az ő csokrukból az előző év szakmai 
számviteli beszámolóját fogjuk tárgyalni, közhasznúsági jelentéssel egybecsomagolva. 
Kérdés, hozzászólás? Nincs. Indítom a szavazást. 

118/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági 
jelentéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft.-nek - a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 
által ellenőrzött - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2018. évi beszámolóját, 
valamint közhasznúsági jelentését, amely szerint 

a) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének aktív és passzív egyező 
végösszege 288 117 eFt, 

b) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi mérleg szerinti eredménye 4 424 eFt, 
elfogadja, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
Határidő: 2019. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Elnök: A 15 igen egyhangú szavazat nyilván azt is kifejezi, hogy a Szivárványban olyan 
munka folyik, amelyre nagy szüksége van a városnak. Ha naponta nem is, de rendszeresen 
értékeljük azt, hogy milyen nehézségek között dolgoznak, és itt leginkább ugye a megfelelő 
munkaerő biztosítása a mindennapokban, ami komoly kihívást jelent. Ez nemcsak a 
Szivárványra igaz ma már, hanem szinte minden szakterületen. Erzsikéék és az 
intézményben dolgozók, cégben dolgozók nagy erőfeszítéssel ugyan, de megoldják a 
feladatot az ott élő, ott gondozott emberek elismerésével. A gazdálkodásban pedig mindig 
jön az új és az újító . Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolója 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A beszámoló nagyon részletes, mint ahogy azt Elnök asszonytól megszoktuk. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, indítom a szavazást. 

119/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2018. évi 
beszámolójáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság felügyelőbizottságának a 2018. évi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: Köszönjük a bizottság munkáját, lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

18. napirendi pont 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Most egy könyvvizsgáló megválasztására fog sor kerülni a napirend keretében. 
Viszont ez a választás nem jár váltással, ha megfelelő eredménnyel zárul. Indítom a 
szavazást. 

120 /2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság könyvvizsgálójául 2019. június l-jétől 2024. május 31-éig az ADÓ-ÓDA 
Könyvvizsgáló és Könyvelő Betéti Társaságot (cégjegyzékszám: 01-06-744270, székhely: 
1171 Budapest, Szárazhegy u. 81.) választja meg, a könyvvizsgálatért felelős személy 
Kenedli Katalin. 
2. A könyvvizsgáló megbízási díja bruttó 105 OOO Ft/hó. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. 
pontban kijelölt könyvvizsgálóval az 1-2. pontban meghatározott feltételekkel 30 napon 
belül kössön megbízási szerződést. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

19. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs, döntéshozatal következik, indítom a szavazást. 

121/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2019. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

20. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és 

számviteli beszámolója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Kőrösi következik. Köszöntöm a Kőrösi Kulturális Központ munkatársait, 
Ügyvezető urat. Elsőként az előző év szakmai és számviteli beszámolóját tárgyaljuk. 

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen Polgármester úr. Jelezném, hogy a felügyelőbizottság 
az elkövetkezendő anyagokat, hiszen csak egyszer kívánok hozzászólni, megtárgyalta, 
megvitatta, és a tulajdonos részére a jelen beterjesztett formában elfogadásra javasolja. 

Elnök: Köszönöm szépen. Dr. Mátrai Gábor elnök úr. 

Dr. Mátrai Gábor: Köszönöm szépen a szót. A bizottsági ülésen napirendre kerültek 
ugyanezek a pontok, tehát a Szivárvány, Kőrösi. Úgy gondolom, hogy mind a két esetben 
magas szakmai színvonalon folyik a munka. 2015-től a Kőrösi is gazdasági társasággá 
alakult. Úgy gondolom, hogy rugalmas, hatékony munkavégzést követően, az Újhegyi 
Közösségi házzal és egyéb telephelyekkel, mint az új Helytörténeti Múzeum átalakításával, 
a jövőben is magas szakmai színvonalon fog folyni a munka a közművelődés és a kultúra 
területén Kőbányán. Köszönöm szépen. 

Elnök: Köszönöm szépen Elnök úr. Szavazni fogunk a Kőrösi 2018. évi szakmai 
beszámolójáról. Indítom a szavazást. 
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122/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2018. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi 
szakmai beszámolóját jóváhagyja. 
2. A Képviselő -testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2018. évre 
vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 
88 660 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 7 413 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 
kiegészítő mellékletét és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja, és a mérleg szerinti 
nyereséget az eredménytartalék sorra helyezi. 
Határidő: 2019. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: Ügyvezető úrnak, munkatársainak köszönjük a munkát, van szerencsére bőven. 
Közösségi házaink, kulturális központjaink programjainak szervezése nem kis kihívás. 
Tegnapelőtt az Újhegyi Közösségi házban jártam. Ugye, a Kőrösi, KÖSZI tevékenysége, már 
a város élet~ben mondhatni azt, hogy a megszokott módon jelen van és beilleszkedik. Nagy 
örömmel láttam, hogy az Újhegyi Közösségi házban is ezt tapasztaljuk folyamatosan. A 
programok milyen sokasága és színessége jelenik meg, az mindenképpen dicséretes. A 
napirendi pont tárgyalását lezárom. 

21. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 

2018. évi beszámolója 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Következőként a felügyelőbizottság beszámolóját tárgyaljuk. Kérdés, hozzászólás 
nincs, indítom a szavazást. 

123/2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolójáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

Elnök: Köszönjük a felügyelőbizottság tagjainak a végzett munkát. Lezárom a napirendi 
pont tárgyalását. 

22. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 

tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Nincs, döntéshozatal következik, 
indítom a szavazást. 

124/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervét 
jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 12. sorának (2019. évi rendezvények 
tartaléka) terhére történik legfeljebb 85 624 569 Ft összegben, rendezvényenként 
egyedileg történő elszámoláson alapuló finanszírozással. 
Határidő: végrehajtásra 2019. december 31. 

beszámolásra 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

23. napirendi pont: 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 

véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs, véleményalkotás következik a Szakszolgálatról, indítom 
a szavazógépet. 

125/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 
véleményezéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának módosítását támogatja a 
következők szerint: a szakmai alapdokumentum 6. Köznevelési alapfeladatai pont 6.32. 
alpontjában a „6.32.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 6.32.1.1. szakértői bizottsági 
tevékenység 6.32.1.2. nevelési tanácsadás 6.32.1.3. gyógytestnevelés 6.32.1.4. 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 6.32.1.5. a kiemelten tehetséges gyermekek, 
tanulók gondozása" szövegrész helyébe a „6.32.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 6.32.1.1. 
szakértői bizottsági tevékenység 6.32.1.2. nevelési tanácsadás 6.32.1.3. gyógytestnevelés 
6.32.1.4. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 6.32.1.5. a kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozása 6.32.1.6. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 
oktatás és gondozás 6.32.1.7. logopédiai ellátás 6.32.1.8. konduktív pedagógiai ellátás" 
szöveg lép. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

27 



24. napirendi pont: 
A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötendő ellátási 

szerződés 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs a napirendi ponthoz, indítom a szavazást. 

126/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötendő ellátási 
szerződésről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával a gyermekek átmeneti otthona 
gyermekjóléti alapellátás - Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ útján történő -
biztosításáról szóló ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

Elnök: A Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

25. napirendi pont: 
A „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány" támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs, indítom a szavazást. 

127 /2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány" támogatásáról 
(13 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Doktorok az 
Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány" részére támogatási szerződés 
keretében 1 OOO OOO Ft támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére a VII. 
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: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 
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26. napirendi pont: 
A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs bejelentkező, szavazni fogunk Könyves-Tóth Mihály és a 
trombitájáról. Indítom a szavazást. 

128/2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
szerződés keretében 1 500 OOO Ft támogatást biztosít a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 
részére Könyves-Tóth Mihály használatába bocsátandó trombita megvásárlása érdekében. 
A Képviselő -testület a támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
10. melléklet 70. sora [Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)] terhére 
átcsoportosítja az egyéb felhalmozási célú támogatások közé. 
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: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

2 7. napirendi pont: 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében 

megvalósuló rekortán pálya önrészének átcsoportosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Információink szerint a pálya építésére a Medveszőlő utca mellett, rövidesen a nyár 
során, nyárig talán be is fejezhető, sor fog kerülni. A környéken élő fiatalok, idősebbek 
birtokba is vehetik. Hozzászólás, kérdés nincs, indítom a szavazást. 

129/2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében 
megvalósuló rekortán pálya önrészének átcsoportosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programja keretében a Medveszőlő utcai 
játszótéren (Hrsz: 42094/8 és 42094/14) kisméretű rekortán-pálya megvalósításához 
biztosított önrész fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 19. soráról 
(Farkasalma-Medveszőlő utca MLSZ pályázat önrésze) átcsoportosítja a beruházási 
kiadások közé. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

28. napirendi pont: 
Az Országos Görpark Programban való részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Mind az Óhegy park, mind a Sportliget vonatkozásában terveztük a görparkok 
megépítését. Nagyon szerencsés, hogy éppen pályázatot írt ki a Minisztérium erre a célra, 
így csökkenthetjük, ha sikeresen szerepelünk a pályázaton, az önrészünket. Indítom a 
szavazást. 

130/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az Országos Görpark Programban való részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Görpark Programra pályázatot nyújt be azzal a céllal, hogy az Óhegy parkban és a 
Sportligetben gördeszkapark létesüljön, egyben felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
2. A Képviselő-testület az Országos Görpark Program pályázatra az Óhegy parkban 
gördeszkapálya létesítéséhez a szükséges önrész biztosítása céljából a 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében 22 225 OOO Ft összeget tervez azzal, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek 
tervezéséről is gondoskodik. 
3. A Képviselő-testület az Országos Görpark Program pályázatra a Sportligetben 
gördeszkapálya létesítéséhez a szükséges önrész biztosítása céljából a 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében 90 650 OOO Ft összeget tervez azzal, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek 
tervezéséről is gondoskodik. 
4. A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Országos 
Görpark Program" felhívásra benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén felhatalmazza a 
polgármestert a támogatásról szóló megállapodások megkötésére. 
5. A Képviselő -testület az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Országos 
Görpark Program" felhívásra benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén vállalja, hogy a 
pályázat keretén belül megvalósított funkciókat a projekt lezárásától számított legalább 5 
éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

Elnök: A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

29. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs a napirendi ponttal kapcsolatban. 

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

30. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-V. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

31. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú közterület Sajó Sándor térre 

történő elnevezése 

Elnök: Következő napirendünk a Sajó Sándor térre történő elnevezése az Ónodi utca 
Kolozsvári utca sarkán lévő kiöblösödésnek. Hozzászólásra nincs jelentkező, indítom a 
szavazást 

131/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú közterület Sajó Sándor térre 
történő elnevezéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja 
Budapest Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú 
közterület Sajó Sándor térre történő elnevezését. 
Határidő: 2019. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

Somlyó dy Csaba: Bocsánat, csak kérdezem a Jegyző urat, hogy az eredetileg 30-assal jelzett 
napirendi pontot a bizottsági ülésen zárt ülés keretében kérte tárgyalni, ami teljesen logikus 
volt, én azt gondolom, hogy ez most is megállja a helyét. Ezért én javaslatot tennék a zárt 
ülésen való tárgyalására. Az adósságrendezésről van szó. 

Elnök: Jegyző úr jelzi, ha odaértünk volna, akkor javasolta volna, de ha a Képviselő úr itt 
javasolja, akkor ügyrendi javaslatként itt is döntést hozhatunk erről azonnal. Akkor arról 
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döntünk Képviselő úr javaslata alapján, hogy az eredeti 30-as napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyaljuk. 

Somlyódy Csaba ügyrendi felszólalása: a Budapest X., Hős utca 15/ A-B szám alatti 
társasház tartozásainak rendezése tárgyú, 244. számú előterjesztés zárt ülésen történő 
tárgyalását kéri a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (2) bekezdés e) pontjára való hivatkozással az Önkormányzat gazdasági érdekei okán. 

Elnök: Erről szavazni szükséges, indítom a szavazást. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, 
1 ellenszavazattal zárt ülésen tárgyalja a Budapest X., Hős utca 15/A-B szám alatti társasház 
tartozásainak rendezése tárgyú, 244. számú előterjesztést {132/2019. (IV. 18.)]. 

Elnök: Egy dologról nem tettem javaslatot a sorrendben. Javasolom, hogy a zárt ülésen 
tárgyalandó napirendi pontok között elsőként tárgyalja a Képviselő-testület a Budapest X., 
Hős utca 15/ A-B szám alatti társasház tartozásainak rendezése tárgyú, 244. számú 
előterjesztést. Erről akkor most külön kell szavaznunk, indítom a szavazást. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok között elsőként tárgyalja a Budapest 
X., Hős utca 15/A-B szám alatti társasház tartozásainak rendezése tárgyú, 244. számú 
előterjesztést [133/2019. (IV. 18.)J. 

Elnök: A Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

32. napirendi pont: 
Az Emberbarát Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes 

használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Ez a napirendi pont zárt ülésen tárgyalható, mint az összes ezután következő is, de 
nem érkezett hozzám javaslat, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. 

Somlyódy Csaba: Bizottsági ülésen is elmondtam nem sok foganatja volt a dolognak, 
nyilván itt sem lesz, maximum kioktatást fogok ismét kapni ebben a kérdésben. Két 
hónappal ezelőtt, amikor egy hasonló típussal egy civil szervezetet, hát gyakorlatilag 
kipateroltunk a Hős utcából, akik hasonló dolgot láttak el, legfeljebb az Önkormányzat 
számára nehézkesebben, akkor az egyik illetékes Alpolgármester úr a hatástanulmányban 
leírtakkal ellentétben úgy nyilatkozott, hogy nincsen ilyen típusú probléma, ezért nincs 
szükség az ilyen jellegű tevékenységre, tehát ne is vegyük ezt napirendi pontra, mert nem 
üti meg azt a mértéket, hogy erről egyáltalán beszéljünk vagy szavazzunk. Lám eltelt két 
hónap, gondolom megfelelő nyomatékos indokokkal ellátva, az Emberbarát Alapítvány, aki 
egyébként szakmailag egy kiváló testület vagy egy kiváló civil szervezet bevállalta ezt a 
dolgot. Mi egy újabb helyiséget, újabb pénzért felújítunk, újabb 16,2 millió forintos 
programra biztosítunk lehetőséget, miközben a másik civil szervezetet kitesszük. Én azt 
kértem, hogy ezt azért vizsgáljuk meg, mert én szerintem nincs ez így jól, ezért én kértem, 
hogy ezt ne tárgyaljuk. Vita nélkül ezt a többség elfogadta, én itt jelzem, hogy ezért fogok 
tartózkodni a szavazástól, nem pedig az Emberbarát Alapítvány bármilyen típusú 
minősítését jelenti a szavazásom. 
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Elnök: További hozzászólásra nincs jelentkező, döntéshozatal következik. Indítom a 
szavazást. 

134/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az Emberbarát Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes 
használatba adásáról 
(13 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Hős utca 15 / A 1. emelet 108. szám alatti, 25 m2 alapterületű lakást 
(hrsz: 38902/0/A/74) és a Hős utca 15/A 1. emelet 109. szám alatti, 25 m2 alapterületű 

lakást (hrsz: 38902/0/ A/75) a lakásállományból kivonja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Hős utca 15 / A 1. emelet 108-109. szám alatti, 
50 mz alapterületű ingatlant (hrsz: 38902/0/ A/74 és 38902/0/ A/75) preventív programok 
megvalósítása céljára 2019. május 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével az Emberbarát Alapítvány (székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9., 
nyilvántartási száma: 01-01-0000035, adószáma: 19719610-2-42, képviseli: Bereczki 
Sándor elnök) 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: 2019. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

Elnök: A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

33. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. VI. emelet 34. szám 

alatti lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X 
kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 7. VI. emelet 34. szám alatti lakás elidegenítésére vonatkozó 
kérelemről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

34. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatt lévő garázs elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk a határozattervezetről. Indítom a 
szavazást. 
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135/2019. (IV.18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (2. számú garázs) ingatlan 
elidegenítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (2. számú 
garázs), 39073 /0 / A/15 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli és értékesíti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát az albetéthez tartozó telekterület értékének 
figyelembevételével 20 OOO Ft/m2 összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2019. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

35. napirendi pont: 
A Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmény 

intézményvezetői pályázatainak véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A pályázó nincs jelen, ezért nem is kéri azt, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk a 
napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás nincs, indítom a szavazást. 

136/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának 
véleményezéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a vezetői 
pályázata alapján támogatja Mosányi Emőkének a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatba 
történő főigazgatói megbízását. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

36. napirendi pont: 
A Budapest X., Hős utca 15/ A-B szám alatti társasház tartozásainak rendezése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2019. {IV. 18.) 
KÖKT határozata értelmében a Mötv. 46. § (2) bekezdés e) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja 
a 36. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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37. napirendi pont: 
A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület közterület-használati 

ügyben benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 37. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

38. napirendi pont: 
Az Egis Gyógyszergyár Zrt. közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti és 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 38. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

39. napirendi pont: 
Tajti Péter közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 39. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

40. napirendi pont: 
A Holczmann Bt. közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 40. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

41. napirendi pont: 
A Publimont Kft.-nek a Budapest X. kerület, (39213/3) és (39206/26) helyrajzi 
számú ingatlanok használatával kapcsolatos közterület-használati ügyekben 

benyújtott fellebbezései és méltányossági kérelmei 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 41. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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42. napirendi pont: 
A Publimont Kft.-nek a Budapest X. kerület, 38405 helyrajzi számú ingatlan 

használatával kapcsolatos közterület-használati ügyekben benyújtott fellebbezései 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 42. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

43. napirendi pont: 
A Készenléti Rendőrség közterület-használati ügyében 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 43. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

44. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 44. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

45. napirendi pont: 
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részére zászlószalag adományozása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 45. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

46. napirendi pont: 
A 2019. évi önkormányzati kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

ZÁRT ÜLÉS 
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Elnök: Megköszönöm a részvételt, megállapítom, hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület mai ülését bezárom. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.40 óra. 

K.m.f. 

D. Kovács Róbert Antal / 
elnök 11. 
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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 

38 



JELENLÉTI ÍV 

2019. április 18-án megtartott képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1. D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gál Judit 

6. Marksteinné Molnár Julianna 

7. Mácsik András 

8. dr. Mátrai Gábor ~ ,~ ················· ······ ·· 

9. dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. Patay-Papp Judit Vivien 

11. Radványi Gábor alpolgármester 
/2/& 
~~ ... ~ ........ ... ... ....... . 

12. Somlyódy Csaba .. :~ .... ~ ............... . 

13. Szilágyi-Sándor András . ~ '.tí:Y.< .. ~. Í : ... ~0. 0:!.ef..f ... . 

14. Tóth Balázs ~t~ 
··· ······ ··· ···· ··· ······ ······ ············· ······· 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Kappel Patrícia Anna 

Dr. Nagy Jolán 

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 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Kovács Brankó Krisztián 

Wygocki Richárdné 

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 Éva 

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 t,__ 

Turmely Erzsébet 

dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Fehér Gyöngyi 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Horváth Lajos 

Jandó Ágnes 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Sáron Ildikó 

Szabó László 
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