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KŐBÁNYA 

J l é10 vj ros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Közjóléti Bizottság 2019. december 2-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 1. em. 115.) 
megtartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 11.00 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Papp Zoltán bizottsági elnök, 
Ács Andrea, Molnár Róbert, Stemler Diána, a Bizottság képviselő tagjai, 
Arold Imre György, Gál Judit, Lakatos Béla Lajos, Varga István, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Dr. Mátrai Gábor Imre, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
D. Kovács Róbert Antal 
Weeber Tibor 
Dr. Szüts Korinna 
Kárpáti Beatrix 

Meghívottak: 
Dr. Kappel Patrícia 
Dr. Tóth Erzsébet 

jegyző 

polgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 

Az ülést vezeti: Papp Zoltán bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss Gyöngyi vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 
Amennyiben nincs hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

A Közjóléti Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendj ét 
[29 /2019. (XII. 2.)]: 

1. A Hős utca 15 / A-B társasházat érintő ügyekkel foglalkozó albizottság létrehozása (525. számú 
előterjeszt és) 
Előterjesztő : Papp Zoltán önkormányzati képviselő 

1. napirendi pont: 
A Hős utca 15 / A-B társasházat érintő ügyekkel foglalkozó albizottság létrehozása 

Előterjesztő: Papp Zoltán önkormányzati képviselő 
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Elnök: Elmondja, hogy a 2019. november 21-ei képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület 
nem fogadta el a Polgármester úr által adott választ a Hős utcával kapcsolatos interpellációra, 
ezért Polgármester úr az interpellációban foglaltak kivizsgálását visszautalta a Bizottság 
hatáskörébe és meghatározta a 2020. március 31-ei határidőt. Összefoglalásul felolvassa az 
előterjesztés lényegi pontjait. Ismerteti, hogy azért kezdeményezte a mai rendkívüli ülés 
összehívását, mert a Bizottságnak máskor számos egyéb üggyel is kell foglalkoznia, továbbá több 
képviselő más bizottságok munkájában is aktívan részt vesz. A SZMSZ viszont lehetővé teszi, hogy 
a Bizottság valamilyen folyamatosan fennálló vagy kiemelkedő jelentőségű feladat ellátására a 
tagjai sorából albizottságot hozzon létre. Tekintettel az 1101 Budapest, Hős utca 15/A-B 
Társasház életének rendezésével kapcsolatos feladatok kiemelt fontosságára, valamint a várható 
hosszú időtartamra javasolja, hogy a Közjóléti Bizottság hozzon létre egy háromtagú albizottságot 
annak érdekében, hogy az a Hős utcával kapcsolatos helyzetet folyamatosan nyomon követhesse, 
a felmerülő kérdéseket megtárgyalja, az egyes felmerülő kérdések és problémák vonatkozásában 
javaslatokat fogalmazzon meg. Az albizottság létrehozásával lehetővé válik, hogy a Hős utca 
helyzetének kérdéskörével a Képviselő-testület egy szerve folyamatosan foglalkozzon, elősegítve 
ezzel a feladatok áttekintését, hatékonyabb megoldását. A Bizottság az albizottság létrehozásával 
egyidejűleg kijelöli az albizottság elnökét és tagjait. Két tag személyére javaslatot tesz az 
előterjesztés 1. mellékletében szereplő határozattervezetben, ők Papp Zoltán és Stemler Diána. A 
harmadik tag személyéhez módosító javaslat szükséges. Az albizottság működésére a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletnek a bizottság működésére 
vonatkozó szabályait kell a határozattervezet meghatározott eltéréseivel alkalmazni. Az 
albizottság a társasházat érintő feladatkörében jogosult bármely kérdést előterjesztés benyújtása 
nélkül napirendjére venni és megtárgyalni. Az albizottság létrehozásához, működéséhez 

költségvetési forrás nem szükséges, a közreműködésért külön díjazás nem jár. Az albizottság a 
határozattervezet elfogadásával jön létre, üléseiről hangfelvétel, valamint a lényegi tartalmat 
összefoglaló egyszerűsített jegyzőkönyv készül. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van jelezze. 

Molnár Róbert szóbeli módosító javaslata: Javasolja, hogy az albizottság harmadik tagja Gál 
Judit legyen, az előterjesztés 1. mellékletének határozattervezetében a 3. pont bb) alpontja 
egészüljön ki a „Gál Judit" névvel. 

525/1. módosító javaslat 

Elnök: Javasolja, hogy a módosító javaslatot egyben szavazzák meg a határozattervezettel 
egyidejűleg. 

Gál Judit: Jelzi, hogy érintettség miatt nem szeretne részt venni a szavazásban. Ugyanakkor Jegyző 
úr tájékoztatja, hogy mindenki érintett a szavazásban, ezért visszavonja az előző jelzését, szavazni 
szeretne. 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Tájékoztatásul közli, hogy mivel jelen esetben az 
előbb elhangzott egy módosító javaslat Elnök úrnak, mint előterjesztőnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy a módosító javaslatot támogatja-e. Ha a módosító javaslatot támogatja, amennyiben erre 
nincs külön kérés nem kell külön szavazni a módosító javaslatról, hanem a módosított 
határozattervezetről majd egyben lehet zárószavazást tartani. 

Az előterjesztő támogatja az 525/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 525. 
számú előterjesztés elfogadásáról az 525 /1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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30/2019. (XII. 2.) KJB határozat 
a Hős utca 15 / A-B társasházat érintő ügyekkel foglalkozó albizottság létrehozásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 74. §-a alapján a 
következőket rendeli el: 
l. A Közjóléti Bizottság a Hős utca 15/ A-B társasházat érintő ügyekkel foglalkozó albizottságot (a 
továbbiakban: Albizottság) hoz létre. 
2. Az Albizottság feladata a Hős utca 15/ A-B társasház helyzetének folyamatos nyomon követése, 
a társasház helyzetének rendezésével kapcsolatban felmerülő kérdések megtárgyalása, javaslatok 
megfogalmazása. 
3. Az Albizottság 

a) elnöke: Papp Zoltán, 
b) tagja: 

ba) Stemler Diána és 
bb) Gál Judit. 

4. Az Albizottság működésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendeletnek a bizottság működésére vonatkozó szabályait az 5-7. pontban meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
5. Az Albizottság ülését az elnök telefonon vagy e-mail útján is összehívhatja a meghívó közlésétől 
számított 5 órán túli időpontra . Az Albizottság ülését akkor lehet megtartani, ha azon az elnök és 
mindkét tag jelen van. 
6. Az Albizottság a Hős utca 15/A-B társasházat érintő feladatkörében jogosult bármely kérdést 
előterjesztés benyújtása nélkül napirendjére venni és megtárgyalni. 
7. Az Albizottság üléseiről hangfelvétel, valamint a lényegi tartalmat összefoglaló egyszerűsített 
jegyzőkönyv készül. 
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Felkéri a 
jegyzőkönyv aláírására Stemler Diánát. Megköszöni a megjelentek munkáját és a Bizottság 
rendkívüli ülését 11.05 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz b ' Krisztián 
jegyző 

r;lfv~~ 

Stemler Diána 
bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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