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Elnök: Tisztelettel köszöntöm Képviselőtársaimat, a hivatal munkatársait, kedves 
vendégeinket. Megkezdjük munkaterv szerinti testületi ülésünket, mely nyilvános, csupán a 
zárt ülés elrendelésekor kérem majd, hogy a vendégek hagyják el az üléstermet. Kérem, 
hogy mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Megállapítom, hogy 15 jelen lévő 

képviselővel határozatképes a testület. Két hiányzónk van. Bejelentem, hogy a 
jegyzőkönyvet Mészárosné Margittay Katalin fogja vezetni, és a munkáját még ebben az 
évben segíti Kardosné Terebes Tímea. Köszönjük szépen az eddigi jegyzőkönyvvezetést. A 
tanácskozás a megszokott módon továbbra is nyomon követhető a világhálón, hangfelvétel 
készül. 
Mielőtt megkezdenénk a munkát, ismét örömteli eseményekről tudok szólni, mégpedig 
olyan elismerésekről, amelyek nemcsak az elismerteknek, hanem Kőbányának is 
büszkeséget jelentenek. Egyrészt szeretném kifejezni az elismerésünket és gratulálni Potos 
Ilonának, akit ez év december elején Dr. Simicskó István, a Honvédelmi és Sportszövetség 
elnöke, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos tüntetett ki. Arany 
fokozatú elismerést adott a Honvédelmi és Sportszövetség céljaiért végzett kiemelkedő 
munkáért. Szabad úgy fogalmazni, hogy Ica? Köszönöm. Ica a kőbányai sportéletben 
évtizedek óta jelen van. Nemcsak a honvédelmi nevelés, hanem a Kőbányai Sportszövetség 
tevékenységének, munkájának az összefogása is elismerésre méltó, és az szintúgy, ahogyan 
az utóbbi években a szenior sporttal és most újabban a fiatalok nevelésével foglalkozik. 
Szívből gratulálunk és fogadd elismerésünket! (Egy csokor virágot nyújt át Potos Ilonának. 
Taps.) 

Potos Ilona: Nagyon szépen köszönöm. 

Elnök: Két másik elismerésről is szeretnék szólni. Először egy közösség, a Komplex Óvoda 
és Általános Iskola közösségének az elismeréséről. Budapest város Közgyűlése Zalabai 
Gábor-díjat adományozott az intézménynek. A díjat a budapestiek esélyegyenlőségéért 
adományozza a Közgyűlés már évtizedek óta. Úgy vélem, hogy helyben nem kell méltatnunk 
a Gém utcai intézményünk működését, azt a sok évtizedes nagyon komoly munkát, amelyet 
a fogyatékkal élő gyerekek integrált neveléséért végeznek. Egyáltalán: azt gondolom, hogy 
a nagyon odaadó, áldozatos munkát kívánó tevékenységért a díj a lehető legjobb helyre 
került Budapesten. Köszönjük szépen az intézmény dolgozóinak a munkáját és szívből 
gratulálok Igazgató asszonynak is az elismeréshez. (Egy csokor virágot nyújt át. Taps.) 

Némethné Varga Ibolya: Köszönöm. 

Elnök: Sporttal kezdtük, zárjuk is sporttal! Szemán Róbert - akit remélem, szólíthatok 
Robinak, köszönöm-, szóval Robi, ha valaki megérdemelte a Budapesti Sportdíj kitüntetést, 
a Papp László Budapest Sportdíjat, azt hiszem, Te vagy. Nemcsak a sportolói 
pályafutásoddal, hanem azzal a tevékenységgel is, amivel át kívánod adni, meg kívánod 
szerettetni, meg kívánod mutatni - önzetlen, áldozatos munkával - a budapesti vagy az 
országban élő fiatalok ezreinek, tízezreinek évtizedeken keresztül, a Nagy Sportágválasztón 
keresztül a sport lehetőségét, élményét. És ezen túl még hosszan tudnám sorolni, hiszen -
direkt elhoztam - három oldalon keresztül foglaltam össze az előterjesztésben vagy 
javaslattételben mindazt, amit az elmúlt évek során a budapesti sportéletért tettél. Azt 
gondolom, nyugodtan megfogalmazhatjuk, hogy a legjobb helyre került ez a díj, úgyhogy 
szívből gratulálok Neked is. Fogadd jókívánságainkat! {Ajándékot ad át. Taps.) 

Szemán Róbert: Köszönöm. 

Elnök: Mielőtt megkezdenénk a munkát, néhány szót szeretnék szólni egyéb, az előző 
testületi ülésünk óta megvalósult eseményekről, programokról, eredményekről. Egyrészt 
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szeretném tájékoztatni a Testületet, hogy Építőipari Nívódíj elismerésben részesült az 
Önkormányzat a Kerepesi úti orvosi rendelő tervezése miatt, tíz szakmai szervezet 
állásfoglalása alapján, köztük az Építéstudományi Egyesület, a Magyar Művészeti Akadémia, 
a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Közlekedéstudományi Egyesület, az Építőipari 
Mesterdíj Alapítvány, hogy csak egy párat kiemeljek. Gratulálok a tervezőknek és 
kivitelezőknek is ehhez a díjhoz. Még egy díjat kapott az Önkormányzatunk, pontosabban 
az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Kőbánya Önkormányzata már évek óta 
fogyatékosbarát munkahely. Az elmúlt évek során nagyon sokat tettünk, hogy különböző 
fogyatékkal élő emberek munkavállalóként is meg tudjanak jelenni a Hivatal dolgozói 
között, de úgy vélem, hogy a díjnak azon indoklása, mely arról szól, hogy a kőbányaiakat az 
Önkormányzat, a Hivatal milyen fogyatékos barát módon tudja kiszolgálni, a szolgáltatásait 
biztosítani, az megint csak nagyon fontos, kiemelendő. A díj különlegessége, hogy ez a díj, 
amelyet Jegyző úr vett át, nem egy újabb, erre az esztendőre szóló díj, hanem egy Champion 
díj, és a 2010-2019-es időszak elismerését jelenti, tevékenységét értékeli. Öt magyarországi 
szervezet kapta meg ezt a díjat, egyetlen önkormányzatként, hivatalként Kőbánya. 

Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki ebben részt vett és ily módon építette a kőbányai 
közösséget. Legyünk büszkék, azt gondolom, hogy ez mindannyiunk közös eredménye. 
Egyéb kérdésekről is hadd szóljak. Az elmúlt hetekben elismeréseket is át tudtunk adni az 
Önkormányzatban. Egyrészt jutalmaztuk a kerületi rendőröket, ezúton is köszönjük 
Kapitány úrnak és kollégáidnak a szolgálatot. Köszönteni tudtuk az Év Tűzoltóját is, Halasi 
István tűzoltó törzszászlóst. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány most már harmadik 
éve, hogy ily módon ismeri el a tűzoltók munkáját, és így ki tudtuk tüntetni törzszászlós urat, 
ketten pedig Kiváló Tűzoltó címben részesültek. Szeretnék tájékoztatást adni arról is, hogy 
a Bosch Magyarország Kft. ügyvezetőjével, alelnökével, Alpolgármester urakkal, Jegyző 
úrral bejártuk a sörgyári területet is az elmúlt hónapban. Keressük annak az innovációs 
központnak a helyét, amely az Önkormányzat és a cég között kötött szerződés alapján 
helyszínül szolgálhat. Megnyitottuk a jégpályákat advent első vasárnapján. Sajnos az 
időjárás nem kedvez a korcsolyasportnak. Tegnap - és különösen a Fekete István Általános 
Iskola előtti jégpályánk van veszélyben -, bizony a délelőtti időszak nem is volt alkalmas a 
korcsolyázásra. Az a napsugárzásnak, napsütésnek kitettebb pálya, ott jobban olvad a 
jégfelület, mint itt, a hivatal, templom árnyékában. Bízom benne azért, hogy az időjárás nem 
rontja el majd azt az örömet, amelyet egyébként nagyon sokan megtalálnak, hiszen amikor 
kinézek a szomszédos jégpályára, akkor azért azt látom, hogy akár délelőtt, akár délután, 
vagy még a későesti órákban is viszonylag sokan korcsolyáznak. Szeretném megköszönni a 
nemzetiségi önkormányzatoknak azt a szervezést - hiszen évek óta ők gondozzák ezt a 
megemlékezést -, amely a Szovjetunióba elhurcoltak emlékére szerveződik minden év 
novemberében. Idén is megszervezték, és az Önkormányzat is részt vett ezen az eseményen. 
Megtartottuk az Idősügyi Tanács havi ülését, illetve a karácsonyi ünnepi ülését. Köszönöm 
Képviselőtársaimnak, hogy részt vettek ezen, még ha egy kis csúszással is tudtunk átmenni 
a programra, mivel egy bizottsági ülés a pontos kezdést részben akadályozta. Még egy 
gondolat arról, hogy milyen színes az élet még december hónapban is: az advent időszaka 
még egy crossversenyt is hoz - ugye fura, hogy miért is decemberben, miért ilyenkor tartunk 
biciklicrossversenyt a Sportligetben. Egy ilyen crossverseny nem mindig tesz jót a gyepnek, 
de a téli időszak és ez az időjárás, ami most következik, alkalmas arra, hogy tavaszra már 
ismét helyrejöjjön a gyeptakaró. Nagyon szép verseny volt a hétvégén. Tanácsnok úr, 
Alpolgármester úr részt vett, és díjakat adott át, de a szervezőktől is értesültem arról, hogy 
milyen nagy létszámban vettek részt versenyzők ezen a programon. És még három dologról. 
Minden képviselőtársam talál az asztalán egy kis meglepetést. Egyrészt köszönjük a 
Kőporcnak azt a kis kandallót, ahogy ők nevezik, amely talán a karácsony illatai közül kinek 
egészséget hozhat, kinek hangulatot javíthat. Illetve ajánlom mindenkinek a figyelmébe azt 
a hangfelvételt, amely a Szent László Templom kórusának 100 éves jubileumi 
hangversenyén készült. Somogyvári Ákos karnagy úr hozta ezeket a lemezeket és kérte, 
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hogy adjam át képviselőtársaimnak. Ismerkedjünk a kórussal. Illetve ajánlom mindenkinek 
a figyelmébe Kanizsa József kötetét. Ötvenen túl vagyunk a kötetek számában Józsi bácsival. 
Kőbánya díszpolgára Kanizsa József, és karácsony alkalmából mindenkinek kedveskedni 
szeretett volna ő is ezzel a kötetével. Végül egy kis figyelmességgel a kőbányai 

képzőművészek is megleptek minket, köszönjük nekik. 
A testületi ülésünkről. Szeretném tájékoztatni a Testületet, hogy a meghívóban 15., 19. és 
22. sorszámmal jelzett előterjesztések az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös 
eljárásrend szerint kerültek benyújtásra. Az előterjesztők visszavonták a meghívón 13., 
valamint 27. sorszámmal szereplő előterjesztéseket. Írásbeli módosító javaslatot szeretnék 
benyújtani az első tervezett napirendi ponthoz. Izgatottan várom én is, hogy megérkezzen. 
A szerveren már fönn van. Hiszen bár ezek technikai jellegű módosító javaslatok a 
hitelfelvételhez kapcsolódó szerződéshez, de mindezt szóban ismertetni, azt gondolom, 
nehezebb lett volna, mint most így az írásbeli anyag alapján. Még ha viszonylag csekély 
lehetőségünk is van, de mégis van mód arra, hogy ismerkedjünk. Tehát ez alapvetően 
technikai jellegű módosító sor, ami az elmúlt napok tárgyalásai nyomán formálódott. 
Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek javaslata arra vonatkozóan, hogy a tervezett 
napirendek közül valamelyiket ne tárgyaljuk meg? Ilyen irányú javaslat nincs. Napirendre 
történő felvételre két javaslatom van. Az egyik egy interpelláció, mely időben megérkezett 
Kovács Róbert képviselő úrtól, már talán két héttel ezelőtt, de mégis technikai okok miatt 
nem került a meghívó első napirendjeként meghatározásra. Elnézést kérek ezért, kérem, 
hogy pótlólag vegyük föl, továbbá a nyilvános ülés napirendjei között legyen az utolsó 
napirendi pont a nyilvánosak között a Budapest X. kerület Harmat utca 88. szám alatti 
Darázsfészek Kosárlabda Csarnok építésével kapcsolatos támogatás. Kérdezem, hogy 
szavazhatunk-e a két napirendi pontról egyben? Köszönöm. Minősített többséggel fogunk 
dönteni a napirendi pontok felvételéről. Időközben megérkezett Molnár Róbert Képviselő 
úr, köszönöm. Így 16 fővel határozatképes a testület. Indítom a szavazást. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi az ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket [404/2019. (XJI.19.)): 

első napirendi pontként: Kovács Róbert: Dupla vagy semmi? Kérdések a Mázsa térre 
tervezett sportkomplexum kapcsán tárgyú interpellációjának megtárgyalását a 
Mázsa téri multifunkcionális sportkomplexummal kapcsolatban, 
a nyilvános ülés napirendi pontjai közé, utolsóként: A Budapest X. kerület, Harmat 
utca 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok építésével kapcsolatos 
támogatás (591. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek javaslata még a napirendhez 
kapcsolódóan? Nincs. Akkor tudunk szavazni a napirend elfogadásáról. Indítom a szavazást. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [405/2019. (XII. 19.)): 

1. Kovács Róbert interpellációja a polgármesterhez: Dupla vagy semmi? Kérdések a Mázsa 
térre tervezett sportkomplexum kapcsán 

2. A Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által 
fenntartott Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének 
finanszírozása (576. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (585. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019. évi költségvetést követő 

három évben várható összege (580. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

5. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása (588. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

6. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása (589. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozása (584. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

8. A Budapest X. kerület, Népliget és környéke: Könyves Kálmán körút, Kőbányai út, 
vasútvonal és Üllői út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 9 /2019. 
(III. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (577. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

9. A Robert Bosch Kft.-vel óvoda létesítése tárgyában történő együttműködésről szóló 
szándéknyilatkozat (546. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : D. Kovács Róbert Antal polgármester 

10. A White Sharks Hockey Club TAO-önerőhöz nyújtandó felhalmozási célú támogatása 
(547. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester 

11. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. -vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 
(575. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

12. A térfelügyeleti rendszer 2020. évi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás 
biztosítása (535. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

13. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközséggel kötött támogatási szerződés 

jóváhagyása (551. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési 
tervének módosítása (566. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

s 



15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2019. évi ellenőrzési tervének módosítása és a 2020. évi ellenőrzési terv 
elfogadása (592. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

16. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2019. évi alakulásáról (567. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

17. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel ellátási szerződés megkötése 
(569. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan 
követelések kivezetése (586. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexe 
(593. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

képviselő-testületi határozatokról (590. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

21. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. !-XII. havi 
várható likviditási helyzetéről (5 7 4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. A polgármesteri és alpolgármesteri illetmény megállapításáról szóló törvényességi 
felhívás (594. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

23. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében meghozott polgármesteri 
döntésekről (565. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

24. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok alakulásáról (562. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 
munkaterve (564. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : D. Kovács Róbert Antal polgármester 

26. A Budapest X. Harmat u. 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok építésével 
kapcsolatos támogatás (594. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

27. A Budapest X. 
telekrendezésével 

kerület, Mázsa téri önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
kapcsolatos megállapodások, valamint a Mázsa téri 

6 



multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött 
vállalkozási szerződés módosítása (587. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 
részére irodahelyiség biztosítása (572. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerület, Kada utca - Kada köz sarkánál található, 41191/11 helyrajzi 
számú ingatlan tankert és közösségi kert céljára történő ingyenes használatba adása 
(573. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

30. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (563 . számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

31. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (553. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

32. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba 
adása (539. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

33. Az egyes intézményvezetői illetmények rendezése (541. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

34. A Kis-Pongrác telepen elhelyezett hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos közterület
használati hozzájárulás iránti kérelmek (550. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

35. Dr. Mészáros Éva Adrienn közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági 
kérelme, valamint közterület-használati díj felülvizsgálata (549. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

36. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 
méltányossági kérelme (548. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : D. Kovács Róbert Antal polgármester 

37. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (540. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

7 



1. napirendi pont: 
Kovács Róbert interpellációja a polgármesterhez: Dupla vagy semmi? Kérdések a 

Mázsa térre tervezett sportkomplexum kapcsán 

Elnök: Mai napirendünk előző döntésünk alapján egy interpellációval kezdődik. Képviselő 
úré a szó. 

Kovács Róbert: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! A kérdés témája a Mázsa téri 
sportkomplexum, az 500 néző befogadására alkalmas versenyuszoda, illetve a 3 OOO néző 
befogadására alkalmas sportcsarnok kérdésköre. Szeretném egy idézettel kezdeni. ,,Sem az 
építését, sem a működtetését nem a kerület fizeti, de kerületi iskoláink és a kerületi 
gyerekek is fogják használni." Facebook bejegyzés, március 3., Weeber Tibor alpolgármester 
hozzászólása. Nagyon szép, támogatásra érdemes gondolat, egyetértek vele. És valóban, 
jelenlegi tudásunk szerint a Mázsa téri sportkomplexumot a magyar állam építi és a magyar 
állam fogja üzemeltetni, tehát nem a Kőbányai Önkormányzat. Szeretném külön kezelni az 
500 férőhelyes lelátóval rendelkező versenyuszoda és a háromezres sportcsarnok ügyét. 
Már a sportuszodával kapcsolatban is voltak, vannak fenntartásaink. Jómagam például 
nagyon sok kőbányai nyugdíjassal beszélgettem, akik ugyan türelmetlenül és az elhúzódó 
munkák miatt értetlenkedve várják az Újhegyi Uszoda megnyitását, de egyetlen olyan 
kőbányai emberrel sem találkoztam, aki igényelte volna, hogy úszás közben ötszáz néző 
figyelje őt és szurkoljon neki. De kétségtelen tény: legalább egyértelműen tudjuk, hogy 
ebben a létesítményben, az uszodában mi fog történni. Úszni fognak benne. Hogy kik, az egy 
jó kérdés, de mindent el fogunk követni, hogy a kőbányai emberek, a kőbányai iskolások -
is - úszhassanak benne. A sportcsarnok keményebb dió. Miközben hangosan csilingelve 
ürül a kassza a tervek miatt, semmilyen konkrét információt nem lehet tudni, hogy kik és 
mire fogják használni a létesítményt, milyen kőbányai kötődésű sporttevékenység fog ott 
zajlani. Mindezek alapján kérdezem, hogy mennyi önkormányzati fortás került a Mázsa téri 
sportkomplexum kapcsán elköltésre eddig, különös tekintettel arra, hogy egy tavalyi 
költségvetési dokumentumban ez szerepel: ,,Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és 
uszoda fejlesztési hitel/felvett hitel össze: 1 632 385 OOO forint." Kérdezem továbbá, hogy 
van-e, lehet-e fogadókészség az építtető részéről arra, hogy a versenyuszoda igen, de a 
sportcsarnok ne épüljön meg a Mázsa téren? Várom válaszát. 

Elnök: Köszönöm a felvetését, Képviselő úr. Nagyon egyszerűen és röviden is 
válaszolhatnék a két kérdésére. Mondhatnám azt, hogy kőbányai költségvetési forrást nem 
használunk föl erre a célra, tehát nulla forint, és megfogalmazhatnám azt is, hogy most olyan 
kérdést vet föl, olyan nyitott kapukat dönget, amire nincs válasz, hiszen nincs építtető. Nem 
tartunk ott a folyamatban. Ezzel le is zárhatnám a választ, hiszen a két kérdést 
megválaszolnám. Azonban azt gondolom, hogy érdemes mégis egy kicsit több szót 
vesztegetni a Mázsa térre, arra az ikonikus terére Kőbányának, amely, úgy is 
fogalmazhatnék, hogy városkapu tér, bár nem Kőbánya határán van. Mégis az első olyan 
pont a Városközponthoz közeledve, amely kaputérségként jellemezhető. Ezt fölismerték 
egyébként már a kilencvenes évek elején is az akkori városvezetők. Számtalan terv 
megfogalmazódott arra vonatkozóan, hogy a Mázsa tér hogyan is tölthetné be a kaputérség 
funkciót. Akkor az építészek egy Stonhenge-szerű építményt fogalmaztak meg. A félig
meddig kör alakú tér vezette a tervezők gondolatát, és egyébként olyan funkciókat álmodtak 
erre a térre, amely akár a Polgármesteri Hivatal, közigazgatás áthelyezését is jelenthette 
volna. Azonban ezekből a tervekből semmi nem valósult meg. A következő évtizedekben 
nem történt más, mint a terület szanálása, az ott lévő épületek, funkciók fölszámolása, majd 
a térnek az értékesítése. A Kőbányai Önkormányzat ezt a teret 2005-ben eladta, 1,8 milliárd 
forintért értékesítette, bevásárlóközpont, irodaépületek céljára. A mellette lévő, 

magántulajdonban lévő ingatlan tulajdonosa is hasonló beruházást tervezett. A két ügyfél 
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vitája nyomán mindkét beruházás meghiúsult, és némi közműfejlesztés után továbbra is azt 
lehet mondani, hogy már évtizedek óta üresen csúfítja nemcsak Kőbányának, hanem 
Budapestnek, a délkelet-budapesti térségnek is az egyik legfontosabb csomópontját. Ezért 
azt gondolom, hogy az a döntés, amelyet a Kőbányai Önkormányzat testülete hozott az 
elmúlt években, hogy vásároljuk vissza és próbáljunk egy új, valós fejlődési, fejlesztési irányt 
találni ennek a térnek, helyes döntés volt. A tér viszonylag kevés funkcióra alkalmas, ezt be 
kell látnunk. A határoló nagyon forgalmas főútvonalak, vasútvonal miatt sem iroda, sem 
lakás funkció nem feltétlenül helyezhető el itt. Kereskedelemmel pedig a környék 
meglehetősen jól ellátott, legalábbis olyan típusú építménnyel, ami ide építhető lenne. Ezért 
örömmel fogadtuk a kormánynak azt a szándékát, kezdeményezését, hogy itt 
sportfejlesztést hajtson végre. Örömmel fogadta be az Önkormányzat azt a 2 milliárd 
forintot, ami lehetővé teszi, hogy az előkészítő munkákat követően alkalmassá tudjuk tenni 
Kőbányának ezt a terét bármilyen fejlesztésre - bár a szabályozás elsősorban a két megjelölt 
funkcióra határozza meg most az irányt, de hangsúlyozom: nem önkormányzati forrásból. 
Hiszen az elmúlt évek során elvégzett munkák, a lőszermentesítés, az örökségvédelmi 
tevékenység, a legutóbbi időben folytatott közműkiváltási tevékenység vagy akár a Mázsa 
utcának - később tárgyaljuk majd a napirendet - a MOL-lal történő ingatlancserével 
kialakuló megfelelő szabályozása, ezek mind-mind elvezethetnek oda, hogy majd a 
következő beruházás valóban egy működőképes teret hozzon létre. Hogy meg fog-e itt 
épülni a sportlétesítmény vagy nem, azt ebben a pillanatban nem tudjuk, hiszen nem a 
Kőbányai Önkormányzat döntése alapján fog ez eldőlni. Mi szívesen leszünk partnerei a 
kormánynak abban, hogy itt a megtervezett két funkció valósulhasson meg. Mint ahogyan a 
kőbányai, versenysportra is használt uszodákban ma is jellemző a kőbányai gyermekek 
úszasoktatása, mind óvodásoké, mind iskolásoké, úgy nyilván ez az uszoda is - amely 
teljesen más paraméterekkel tud megépülni, mint a jelenleg működő, elsősorban a 
versenysport által használt uszoda - közönségúszásra is alkalmassá válhat. A fejlesztés 
során a környékbeli sportegyesületek vezetői mind bevonásra kerültek abba a folyamatba, 
amely meghatározta a létesítendő csarnok funkcióit, tereit, és ez a sporttér úgy a kőbányai 
boxot, birkózást, mint a kosárlabdát is ki tudná szolgálni a jövőben, hiszen multifunkciós 
csarnokról beszélünk. De kiket is szolgálhatna? Nyilván elsősorban a környéken élőket és a 
környékbeli fiatalokat, az ő sportolási lehetőségeiket gazdagítaná. Tehát jelen pillanatban 
nem tudjuk, hogy milyen feltételrendszer mellett, hogyan épülhet meg itt csarnok, de 
nyilván az Önkormányzatnak komoly tárgyalási pozíciója van, hiszen egy értékes ingatlant 
vinne ebbe a beruházásba, s ezen értékes ingatlan átadásával, azt gondolom, feltételeket is 
tud - megfelelő garanciákkal - teremteni. Alpolgármester úr kéri, hogy még tegyem hozzá, 
hogy mind az építés, mind az üzemeltetés távol kell legyen tőlünk. 

Kovács Róbert: Köszönöm szépen. A válaszból azt tudom kihámozni, hogy a két 
létesítmény nagy valószínűség szerint csak együtt épülhet meg, külön-külön nem. Ilyen 
értelemben, mivel a kérdés eldöntendő volt, igen-nem tartományban, el kell fogadnom a 
választ, mert a kérdés erre vonatkozott. Viszont mielőbb szeretnénk konkrétan látni azt, 
hogy itt mely kőbányai sportklubok, sportolók - főleg amatőr sportklubok, amatőr 
sportolók-, illetve az iskolák milyen módon vehetnének részt majd az életében. Ezt mielőbb 
szeretnénk részletesebben látni. A választ elfogadom, köszönöm szépen. 

Elnök: Köszönöm, Képviselő úr. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 
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2. napirendi pont: 
A Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
által fenntartott Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének 

finanszírozása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Elsőként az eredetileg, a meghívón megküldött napirendi pontok szerint haladva a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által 
fenntartott Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása 
című napirendünket fogjuk tárgyalni. Tárgyalható zárt ülésen, de nincs ilyen irányú javaslat. 
Az előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni. Stemler Diána képviselő asszonynak 
adok szót. 

Stemler Diána: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester 
úr! Sajnos az előterjesztésben nem szerepel a Mocorgóhoz szakmai becslés. Meg tudják 
mondani, hogy milyen összeggel becsülték az építési költségeket, és ezt miért nem írták bele 
az előterjesztésbe? Köszönöm szépen. 

Elnök: Az előterjesztés szerintem tartalmazza. Viszonylag egyszerű matematikai művelettel 
elvégezhető, Képviselő asszony, hiszen mintegy 3 milliárd forintos igény mellett megjelöljük 
az iskola emeletráépítésének 1,6 milliárdos igényét, tehát a maradék 1,4 milliárd. Tehát 
ilyen forrásigénnyel került meghatározásra, megjelölésre az előterjesztésben. 
További kérdés, hozzászólás? Nincs. Akkor döntéshozatal következik. Igen, köszönöm 
szépen a figyelmeztetést, nyilván a módosító javaslat figyelembevételével, mely írásban 
került nem olyan régen kiosztásra. Indítom a szavazást. 

Előterjesztő írásbeli módosító javaslata: az előterjesztés 1. mellékletét képező 
határozattervezet helyébe a következő határozattervezet lép: 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2019. (XII. 19.) határozata 

a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi 
Központ által fenntartott Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete 

bővítésének finanszírozásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP 
Bank Nyrt.-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-
041585) a fejlesztési célú hitel beszerzése tárgyában lefolytatott versenyeztetési 
eljárás eredménye alapján 3 Mrd forint összegű fejlesztési célú hitel felvételéről 2029. 
december 31-ei végső lejárattal szerződést köt azzal a feltétellel, hogy az adósságot 
keletkeztető ügylet megkötését Magyarország Kormánya a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján engedélyezi. 
2. Az 1. pont szerinti hitel biztosítéka az Önkormányzat saját bevétele (helyi adók, 
egyéb saját bevételek), valamint a szerződésben meghatározott előírások (pari passu, 
negatív pledge és cross default). 
3. Az 1. pont szerinti hitelfelvétel célja a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének, 
valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete emeletráépítéssel 
történő bővítésének finanszírozása (ingatlanfejlesztés, építés, beruházás). 
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel törlesztésével 
kapcsolatos kötelezettségeit az Önkormányzat az 1. pont szerinti szerződés szerint 
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teljesíti, továbbá ennek érdekében a törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges 
forrást a hitelszerződés fennállásának időtartama alatt az éves költségvetéséről szóló 
rendeletében biztosítja. 
5. A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti 
hitelszerződés aláírására, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője" 

Indokolás: Az OTP Bank Nyrt.-vel megkötendő hitelszerződés tartalmának egyeztetése 
jelenleg is folyamatban van, mely egyeztetés keretében az OTP Bank jelezte, hogy a 
hitel igénybevétele érdekében mely kérdések vonatkozásában szükséges a Képviselő
testületnek döntést hoznia. 
Erre tekintettel tartalmazza a módosító javaslat a hitelcélok meghatározását, az ügylet 
megnevezését, összegét, végső lejáratát, az Önkormányzat kötelezettségvállalását a 
hitel visszafizetésére, illetve a törlesztőrészletek összegének mindenkori éves 
költségvetésbe történő betervezésére, illetve a polgármester felhatalmazását a 
szerződés aláírására, valamint a szerződés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére. (576/1. módosító javaslat) 

406/2019. (XIl.19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjéépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által 
fenntartott Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének 
finanszírozásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP 
Bank Nyrt.-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-
041585) a fejlesztési célú hitel beszerzése tárgyában lefolytatott versenyeztetési 
eljárás eredménye alapján 3 Mrd forint összegű fejlesztési célú hitel felvételéről 2029. 
december 31-ei végső lejárattal szerződést köt azzal a feltétellel, hogy az adósságot 
keletkeztető ügylet megkötését Magyarország Kormánya a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján engedélyezi. 
2. Az 1. pont szerinti hitel biztosítéka az Önkormányzat saját bevétele (helyi adók, 
egyéb saját bevételek), valamint a szerződésben meghatározott előírások (pari passu, 
negatív pledge és cross default). 
3. Az 1. pont szerinti hitelfelvétel célja a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének, 
valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete emeletráépítéssel 
történő bővítésének finanszírozása (ingatlanfejlesztés, építés, beruházás) . 
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel törlesztésével 
kapcsolatos kötelezettségeit az Önkormányzat az 1. pont szerinti szerződés szerint 
teljesíti, továbbá ennek érdekében a törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges 
forrást a hitelszerződés fennállásának időtartama alatt az éves költségvetéséről szóló 
rendeletében biztosítja. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti 
hitelszerződés aláírására, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatosintézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 
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3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (II. 2 2 .) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Következőként tárgyaljuk az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
rendeletünk módosítását. Indítom a szavazást. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019. évi költségvetést követő 

három évben várható összege 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Következőként az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek 2019. évi költségvetést követő három évben várható összegét 
tartalmazó előterjesztésünket tárgyaljuk. Mondja Jegyző úr, hogy ez még mindig a hitelhez 
kapcsolódik, de ezt tudjuk. Ehhez a napirendi ponthoz sincs hozzászólás. Indítom a 
szavazást. 

407 /2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három 
évben várható összegéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019-2022. évekre várható 
összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

{A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalásást. 

5. napirendi pont: 
A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
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Elnök: Ötödik napirendi pontunk a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
szóló önkormányzati rendeletünk módosítása. Rendeletalkotás következik. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint megalkotja a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

6. napirendi pont: 
A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés 

igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX.1.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Következőként tárgyaljuk a nevelési-oktatási intézményekben biztosított 
gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendeletünk módosítását. Kovács Róbert képviselő úr! 

Kovács Róbert: Köszönöm szépen. Az előterjesztésnek a gazdasági vonzataival, részével 
vagy indokaival nem kívánnék vitatkozni. Viszont az, hogy az iskolákban milyen állapotok 
tapasztalhatók az utóbbi időben - erre több példa van-, erről talán érdemes volna beszélni. 
Tehát volt egy bizonyos, konkrétan egy NÉBIH-vizsgálat is, amelyet, úgy tűnik, hogy 
elkentek, vagy nem tudom, mi volna a jó kifejezés. Én magam voltam többször menzákon és 
olyan dolgokat tapasztaltam, ami elfogadhatatlan. Olyan mennyiségi - érdekes módon 
minőségit kevésbé láttam, de mennyiségit rendesen -, tehát olyan hiányosságokat, amiről 
beszélni kellene a jövőben is valamilyen módon. Nem gondolom azt, hogy ha most ez a 
szerződés felmondásra kerül egy idő után, akkor helyette automatikusan jobb beszállító 
vagy jobb vállalkozó kerülne képbe, de maga a rendszer egyébként úgy, ahogy van nagyon 
komoly kérdéseket vet föl. A későbbiekben akár egy külön vitanapot is lehetne erről tartani, 
mert az állapotok olyanok, amelyek ezt indokolják. Köszönöm szépen. 

Elnök: Köszönjük, Képviselő úr. A kőbányai közétkeztetésben alapvetően, ha 
gyermekintézményeket vizsgálunk, két szolgáltató létezik: egyrészről az Egyesített 
Bölcsődék, amely az óvodákban és a bölcsődékben látja el ezt a feladatot, másrészt pedig 
egy szerződött partnertől érkezik. Azt gondolom, ezt mindig kellő gondossággal és 
felelősséggel kell kezelni. Nyilván ez az a terület, ahol soha nem fogjuk megtalálni a kellő 
elégedettséget és elfogadottságot. Akik a rendszerben dolgozunk, ezt tudjuk évtizedek óta, 
mégis a fő cél mindig az kell legyen, hogy ezt érjük el. Ezzel együtt is hozzáteszem, hogy erről 
a kérdésről mindig felelősséggel kell nyilatkozni. Akár arról is egy önkormányzati 
képviselőnek, hogy a NÉBIH vizsgálatát hogyan minősíti. Egyébként a közétkeztetés 
milyenségét mind minőségi, mind mennyiségi szempontból folyamatosan monitorozzuk. 
Megteszi ezt a szolgáltatást szervező Egyesített Bölcsődék, annak vezetője, illetve megteszik 
maguk az intézmények, illetve a szülők is. Mennyiségi panasz egyébként az utóbbi időben 
abszolút nem fordult elő, nem is szokott jellemző lenni mennyiségi panasz. Nyilván a 
minőségi az, ami gyakrabban előfordulhat, és az mindig érzékenyebb terület is. Az ellátás 
bonyolultsága miatt is az, hiszen itt nemcsak egyszerű közétkeztetést, hanem diétás 
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étkeztetést is biztosítanunk kell, ami speciális nehézségeket vet föl. Somlyódy 
alpolgármester úr! 

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen. Rengeteget vitatkoztunk, mielőtt kialakult ez az 
előterjesztés, pusztán csak a számok és százalékok mellett is, amik csak látszólag nem 
befolyásolják a döntést, de valójában hozzátartoznak. Az egyik, amit meg kell állapítani, 
hogy Kőbánya abban a helyzetben volt, hogy éveken keresztül nem volt ezen a területen 
emelés, miközben mind a bérek - ha csak arra gondolunk, hogy a minimálbérek mennyit 
növekedtek az utóbbi időben, a konyhai alkalmazottak, a személyzet a bére-, mind pedig a 
nyersanyagok, az élelmiszerek az átlagot meghaladó mértékben növekedtek. Miközben a 
teljes értékből az önkormányzat vállalta a legnagyobb részt a hármas egység: az állam, a 
szülők és az önkormányzat fizetési rendszerében. A teljes értéknek a különbségét az 
önkormányzat állja. És általában - az utóbbi 6-7 évben - az önkormányzatnak az ilyen 
irányú kitettsége sokkal nagyobb volt, sokkal nagyobb összeget biztosított erre. Ma is, ezzel 
az emeléssel is jóval el vagyunk maradva attól a szinttől, hogy az önkormányzat ne a 
legjelentősebb finanszírozója lenne ennek a dolognak. Különösen úgy, hogy- talán érdemes 
nyilvánosan is elmondani - egy sajátos törvény alapján a bölcsődékben, óvodákban - nem 
tudok szebben fogalmazni - bemondásos alapon dől el, hogy ki fizet és ki nem fizet. És mint 
egy ilyen helyzetben általában, minden szülő pontosan tudja, hogy neki azt kell beikszelni, 
hogy nem fizet. Ma odáig jutottunk, hogy az óvodákban, bölcsődékben a szolgáltatást 
igénybe vevő gyerekek 80%-a fizetésmentes, tehát nem fizet az étkeztetésért. De ez ugye 
csak a szülőkre vonatkozik, az önkormányzatra nem, tehát az önkormányzatnak ezt ki kell 
fizetni. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy a középiskolákban általában az első 

évfolyamosok veszik igénybe ezt a szolgáltatást, százharminc-valahány gyerek veszi ezt 
igénybe például a Szent László Gimnáziumban. Ahogy nőnek a gyerekek, sajnos inkább a 
McDonalds-ba vagy más olyan gyorsétterembe mennek, ahol nem biztos, hogy a 
legegészségesebb ételeket eszik, viszont ez divattá válik Ezt is látni kell. Az általános 
iskolákban is elég magas azoknak a száma, akik rész-, vagy teljes dotációt kapnak A másik, 
ami a felmérésekből számomra kiderült, hogy általában az Egyesített Bölcsődék által kezelt 
konyhában megelégedettebbek az étellel, mint a másik étkeztetési formában. Azt kérték 
mindenütt, hogy fokozottan ellenőrizzük minőségileg ezeket a dolgokat. Azt gondolom, 
hogy a vezetés nevében megígérhetjük, hogy ezt meg fogjuk tenni és fel fogunk lépni az 
olyan dolgok ellen, amik nem a szerződésnek megfelelő minőséget biztosítják a 
gyerekeknek. Köszönöm szépen. 

Kovács Róbert: Pontatlanul fogalmaztam az előbb. A mennyiségi kifogás nem az 
adagmennyiségre vonatkozik, hanem az összetételre, tehát egy étel bizonyos összetevőivel, 
például a köret és a hús közti aránnyal volt vagy van probléma. Amit Alpolgármester úr 
felvetett viszont, valóban, ez a bemondásos rendszer - ezen lehetne valahogyan változtatni? 

Elnök: Nem. 

Kovács Róbert: Tehát addig rendben van, hogy úgymond, idézőjelben a gazdagok 
fizessenek, csak a probléma ott van, hogy ők fizetik- az a szűk, ezek szerint 20%, aki fizet -
a nagy részét mások helyett is. Valamilyen rendszert nem lehetne erre kidolgozni? 

Elnök: Kormányrendelet szabályozza ezt a kérdést, tehát lehet, hogy a Kormány tudna 
változtatni ezen. Az elmúlt évtizedek kormányai nem tették ezt, nyilván ennek megvan az 
oka. Azt pedig, hogy milyen mennyiséget kell kapni egy-egy ételből - hány deciliter levest, 
hány centiliter szaftos ételt, milyen mennyiségű köretet -, nagyon szigorú szabályok 
határozzák meg, és ez már nem feltétlenül csak a közétkeztetést biztosító szolgáltatók, 
hanem a tálalást végző önkormányzati dolgozók felelőssége is. Nyilván mi ezt a kettőt együtt 
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kell kezeljük. A megfelelő szabályok betartásával kell akár a mi dolgozóinknak, akár a 
szolgáltatónak a megfelelő mennyiséget biztosítani. Egyébként meglepő, hogy bizonyos 
ételfajtákból mi az a mennyiség, ami kötelező módon meg kell jelenjen a gyermekek 
tányérján. Hogy az hány dekagramm húst jelent vagy hány centiliter főzeléket, hány szem 
hússal, meglepően kis mennyiségeket fogunk találni. Egyébként hogy ez elégséges-e vagy 
sem, azt viszont megint csak jogszabályok határozzák meg, mint ahogy azt is, hogy húsból, 
szénhidrátból, tehát fehérjéből, szénhidrátból és egyéb táplálékokból milyen mennyiséget 
és milyen gyakorisággal kell biztosítani egy szolgáltatónak. Nagyon eltérünk a tárgytól 
egyébként, hiszen itt képzési díjakról kellene beszélnünk. Ezzel együtt azt gondolom és 
kérem - egyúttal önmagamat is önmérsékletre intve -, hogy majd zárjuk le a kérdés 
boncolását. Persze fontos kérdés, erről is sokat kell beszélni, hiszen sok ezer gyereket, 
családot érint, ezért is engedek ennek én is teret. Ketten jelentkeztek még: Radványi 
Alpolgármester úr, majd Tóth Balázs képviselő úr. 

Radványi Gábor: Megfogadom a Polgármester úr intelmét és nagyon rövid leszek Én 
pedagógus társadalomból jöttem, és tudom, hogy a pedagógusok a problémákra nagyon 
érzékenyek. Sok esetben túl érzékenyek is. Ez is tény, és a gyermekétkeztetés olyan téma, 
mint az időjárás vagy a foci, mindig lehet róla beszélni. 2004 óta vagyok képviselő. Az ár, a 
minőség, a mennyiség örök téma. Én voltam az, aki annak idején javasolta a 
diákparlamentnél is, hogy hozzák föl ezt nyugodtan. Odahívtuk az akkori étkeztetőt vagy 
vállalkozót, és ott mondják el a problémát. Tehát nekünk mint képviselőknek az a dolgunk 
- a jogszabályi kereteket ismerjük, a HACCP előírásaival nagyjából tisztában vagyunk, hogy 
azok nagyon komoly feltételek -, tehát egyet tehetünk: meghallgatjuk a véleményeket és 
mindig jelezzük a problémákat. Ennél mi, egy testület mélyebben nem tudunk 
beleavatkozni. Természetesen hogyha olyan szerződésszegést tapasztalunk, vagy olyan 
minőséget tapasztalunk, hogy az akár a szerződés bontásához vezethet, akkor 
természetesen ott is azokat a lépéseket meg kell tennünk. Úgyhogy örülök, ha a képviselők 
járnak az iskolákba és megnézik a minőséget, de egyet tehetünk: jelezzük a problémát, és 
hogyha olyan a probléma, akkor lépünk akár a szerződés megszüntetése felé. Köszönöm. 

Tóth Balázs: Köszönöm szépen. A napirendi pont tárgyalása során felvetődött, hogy mit tud 
tenni az önkormányzat, és hogy gyakorlatilag semmit, mert ez a jogszabály, hogy a 
szülőknek lényegében nem kell hitelt érdemlően bizonyítaniuk, hogy jogosultak a 
térítésmentes étkezésre. Jegyző úrral épp tegnap beszélgettem ezzel kapcsolatban, hogy a 
Testület felterjesztéssel élhet a jogalkotó felé, hogy ezt a gyakorlatát változtassa meg. Én 
javaslom Polgármester úrnak és Jegyző úrnak, hogy vitassuk meg, hogy esetleg egy 
felterjesztéssel éljünk a jogalkotó felé, mert ez embereket felháborít, azokat, akik rendesen 
fizetnek és látják, hogy olyanok is igénybe veszik, akik gyakorlatilag nem lennének 
jogosultak. Szerintem tartozunk nekik ennyivel, még akkor is, ha megértem Polgármester 
úr és Jegyző úr álláspontját, hogy már a megíráskor is tudható, hogy nem sok foganatja lesz 
a kérésünknek, mert a mindenkori jogalkotó nem veszi figyelembe, de talán a 
választóinknak tartozunk ennyivel. Köszönöm szépen. 

Elnök: Tehát Képviselő úrnak akkor az a javaslata, hogy a Képviselő-testület felterjesztéssel 
éljen. Gondolkodjon még ezen, én azt javaslom, Képviselő úr. (Tóth Balázs mikrofonon kívüli 
reagálása.) Rendeletalkotás következik. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással az 1. mellékletben foglaltak szerint megalkotja a nevelési
oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a 
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térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Folytatjuk a következő napirendi pontunkkal. A Kőbányai Önkormányzat 2020. évi 
költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásával fogunk foglalkozni 
rendeletalkotás formájában. Nem jelentkezett senki hozzászólásra. Két szavazásra kerül sor: 
egyrészt a rendeletet fogjuk megalkotni, másrészt pedig hozunk egy határozatot arról, hogy 
az uszoda fejlesztése tovább folytatódhasson. Az Újhegyi Uszodáról van szó, hangsúlyozzuk 
ki. Először a rendeletről szavazunk, majd következhet az előterjesztésben szereplő 

határozatról szóló döntés. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2020. ev1 költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. 

408/2019. (XIl.19.) KÖKT határozat 
az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás fedezetének biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás fedezetét 
bruttó 850 OOO OOO forint összegben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 
kívánja biztosítani. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti forrásnak a 
Rendelet tervezetében történő tervezéséről gondoskodjék. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az 1. pontban 
meghatározott mértékű fedezetnek megfelelő becsült költséggel az Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytassa. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Népliget és környéke: Könyves Kálmán körút, Kőbányai út, 

vasútvonal és Üllői út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 
9 /2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 
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Elnök: Következőként tárgyaljuk a Népliget és környékének szabályozási tervét. Az 
előterjesztő nem kívánja szóban kiegészíteni. Rendeletalkotás következik. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest X. kerület, Népliget 
és környéke: Könyves Kálmán körút, Kőbányai út, vasútvonal és Üllői út által határolt terület 
kerületi építési szabályzatáról szóló 9 /2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

9. napirendi pont: 
A Robert Bosch Kft.-vel óvoda létesítése tárgyában történő együttműködésről szóló 

szándéknyilatkozat 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kilences napirendi pontunk a Robert Bosch Kft.-vel óvoda létesítése tárgyában 
történő együttműködésről szóló szándéknyilatkozat. Indítom a szavazást. 

409/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Robert Bosch Kft.-vel óvoda létesítése tárgyában történő együttműködésről szóló 
szándéknyilatkozat kiadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy a Robert Bosch Kft.-vel (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., 
cégjegyzékszáma: 01-09-079217, adószáma: 10622618-2-44) óvoda létesítése tárgyában 
történő együttműködéséről szóló szándéknyilatkozatot az 1. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szándéknyilatkozat 
aláírására. 
Határidő : 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

10. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Club T AO-önerőhöz nyújtandó felhalmozási célú támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Következő tárgyalandó kérdésünk a White Sharks Hockey Club TAO-önerőhöz 
nyújtandó felhalmozási célú támogatása. Következhet a szavazás. 
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410/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a White Sharks Hockey Club T AO-önerőhöz nyújtandó felhalmozási célú 
támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a White Sharks 
Hockey Club részére 8 OOO OOO Ft egyszeri, vissza nem térítendő, TAG -önerőhöz 

felhasználható felhalmozási célú támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
12. melléklet 7. sora (Polgármester általános tartaléka) terhére. A Képviselő-testület a 
támogatási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza 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 

[A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 

Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

Elnök: Következőként tárgyaljuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2020. évi éves 
közszolgáltatási szerződésünket. Előterjesztő Somlyódy Csaba alpolgármester úr. Indítom 
a szavazást. 

411/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási 
szerződésről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 2020. évi közszolgáltatási 
szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

(A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

12. napirendi pont: 
A térfelügyeleti rendszer 2020. évi működtetésével összefüggő rendőrségi 

támogatás biztosítása 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
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Elnök: Tizenkettedik napirendi pontunk a térfelügyeleti rendszer 2020. évi működtetésével 
összefüggő rendőrségi támogatás biztosítása, Mustó Géza Zoltán alpolgármester úr 
előterjesztése. Szavazni fogunk. 

412/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok 
ellátásának támogatásáról a 2020. évre kötendő megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásának támogatása tárgyában a 2020. évre 
kötendő megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

{A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

413/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterületi térfelügyeleti rendszer 
használatáról a 2020. évre kötendő megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
térfelügyeleti rendszer használata tárgyában a 2020. évre kötendő megállapodást az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 

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

{A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

13. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközséggel kötött támogatási szerződés 

jóváhagyása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megnyitom a következő napirendi pont tárgyalását, amely a Budapest-Kőbányai 
Református Egyházközséggel kötött támogatási szerződés jóváhagyása. Szavazni fogunk. 
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414/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest-Kőbányai Református Egyházközséggel kötendő támogatási szerződés 
jóváhagyásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Református Egyházközség részére 1 500 OOO Ft egyszeri, vissza nem térítendő, az 
1105 Budapest, Ihász utca 15. szám alatti Kőbányai Református Templom orgonájának 
felújítására nyújtandó támogatásról szóló támogatási szerződést az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 131. soráról 1 500 OOO 
forintot a Rendelet 9. melléklete Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívülre kiadások közé átcsoportosítja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

14. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Következőként az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítását 
tárgyaljuk. Indítom a szavazást. 

415/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli 
el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési 
tervéről szóló 34/2019. (11. 21.) KÖKT határozata 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 415/2019. (XII. 19.) KÖKT határozathoz 

1. melléklet a 34/2019. (II. 21.) KÖKT határozathoz 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve 

A B e D E F G 

A A 
közbeszerzé szerződés 

Tervezett Irányadó si eljárás teljesítésé 

1. 
Közbeszerzés Becsült nettó mennyisé eljárásren 

Eljárás megindításá nek 
tárgya érték (Ft) 

d 
fajtája nak várható 

g tervezett időpontja 

időpontja (év, 
(év, hónap) hónaol 

TÉR_KÖZ Újhegyi 

2. 
sétány komplex 

669 442 288 Ft 1 db Nemzeti 
Kbt.117.§-a 

2019. február 
2019. III. 

megújítása III. szerinti negyedév 
ütem 

Élelmiszeri pari 
alapanyagok 

3. 
beszerzése a 

137 826 635 Ft 1 db Uniós 
Kbt. II. része 

2019. február 
2022. III. 

Kőbányai szerinti negyedév 
Egyesített 

Bölcsődék részére 
Hidegélelmiszer 

és főzési 
alapanyag 

Kbt. II. része 2019. 2023. 
4. beszerzése a 411 864 897 Ft 1 db Uniós 

szerinti december március 
Kőbányai 

Egyesített 
Bölcsődék részére 

Köztemetés 
Kbt. 81. §-a 2023. 

5. szolgáltatás 88 OOO OOO Ft 1 db Uniós 2019. február 
megrendelése 

szerinti június 

6. 
Felnőtt háziorvosi 

83 221440 Ft 1 db Nemzeti 
Kbt. 112. §-a 

2019. május 
2021. 

ügyelet ellátása szerinti augusztus 
Földgázenergia 

beszerzése 
Budapest Főváros 

7. 
X. kerület 

28175 065 Ft 
205 822 · Nemzeti 

Kbt. 113. §-a 
2019. május 

2020. 
Kőbányai m3 szerinti nyílt október 

Önkormányzat és 
intézményei 

részére 
Általános 

felhasználású 
villamos energia 

beszerzése 

8. 
Budapest Főváros 

104 167 358 Ft 
2 923 996 

Uniós 
Kbt. 81. §-a 

2019. június 
2020. 

X. kerület kwh szerinti december 
Kőbányai 

Önkormányzat és 
intézményei 

részére 
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9. 

Közétkeztetés 
szolgáltatás 
biztosítása a 9 766 843 

1 db Uniós 
Kbt. III. része 

2019. június 
kőbányai 773 Ft szerinti nyílt 

intézmények 
számára 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

15. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2019. évi ellenőrzési tervének módosítása és a 2020. évi ellenőrzési terv 

elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Következő napirendi pontunk a belső ellenőrzési terv módosítása, illetve a 2020. évi 
ellenőrzési terv. Indítom a szavazást. 

416/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2019. évre vonatkozó módosított ellenőrzési tervéről, valamint a 2020. évi 
ellenőrzési tervéről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2019. évi 
módosított ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2020. évi 
ellenőrzési tervét a 2. melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: az 1. pont tekintetében 2019. december 31. 

a 2. pont tekintetében 2020. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 

{A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

16. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2019. évi alakulásáról 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Következőként tárgyaljuk a helyi adóztatási tevékenység 2019. évi alakulásáról 
szóló előterjesztést Jegyző úr tollából. Tudjuk, hogy sokan dolgoztak a táblázaton és még 
többen dolgoztak azon, hogy ez az adóbevétel így alakuljon, amit meg is köszönünk, hiszen 
gazdálkodásunk, működésünk, fejlődésünk, beruházásaink egyik fontos forrása az 
adóbevétel. Nincs senkinek hozzáfűznivalója, hozzászólása. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóztatási 
tevékenység 2019. évi alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

17. napirendi pont: 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel ellátási szerződés 

megkötése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Következő napirendi pontunk a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 

Szervezettel ellátási szerződés megkötése. Indítom a szavazást. 

417 /2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel ellátási szerződés 

megkötéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel (1051 Budapest, Arany János u. 31.) 
hajléktalanok részére étkeztetés (népkonyha) és nappali ellátás (nappali melegedő) szociális 
szolgáltatás biztosítására - a 2020. január l-jétől 2024. december 31-éig tartó időtartamra -
kötendő ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

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

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan 
követelések kivezetése 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Következőként az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan követelések kivezetését 
tárgyaljuk. Következhet a döntéshozatal. 

418/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan 
követelések kivezetéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet 
szerint hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásához kapcsolódó 14 253 919 Ft, valamint egyéb követelések tekintetében 
14 289 883 Ft behajthatatlannak minősülő követelés nyilvántartásból történő 
kivezetéséhez. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. december 31. 
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Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

(A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

19. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexe 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Jegyző úr terjesztette elő a következő napirendi pontunkat, mely a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Szabályzatáról szól. Tóth Balázs képviselő úr! 

Tóth Balázs: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Átnézve az anyagot csak egyetlenegy 
felvetésem lenne, ami megütötte a szememet. Az anyag 3. oldalán, a 3.5. pontban az van, 
hogy az előítéletektől való mentességre figyelni kell, és kifejtik, hogy itt mire gondol a 
jogalkotó: különösen a nemre, faji hovatartozásra, bőrszínre és így tovább. Nekem a faji 
hovatartozással van a problémám, mert ugye már rájöttek, hogy a bolygón élő emberek 
mindnyájan az emberi fajhoz tartoznak, akármilyen különbözőek is. És én ugyan még 
politikailag nem vagyok azért teljesen korrekt, tanulnom kell, de úgy tudom, hogy ehelyett 
már az etnikai szót használják, tehát etnikai hovatartozásra javítsuk, ez a javaslatom. 

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. Valóban vannak a magyar jogi szaknyelvben olyan 
kifejezések, amik az elmúlt évtizedekben nem feltétlenül helyes fordítást nyertek. Minden 
bizonnyal ilyen a faji hovatartozás, de ilyen az emberiség elleni bűnök is, amit manapság 
már emberiesség elleni bűnöknek hívunk, és sorolhatnánk ezeket a kifejezéseket. Ha 
valamiféle támpontot akarunk adni épp az ilyen vitáknak, akkor érdemes a hatályos 
jogszasbályokból kiindulni, ezért az egyenlő bánásmódról szóló törvénynek a 
megkülönböztetési kategóriáit alkalmaztam a tervezetben. Természetesen lehet Képviselő 
úr javaslata szerint módosítani. A hatályos egyenlő bánásmódról szóló törvény ezt a 
fogalomrendszert alkalmazza. 

Elnök: Képviselő úr! 

Tóth Balázs: Ez elég fura, mert ez gyakorlatilag azt jelenti - én értem persze, hogy a 
törvényben így van -, csak hát itt ugye a faji hovatartozás azt jelenti, hogy egy majommal 
vagy kutyával is ugyanúgy kell bánni, ami persze lehet támogatandó, csak én akkor azt 
javaslom áthidaló megoldásként, hogy illesszük bele az etnikait is a faji mellett. 

Elnök: Jegyző úr, úgy vélem, támogatni fogja ezt a javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: Támogatom. Köszönöm. 

Elnök: Ezért erről külön nem szavazunk, viszont tudunk a szabályzatról szavazni. 

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata: a határozattervezet 1. mellékletét képező 
hivatásetikai szabályzat 3.5 pontjában a „faji hovatartozásra" szövegrész helyébe a „faji, 
etnikai hovatartozás" szöveg lép. 

(593/1. módosító javaslat) 
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Az előterjesztő támogatja az 593/1. módosító javaslatot. 

419/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai 
Szabályzatáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 231 . § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Szabályzatát 
az 1. melléklet határozza meg. 
2. Ez a határozat 2020. január l-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 419/ 2019. {XII. 19.) határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Hivatásetikai Szabályzata 

1. A Hivatásetikai Szabályzat célja 

A Hivatásetikai Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) 
közszolgálati jogviszonyban álló személy szervezeten belüli és a külső kapcsolatokban is 
elvárt magatartási, viselkedési normáit, valamint az ezek megsértése esetén alkalmazandó 
eljárás szabályait. 

2. A Szabályzat hatálya 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Hivatal köztisztviselőjére, közszolgálati ügykezelőjére, 
valamint az önkormányzati tanácsadóra (a továbbiakban együtt: köztisztviselő). 

3. A köztisztviselővel szemben megfogalmazott hivatásetikai alapelvek 

3.1. A hűség és elkötelezettség elve szerint a köztisztviselő a feladatait az esküjének 
megfelelően, a közjó iránt elkötelezetten teljesíti, a jogszabályokat betartja és másokkal is 
betartatja. Vezetői iránti szakmai lojalitásra törekszik, kellő tiszteletet tanúsít. 

3.2. A nemzeti érdekek előnyb'en részesítésének elve szerint a köztisztviselő tisztségét a 
magyar nemzet javára gyakorolja, feladatait a nemzet érdekében teljesíti, egyéni és 
csoportérdekekkel szemben a közjót részesíti előnybe. 

3.3. Az igazságos és méltányos jogszolgáltatás elve szerint a köztisztviselőnek a munkáját 
lelkiismeretesen és pontosan, a jogszabályokban meghatározottak és az adott ügy összes 
körülményeinek, egyedi sajátosságainak figyelembevételével úgy kell végeznie, hogy a 
jogalkalmazása megfeleljen az alkalmazott jogszabályok rendeltetésének, és döntése 
meghozatalakor más személyek jogai ne sérüljenek. 

3.4. A méltóság és tisztesség elve szerint a köztisztviselő a feladatát a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően látja el. A Hivatalban és azon kívül olyan 
magatartást és megjelenést tanúsít, hogy megőrizze és megerősítse a polgároknak a 
közszolgálatba vetett bizalmát. Az ügyek intézése során az ügyfelekkel, az eljárásban 
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résztvevőkkel szemben higgadtan, türelmesen, udvariasan és mértékletességgel kell 
eljárnia. 

3.5. Az előítéletektől való mentesség elve szerint a köztisztviselő előítéletek nélkül, az 
emberi méltóság feltétlen tiszteletben tartásával, az esélyegyenlőség biztosításával teljesíti 
a feladatát. A munkaköri kötelessége ellátása során egyenlő bánásmódot tanúsít az 
ügyfelekkel, a munkatársakkal, minden emberrel szemben kerüli a hátrányos 
megkülönböztetés látszatát is (különösen a nemre, faji, etnikai hovatartozásra, bőrszínre, 
nemzetiségre, nemzetiséghez való tartozásra, anyanyelvre, fogyatékosságra, egészségi 
állapotra, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, politikai vagy más véleményre, családi 
állapotra, anyaságra (terhességre) vagy apaságra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, 
életkorra, társadalmi származásra, vagyoni helyzetre, foglalkoztatási jogviszony 
részmunkaidős jellegére, illetve határozott időtartamára, érdekképviselethez való 
tartozásra, valamint egyéb helyzetre, tulajdonságra vagy jellemzőre tekintettel). 

3.6. A pártatlanság elve szerint a köztisztviselő a tevékenysége során nem lehet részrehajló, 
minden esetben elfogulatlannak és pártatlannak kell lennie, tartózkodnia kell bármilyen 
önkényes intézkedéstől. A pártatlanság és az ítélőképesség megőrzése érdekében nem 
kérhet, és nem fogadhat el sem közvetve, sem közvetlenül az ügyfelektől - a csekély értékű, 

jelképes szóróajándék vagy a munkával kapcsolatos rendezvényen kapott vendéglátás 
elfogadása kivételével - ajándékot, juttatást vagy jogtalan előnyt, illetve annak ígéretét, azt 
udvariasan, de határozottan vissza kell utasítania, és erről közvetlen felettesét írásban 
haladéktalanul tájékoztatnia kell. A köztisztviselő a törvényes és szakszerű munkavégzése 
közben pártatlan és politikasemleges magatartást tanúsít, emiatt semmilyen hátrány nem 
érheti. 

3. 7. A felelősségtudat és szakszerűség elve szerint a köztisztviselő a döntések 
meghozatalakor gondosan mérlegeli a döntései következményeit, azokat felelősséggel 
vállalja. A köztisztviselő felelősséggel tartozik vezetői felé, akiket a feladatellátás során 
felmerülő tényekről, körülményekről, valamint szakmai meggyőződéséről, véleményéről 
tájékoztat. A köztisztviselő a feladatait szakszerűen, a jogszabályoknak megfelelően, legjobb 
tudása szerint teljesíti, felkészültségét folyamatosan fejleszti. 

3.8. Az együttműködés elve szerint a köztisztviselő a feladatellátása során együttműködik 
az ügyfelekkel, munkatársakkal és más eljáró szervekkel. Munkavégzésében a kölcsönös 
tiszteleten alapuló udvarias, szolgálatkész és előzékeny kapcsolattartásra, valamint a 
felmerült szakmai és személyes konfliktusok konstruktív rendezésére törekszik. 
Jogszabályi keretek között a hozzá fordulókn ak megad minden rendelkezésre álló 
információt, amely a hatáskörébe és illetékességébe nem tartozó ügy elindításához 
szükséges. 

3.9. Az intézkedések megtételére irányuló arányosság és védelem elve szerint a 
köztisztviselő a jogalkalmazói feladatai során biztosítja, hogy a meghozott döntések, 
intézkedések arányosak legyenek az elérni kívánt eredménnyel. A tevékenységét az 
érintettek jogait és jogos érdekeit védve teljesíti, minden tőle telhetőt megtesz az érintettek 
jogainak, jogos érdekeinek érvényesítése érdekében figyelemmel az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottakra is. 
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4. A vezetővel szemben támasztott további hivatásetikai alapelvek 

4.1. A vezető legjobb tudása és ismeretei szerint, döntéseiért felelősséget vállalva, utasítási 
jogát körültekintően gyakorolva biztosítja az általa vezetett szervezet eredményes 
működését. 

4.2. A vezető a Hivatal céljai és érdekei érvényesítésén túl törekszik a többi szervezeti 
egységgel eredményes együttműködés kialakítására, elősegíti a támogató, konstruktív 
munkahelyi kapcsolatrendszer, valamint a kölcsönös bizalmon alapuló kiegyensúlyozott 
munkahelyi légkör kialakulását és megőrzését. 

4.3. A vezető tartózkodik a beosztottjai emberi méltóságát sértő magatartástól, kijelentéstől, 
cselekedettől, feladatát a munkatársaitól elvárt szakmai és morális követelményeknek 
megfelelően, példamutatóan látja el. 

4.4. A vezető a munkatársaival igazságos, következetes és méltányos, rendszeresen végzett 
ellenőrző tevékenysége során egyenlő mércét alkalmaz minden beosztottjával szemben, a 
diszkrecionális jogkörben hozott döntések, a minősítés, teljesítményértékelés, illetve az 
anyagi és erkölcsi elismerés során a tárgyilagos értékelés módszereit érvényesíti. 

4.5. A vezető ügyel arra, hogy munkatársai hivatásukhoz méltó magatartást tanúsítsanak, -
a személyiségi jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartva - fellép a 
köztisztviselőhöz méltatlan magatartás minden megnyilvánulása ellen, és ennek kapcsán 
érvényre juttatja a Szabályzatban meghatározott értékrendszert. 

5. Az etikai eljárás szabályai 

5.1. Etikai vétséget követ el a köztisztviselő , ha a Szabályzatban meghatározott hivatásetikai 
elveket - szándékosan vagy gondatlanul - vétkesen megsérti. 

5.2. A munkáltatói jogkör gyakorlója megvizsgálja, hogy a köztisztviselő által elkövetett, a 
hivatásetikai elvek megsértése szükségessé tesz-e valamely intézkedést. 

5.3. Amennyiben a hivatásetikai követelmények megsértése vagy következményeinek 
mértéke nem egyértelmű, a munkáltatói jogkör gyakorlója etikai eljárás lefolytatásáról 
dönthet a szabályok megsértésének tudomására jutásától számított harminc napon belül. 
Az eljárás lefolytatására háromtagú etikai bizottságot jelöl ki, amelynek feladata - a 
kijelöléstől számított harminc napon belül - az etikai szabálysértés körülményeinek és 
következményeinek feltárása és tisztázása, valamint a vizsgálat eredményeinek összegzése. 
A munkáltatói jogkör gyakorlója - a bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, annak 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül - dönt a kiszabható büntetésről. 

5.4. A munkáltatói jogkör gyakorlója az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben 
a) figyelmeztetést alkalmaz, ha az összes körülmény mérlegelése alapján az etikus 

magatartásra való felhívás elegendő, vagy 
b) megrovást alkalmaz, ha az erkölcsi rosszallás nyomatékos kifejezése is szükséges. 

5.5. Amennyiben a köztisztviselő etikai vétsége megalapozza a köztisztviselő fegyelmi 
felelősségét is, a munkáltató fegyelmi eljárást megindításával mellőzi az etikai eljárásban a 
büntetés kiszabását. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

27 



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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Folytatjuk a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról szóló vaskos anyagunk tárgyalásával. 

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

21. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 1-XII. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Úgy tűnik, hogyha megnyitom a következő napirendünket, az sem eredményez 
sokkal több hozzászólást, úgyhogy a likviditásról szóló jelentést is megtárgyaltnak veszem. 
Volt időszak azért, amikor - és nem arra az időszakra gondolok, amikor elhíresült 
képviselőtársunk 2010-et követően minden likviditási jelentéshez hozzászólt -, tehát 
amikor ez a napirend, egyáltalán az, hogy a likviditással foglalkozzon a Képviselő-testület, 
fontossá vált. Hiszen nem olyan régi ennek a hagyománya. Körülbelül 2002-től vette elő a 
kőbányai önkormányzat ezt a kérdést és vizsgálta havonta, hiszen abban az időszakban 
nagyon komoly gondot jelentett a napi likviditás biztosítása. Szerencsére ma ez nincs így, 
ezért viszonylag könnyen át tudunk lépni ezen a napirendi ponton. Bízom benne, hogy olyan 
költségvetést tudunk alkotni, amely továbbra is ezt az állapotot tartja fönn . 

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

22. napirendi pont: 
A polgármesteri és alpolgármesteri illetmény megállapításáról szóló törvényességi 

felhívás 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Következőként a polgármesteri és alpolgármesteri illetmény megállapításáról szóló 
törvényességi felhívásról fogunk tárgyalni. Jegyző úr az előterjesztő. Szóban nem kívánja 
kiegészíteni. Döntéshozatal következik. 

420/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a polgármester díjazásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a polgármester havi illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése alapján 997 200 forint, havi költségtérítése 
149 580 forint. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyző Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

421/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
az alpolgármester illetményéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése, valamint a 
80. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
23. § (2) bekezdésére a következőket rendelei el: 
1. A Képviselő-testület az alpolgármester havi illetményét a polgármester havi 
illetményének 90%-ában állapítja meg. 
2. Hatályát veszti az alpolgármester díjazásának megállapításáról szóló 4/2017. (1. 19.) 
normatív határozat. 
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

23. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében meghozott polgármesteri 

döntésekről 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Huszonharmadiknak terveztük a Képviselő-testület átruházott hatáskörében 
meghozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő- testület 
átruházott hatáskörében meghozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

24. napirendi pont: 
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok alakulásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Következő napirendi pontunk az európai uniós és egyéb pályázatok alakulásáról 
szóló tájékoztató. Radványi Gábor alpolgármester úrnak adok szót. 

Radványi Gábor: Köszönöm a szót. Tekintettel arra, hogy én vagyok az előterjesztő, a 
pontosság fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. A hármas számmal jelzett „Testvér
települési programok és együttműködések" címszó alatt szerepel az igényelt támogatás, 2 
millió forint, az elnyert támogatás pedig 18 millió forint. Ott egy nullával több lett. Be kell 
vallanom, hogy amikor aláírtam, akkor ezt a többletnullát nem vettem észre, de felhívták a 
figyelmemet, úgyhogy ezt kérem korrigálni, és akkor 1,8 millió forint az elnyert támogatás. 
Köszönöm. 
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Elnök: Hát ez most már így marad. Sajnos ez nem úgy valósul meg, mint amelyet egy másik 
nullánál tapasztaltunk, egy Kőrösi Kulturális Központot érintő támogatásnál. 2 milliárd 
jelent meg, de meg kell elégednünk a 2 millióval. Azt nem mi írtuk, azt a minisztériumtól 
kaptuk Ha azt nem lehetne korrigálni és a 2 milliárdot kapnánk, annak jobban örülnék, de 
hát az is úgy marad, 2 millió ként, meg ez is így marad 1,8 millió ként. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós és 
egyéb pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

25. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

évi munkaterve 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Megnyitom a következő napirendi pont tárgyalását, a Képviselő-testület 2020. évi 
munkatervét tárgyaljuk. Egyben megköszönöm kollégáim munkáját, kaptunk egy kis színes 
sorvezetőt, mely már tartalmazza a Képviselő-testület, illetve bizottságok tervezett 
üléseinek időpontjait. Hozzáteszem, hogy azért ezen még majd egy picit elgondolkodunk az 
elmúlt napok bizottsági ülésein tapasztaltak alapján, hiszen, ha hasonló módon fog működni 
a rendszer, akkor nem biztos, hogy ilyen széles időkeretekben kell terveznünk. Nyilván ezt 
nem lehet eldönteni két vagy három ülés alapján, de ha ez még a jövőben is így válik 
jellemzővé, akkor lehet, hogy majd érdemes lesz átgondolnunk. De azért terv, hogy 
módosítani lehessen. Ha nincs senkinek érdemi hozzászólása, javaslata, akkor szavazni 
fogunk a jövő év programjáról. 

422/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (S) bekezdés 14. pontjában 
meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi 
munkatervét az 1. melléklet határozza meg. 
2. Ez a határozat 2020. január l-jén lép hatályba, és 2021. január l-jén hatályát veszti. 

1. melléklet a 422/2019. (XII. 19.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. évi munkaterve 

Január 23. 

1. A Polgármesteri Hivatal főépülete folyosóinak falburkolata tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB 

30 



2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

3. Budapest Főváros X. kerület, Keresztúri út, 42844 hrsz. és annak meghosszabbított 
telekhatára, Rákos patak és 42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ 
által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 
KKB 

4. Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős : a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

6. A gazdasági szervezettel nem 
munkamegosztási megállapodás 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős : 
A tárgyban érintett bizottság: 

rendelkező költségvetési szervekkel kötendő 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GB 

7. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és 
a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
Előterjesztő : 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KMB 

8. Az Óhegy Polgárőr 
elszámolásáról 
Előterjesztő: 

Egyesület beszámolója a 2019. évben nyújtott támogatás 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
az aljegyző 
KÁB 

9. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 
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10. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 1-11. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

11. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

12. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

13. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

Február 20. 

a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 

1. A Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évi költségvetést követő 3 évben 
várható összege 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

5. Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács 
2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: szakterületért felelős alpolgármester 
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Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Főépítészi Osztály vezetője 
KKB 

6. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: KÁB 

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GB KÁB KJB KKB KMB KVB 

8. A „Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

9. Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

10. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

12. A 2020. évi kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyzői Főosztály vezetője 

13. 

14. 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

A Polgármesteri Hivatal főépület folyosókra nyíló ajtóinak felújítása és cseréje, 
valamint a folyosókon található lengőajtók felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB 

Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, 
képvise-

illetve további intézkedést igénylő 

lő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 
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15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. !-III. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

20. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

21. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

22. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 
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Március 19. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

A Polgármesteri Hivatal épület folyosói falainak festése tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda és a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

Kőbánya Környezetvédelmi Programja a 2020-2024. évekre 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

A Budapest Főváros X. kerület, Újköztemető és környéke kerületi · építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátások 2020. évi 
önköltségei és intézményi térítési díjai 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KJB GB 

A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról 
szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB 

Lakóközösségek részére elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB 

Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 
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10. 

11. 

12. 

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 1-IV. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 
ingatlanok pályázati úton történő értékesítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

13. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

14. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 

Április 23. 

1. 

2. 

3. 

4. 

A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

A Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

Budapest Főváros X. kerület, Újhegyi út, Harmat utca, Hangár utca, Bányató utca 
által határolt terület kerületi építési szabályzatának módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

Beszámoló a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KÁB 
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5. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2020. évben 
bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására irányuló pályázat kiírása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

6. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása 
alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi beszámolójáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

7. A Környezetvédelmi Program 2019. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 
2020. évi Intézkedési Terv 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Főosztály vezetője 
KKB 

8. Beszámoló a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: KÁB 

9. A Budapest Főváros X. kerület, Kőér utca, Dér utca, Szlávy utca és Óhegy utca által 
határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

10. 

11. 

12. 

13. 

megalkotása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 
KKB 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolója 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2019. évi éves 
működési jelentése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2019. évi beszámolója 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB 

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának 2019. évi 
beszámolója 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB 

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

A tárgyban érintett bizottság: GB KJB 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2019. évi beszámolója 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB KJB 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

A tárgyban érintett bizottság: GB KJB 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és 
számviteli beszámolója (mérleg, kiegészítő melléklet) 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KMB 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 
2019. évi beszámolója 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
GB KMB 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GB KMB 

Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-V. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 
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28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

29. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

30. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

31. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 

32. A 2020. évi önkormányzati kitüntetések adományozása 
Előterjesztő : a polgármester 
Szakmai felelős : a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB, valamint 

a képviselőcsoportok vezetőinek értekezlete 

Május 21. 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési 
beszámolójárót zárszámadásáról és a pénzmaradványáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2020. évben 
bérletidíh illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására irányuló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős : az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

3. Beszámoló a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: KÁB 

4. Együttműködési megállapodás megkötése a kőbányai állatmentési feladatok 
ellátására 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
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Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

az aljegyző 
KÁB 

5. A Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

8. Átfogó értékelés a gyermekvédelem 2019. évi helyzetéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős : a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KJB 

9. A civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

10. A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

11. A Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

12. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 

13. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. !-VI. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 
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14. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

15. A közösségi együttélés alapvető 
benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

16. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

Június 25. 

a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 

1. A Budapest Főváros X. kerület, Ceglédi út, Hizlaló tér, Gém utca, Zágrábi utca és 
Somfa köz által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős : 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 

2. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda és a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

3. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

4. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 

S. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. !-VII. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
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Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő : a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

10. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

11. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

12. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

Júliusi tanácskozási szünet 

Augusztus 2 7. 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

1. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2020. évi féléves 
működési jelentése 
Előterjesztő: 
Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 
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2. A „Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előterjesztő : a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. !-IX. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő : 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

4. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 

S. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

9. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

10. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában 
benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
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Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

11. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

Szeptember 17. 

a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

2. Családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására ellátási szerződés kötése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KJB 

3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-X. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

4. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 

S. A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatására kiírt 
pályázat elbírálása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

6. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

7. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 
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Október 15. 

1. A Budapest Főváros X. kerület, Üllői út, Ceglédi út, Bihari utca és vasút által határolt 
terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő : a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

6. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-XI. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GB 

7. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

8. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 
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9. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

November 19. 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős : a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

2. Tájékoztató a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati 
rendeletben megállapított közterület-használati díjtételek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

3. Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról 
szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint az idegenforgalmi adóról 
szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

4. A Budapest Főváros X. kerület, Fertő utca, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által 
határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 
KKB 

S. A Budapest Főváros X. kerület, Kerepesi út - Keresztúri út - Gyakorló utca -
Gyakorló köz által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

6. Együttműködési megállapodások a térfelügyeleti rendszer működtetésével 

kapcsolatos rendőrségi támogatásokról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős : a Közterület-felügyelet vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KÁB 

7. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletidíj-emelése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatój a 
A tárgyban érintett bizottság: GB 
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8. Az S1 területén a gépkocsibeállók, területek bérbeadásának, valamint a 
pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának 2021. évi díjszabása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

10. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 

11. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-XII. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

12. Kőbánya Sportolója 2020. elismerő cím adományozása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

13. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

14. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

15. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 

November 19. Közmeghallgatás (17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban) 

1. Polgármesteri beszámoló 
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2. A lakosságot érintő ügyekben (mint például a közlekedés, parkolás, 
környezetvédelem, köztisztaság, közbiztonság, útfelújítás, egészségügy, kultúra, 
kerületfejlesztés) válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltők részére 

December 17. 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
KVB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között a 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2020. évi ellenőrzési tervének módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a 2021. évi 
ellenőrzési terve 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
KVB 

5. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2020. évi alakulásáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

6. A Kocsis Sándor Sportközpont uszodai jegyárainak felülvizsgálata 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KMB 

7. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről 

Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság 

a polgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB KÁB KJB KKB KMB KVB 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. évi munkaterve 
Előterjesztő: a polgármester 
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Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a Jegyzői Főosztály vezetője 
GB KÁB KJB KKB KMB KVB 

9. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

10. Tájékoztató a 2020. évi kerületszépítő akciókról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

11. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
KVB 

12. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. !-XII. havi 
várható, felülvizsgált likviditási helyzetéről 
Előterjesztő : a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős : a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KVB 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GB 

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GB 
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17. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GB 

18. A közösségi együttélés alapvető 

benyújtott fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: 

szabályait megsértő magatartás tárgyában 

a polgármester 
Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

19. Szociális tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

a Hatósági Főosztály vezetője 
KÁB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
KJB 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. Harmat u. 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok építésével 

kapcsolatos támogatásról 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Megnyitom a következő napirendi pont megvitatását, ezt a napirendi pontot most 
vettük föl a napirendre: a Harmat u. 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok 
építésével kapcsolatos támogatás. Tóth Balázs képviselő úr. 

Tóth Balázs: Tegnap a bizottsági ülésen több kérdést is feltettem az előterjesztéssel 
kapcsolatban egy viszont kimaradt, aminek kérem, hogy most próbáljunk meg utánajárni. 
Tudjuk, hogy a 13 millió forintos tétel a pótmunka elrendelésére az igénylésben milyen 
munkákat takar? Erről kérnék szépen felvilágosítást. 

Elnök: Ezt nem fogjuk tudni megmondani. Jegyző úr súgja nekem, de megvárjuk Kovács 
Róbert úr kérdését, és akkor majd arra is válaszolunk. 

Kovács Róbert: Köszönöm szépen. Ha jól értem - mert nem lett lezárva az előző felvetés -, 
akkor nem tudhatjuk itt most meg, hogy mi ez a pótmunka. Mert akkor azt javasolnám, hogy 
vissza kellene vonni most ezt az előterjesztést, mert egy olyan dologról szavaznánk, amiről 
nem tudjuk, hogy micsoda. Azt értem, hogy a zsűriasztal 2 millió valahány százezer forint, 
ennyibe kerül egy zsűriasztal, ezzel semmi probléma. De mi az a 13 milliós pótmunka? Tehát 
semmi probléma nincs, ha ez meg van indokolva, ki van fejtve, hogy mit takar. Csak egy 
olyan tétel van itt, amiről nem lehet tudni, hogy mi van mögötte. Ezért szeretnénk kérni az 
előterjesztés visszavonását. Köszönöm szépen. 

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. Azért nem tudjuk megmondani pontosan a 
pótmunkának a részleteit - kolléganőm most közben próbál utánaérdeklődni -, mert nem 
az Önkormányzat volt a beruházó. Tehát a beruházást ugyan nyomon követtük, de a 
szerződő a Sportegyesület volt. Viszont a pótmunka támogatása az Önkormányzat által 
eredetileg biztosított 20 millió forintban is szerepelt, azért, mert az eredeti támogatáskérés, 
a 20 millió forint, az épp azokra a munkarészekre irányult, amelyeket az eredeti 
önkormányzati támogatás nem fedezett. Amikor a tavalyi évben újabb döntést hozott a 
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Képviselő-testület a támogatás felhasználásáról, akkor azt engedélyezte, hogy ebből az 
építés befejezésére, pótmunkákra, közbeszerzési díjakra - és a többi, amit a táblázatban 
látunk felsorolva -, nyújtott támogatásból fennmaradó részt sporteszközökre, 
berendezésekre is tudja fordítani az egyesület. Akkor ehhez a Képviselő-testület 

hozzájárult. Tehát ami ezen túl megjelenik, az már nem az építéshez nyújtott támogatás volt. 
Hiszen az az eredetileg nyújtott 20 millió forintban is benne foglaltatott. Kérdezem a 
kolléganőmet, sikerült-e információt kapnunk? Még nem sikerült. Megpróbálunk valami 
információt adni. Ha pontosan nem is tudjuk megmondani, azt tudjuk a korábbi támogatási 
döntésekből, hogy az építéshez kapcsolódó feladatokat már korábban is támogatta a 
Képviselő-testület, és a támogatás felhasználásával - tehát a korábbi résszel (a nagy 
építéshez nyújtott teljes támogatással) és a 20 millió forinttal - az Egyesület el fog számolni. 
Abban fogja pontosan bemutatni, hogy az első két támogatási döntésből fakadó támogatás 
számla szinten egészen pontosan mire használódott fel. Ez a 4 785 722 forint a 
sportszerekre, berendezésekre fordíthatónak a kiegészítése. Tehát egyben nyújtotta be az 
egyesület ezt a táblázatot, mert összesen mondta azt, hogy amit ő túlköltött, a 20 millió 
forintot még 4 700 OOO forinttal, az összsségében ez. De a túlköltést, azt már a berendezések 
és a sportszerek okozták. 

Elnök: Kovács Róbert képviselő úr! 

Kovács Róbert: Köszönöm szépen, Jegyző úr. Lenne akadálya annak, hogy ezt egy hónap 
múlva újra tárgyaljuk vagy újra megszavazzuk? Tehát kapunk erről egy anyagot, hogy ez a 
pótmunka mit takar? És akkor minden további nélkül januárban ezt újra lehet tárgyalni. 

Elnök: Jegyző úr. 

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm. Akadálya nincsen, de akkor az idei költségvetésből a 
támogatást már nem tudja megkapni az Egyesület, és akkor az átmeneti költségvetésben 
ugyanez a támogatás nem szerepel, ezért csak a februári költségvetés elfogadása során lehet 
neki ezt a támogatást biztosítani. Tehát akkor az ő kifizetése nem tud addig teljesülni. 

Elnök: Javaslom, hogy függesszük föl a napirend tárgyalását. Kérdezem a kolléganőt, Tünde, 
egyesületi elnök urat hívtad? 

Móré Tünde: Telefonon próbáljuk elérni az Elnök urat, hogy választ kapjunk erre a konkrét 
kérdésre. Amint sikerül, jelzem. 

Elnök: Akkor javaslom, hogy az ülés végéig függesszük föl a napirend tárgyalását, mert 
elképzelhető, hogy választ kapunk a kérdésre. Bár a 13 millió forintnak és a jelenlegi 4,7 
millió forintnak nincs összefüggése. A döntésünket ettől függetlenül is meghozhatnánk, 
ahogyan ezt Jegyző úr az előbb kifejtette. Szavazunk? A felfüggesztésről indítom el a 
szavazást, tehát - úgy is fogalmazhatom - hogy utolsó napirendként tárgyaljuk a kérdést. 
Indítom a szavazást. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felfüggeszti a Budapest X Harmat u. 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda 
Csarnok építésével kapcsolatos támogatásról szóló 594. számú előterjesztés tárgyalását. 
{423/2019. (XII. 19.)J 
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2 7. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Mázsa téri önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
telekrendezésével kapcsolatos megállapodások, valamint a Mázsa téri 

multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött 
vállalkozási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Megnyitom a következő napirendünk tárgyalását, amely már akár zárt ülésen is 
történhetne, egészen a 33-ig, azonban ilyen irányú javaslat nem érkezett eddig hozzám, és 
most sem kíván ilyen javaslatot tenni senki egyik napirendi pont vonatkozásában sem. 
Akkor folytatni tudjuk a 27. napirendünkkel: a Mázsa téri önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok telekrendezésével kapcsolatos megállapodások, valamint a Mázsa téri 
multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött 
vállalkozási szerződés módosítása. Indítom a szavazást. 

424/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Mázsa téri önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
telekrendezésével kapcsolatos megállapodásokról, valamint a Mázsa téri 
multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött 
vállalkozási szerződés módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a MOL 
Kiskereskedelmi Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társasággal (1117 Budapest, Október 
huszonharmadika utca 18., cégjegyzékszáma: 01-09-274247, adószáma: 25422665-4-43) a 
Budapest X. kerület, 38403/2, (38403/12), (38403/13) és a 38411 hrsz.- ú ingatlanokat 
érintő, a T-101306 ttsz.-ú záradékolt változási vázrajz alapján megvalósítandó telekalakítás 
érdekében kötendő megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az NKM 
Mobilitás Korlátolt Felelősségű Társasággal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., 
cégjegyzékszáma: 01-09-965868, adószáma: 23443486-2-42) a Budapest X. kerület, Mázsa 
téren található MOL üzemanyagtöltő állomáson elhelyezkedő CNG töltőállomás áthelyezése 
érdekében kötendő megállapodást a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Mázsa téri multifunkcionális 
sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés 3. 
módosítását a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pont szerinti szerződések 
aláírására. 
Határidő: 2019. december 23. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Főépítészi Osztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

{A határozat 1-3. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 
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28. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 

részére irodahelyiség biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Következőként az Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére irodahelyiség 
biztosítása című előterjesztésünket tárgyaljuk. Papp Zoltán képviselő úr! 

Papp Zoltán: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Apróság, de gondolom, van jogi 
relevanciája. Az előterjesztésben a nevem el van írva. Semmi gond, csak gondoltam, szólok, 
nehogy esetleg jogi probléma legyen belőle. Köszönöm. 

Elnök: Igen. Van egy rövid, meg egy hosszú Pap(p)unk. Alpolgármester úr támogatja a 
módosító javaslatot? 

Radványi Gábor: Igen. 

Elnök: Igen. Akkor ily módon szavazunk. 

Papp Zoltán szóbeli módosító javaslata: a határozat 1. mellékletében a 8:5 mezőben a 
,,Pap" szövegrész helyébe a „Papp" szöveg lép. 
Indokolás: adminisztrációs hiba javítása. 

(527 /1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 527 /1. módosító javaslatot. 

425/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 
részére irodahelyiség biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Állomás utca 13. szám alatti (hrsz: 39016/9/A/331), 44 m2 alapterületű helyiséget 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
részére képviselői iroda biztosítása céljából ingyenes használatba adja. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Budapest X. kerület, Gyömrői út 
49. szám alatti (hrsz: 41631/A/10), 51 m2 alapterületű helyiségre vonatkozó használati 
jogát 2020. január 1-jétől megszünteti. 
3. A Képviselő-testület a tagjai számára irodahelyiséget biztosít a képviselői munka 
végzéséhez az 1. melléklet szerint. 
4. A Képviselő-testület a Hivatal alapító okiratát módosítja akként, hogy a Budapest X. 
kerület, Gyömrői út 49. szám alatti (hrsz.: 41631/ A/10) 51 m2 alapterületű helyiséget 
telephelyként törli, egyidejűleg a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti (hrsz: 
39016/9/ A/331), 44 m2 alapterületű helyiséget telephelyként felveszi az alapító okiratba. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és 
felhatalmazza a Hivatal alapító okiratát módosító okirat aláírására, valamint a változás 
Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére. 
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
7. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okirata 
módosításáról szóló 386/2018. (X. 18.) normatív határozata. 
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Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

1. meiléklet a 425/2019. (XII. 19.) KÖKT határozathoz 

A B c 
1. Cím Képviselő neve Helyiség területe 

(m2) 

2. Budapest X., Állomás u. 5. Tóth Balázs 56 
3. Budapest X., Állomás u. 15. Major Petra 37 
4. Budapest X. Állomás u. 13. Kovács Róbert 44 

Stemler Diána 
Huszti András Norbert 

5. Budapest X., Állomás u. 17. Papp Zoltán 69 
6. BudapestX., Halom u. 37 /b Marksteinné Molnár Julianna, 173 

Dr. Horváth Márk, 
Molnár Róbert 

7. Budapest X., Kada u. 120. Ács An:lrea 157 

8. Budapest X., Újhegyi stny. Dr. Mátrai Gábor Imre 52 
14/a 

9. Budapest X., Hatház u. 5/a Dr. Pai:: Sándor 80 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kada utca - Kada köz sarkánál található, 41191/11 helyrajzi 

számú ingatlan tankert és közösségi kert céljára történő ingyenes használatba 
adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megnyitom a következő napirendi pont tárgyalását, ami a Kada utca - Kada köz 
sarkánál található, 41191/11 helyrajzi számú ingatlan tankert és közösségi kert céljára 
történő ingyenes használatba adásának lehetőségét teremti meg a Cselekedjünk 
Alapyítvány, illetve az iskola együttműködésében. Indítom a szavazást. 

426/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kada utca - Kada köz sarkánál található, 41191/11 helyrajzi 
számú ingatlan tankert és közösségi kert céljára történő ingyenes használatba 
adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Kada utca- Kada köz sarkánál található, 41191/11 helyrajzi számú, 524 m2 területű 
ingatlant tankert és közösségi kert kialakítása és működtetése céljára 2020. február 1. 
napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott időre a Cselekedjünk Alapítvány 
(székhelye: 1108 Budapest, Oltó utca 6. X. emelet 44., adószáma: 18283688-1-42, 
nyilvántartási száma: 01-01-0011528, képviseli: Csete Gabriella elnök) ingyenes 
használatába adja. 
Határidő: 2020. január 31. 
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Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

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

álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Következőként az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére 
vonatkozó kérelmeket vizsgáljuk. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó 
kérelmekről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

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

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A következő napirendi pontunk az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése. Szavazni fogunk. 

427 /2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (G16. számú garázs) ingatlan 
elidegenítéséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (G16. 
garázs), 39073/0 / A/29 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli és értékesíti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát az albetéthez tartozó telekterület értékének 
figyelembevételével 20 OOO Ft/m2 összegber_ 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: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

428/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Salamon utca 4. szám alatti (G9. számú garázs) ingatlan 
elidegenítéséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Salamon utca 4. szám alatti (G9. 
garázs), 41855/0/B/14 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli és értékesíti. 
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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: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

32. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségnek az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 

Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba 
adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

(Radványi Gábor elhagyja az üléstermet, a szavazógépből nem jelentkezett ki.) 

Elnök: Következőként a Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba 
adásáról tárgyalunk. Döntéshozatal következik. 

429/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségnek az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba 
adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú, 200 m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi szám: 41446) az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (székhelye: 1102 Budapest, Bánya utca 1., 
adószáma: 18977943-1-42, képviseli: Dr. Miletics Marcell intézményvezető) részére 
raktározás céljára 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott 
időre használatba adja. 
2. Az 1. pont szerinti helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a 
felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

2020. január 15. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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33. napirendi pont: 
Az egyes intézményvezetői illetmények rendezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Bejelenti, hogy az érintettek nem kérik a zárt ülésen történő tárgyalást. Következő 
napirendi pontunk: intézményvezetői illetmények rendezése. Arról szeretném tájékoztatni 
a Képviselő-testület tagjait, hogy ezzel a kérdéssel majd fogunk foglalkozni a költségvetés 
kidolgozása keretében is. Indítom a szavazást a kérdésről. 

430/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete Nagy István, a 
Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője részére a jogszabály szerinti 
illetményelemek mellett határozott időre, 2020. január l-jétől 2020. december 31-éig 299 
900 Ft keresetkiegészítést állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

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

431/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné 
Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály 
szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2020. január l-jétől 2020. december 31-
éig 191 400 Ft keresetkiegészítést állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

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

432/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének 
rendezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Némethné 
Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltatási Központ intézményvezetője részére 
a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2020. január l-jétől 2020. 
december 31-éig 229 OOO Ft keresetkiegészítést állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett 

azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
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(Radványi Gábor visszaérkezik az ülésterembe.) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Zárt üléssel fogjuk folytatni, hiszen a 
következő négy napirendi pontunkat zárt ülés keretében tudjuk csak megtárgyalni. 

34. napirendi pont: 
A Kis-Pongrác telepen elhelyezett hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos 

közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 
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 34. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal közterület-használati ügyben meghozza a 433/2019. (XII. 19.) KÖKT 
határozatot. (A határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal közterület-használati ügyben meghozza a 434/2019. (XII. 19.) KÖKT 
határozatot. (A határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal közterület-használati ügyben meghozza a 435/2019. (XII. 19.) KÖKT 
határozatot. (A határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal közterület-használati ügyben meghozza a 436/2019. (XII. 19.) KÖKT 
határozatot. (A határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal közterület-használati ügyben meghozza a 437 /2019. (XII. 19.) KÖKT 
határozatot. (A határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

35. napirendi pont: 
Dr. Mészáros Éva Adrienn közterület-használati hozzájárulás iránti és 

méltányossági kérelme, valamint közterület-használati díj felülvizsgálata 
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 35. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal, dr. Mészáros Éva Adrienn ~'{özterület-használati hozzájárulás iránti és 
méltányossági kérelme tárgyában meghozza a 438/2019. (XII.19.) KÖKT határozatot. (A 
határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) · 
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36. napirendi pont: 
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 

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 36. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal a Swietelsky Vasúttechnika Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 
méltányossági kérelme tárgyában meghozza a 439 /2019. (XII. 19.) KÖKT határozatot. (A 
határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

37. 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 tárgyc!ja a 37. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal, fellebbezés települési támogatás ügyben meghozza a 440 /2019. (XII. 19.) 
KÖKT határozatot. (A határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal, fellebbezés települési támogatás ügyben meghozza a 441/2019. (XII. 19.) 
KÖKT határozatot. (A határozat a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

Elnök: Nyilvános ülés keretében az SZMSZ 22. § 10. pontja alapján ismét megnyitja a 
felfüggesztett a 26. napirendi pont tárgyalását. 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. Harmat u. 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok építésével 

kapcsolatos támogatásról 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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Elnök: Rövid gondolkodás után úgy döntött az informatikai rendszer, hogy képes 
nyilvánosan tárgyalni a következő napirendünket, amely nem más, mint ismételten a 
Harmat u. 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok építésével kapcsolatos 
támogatás. Időközben, ha nem is a teljes információ, de rész vagy kevésbé rész információ 
érkezett Radványi Gábor Alpolgármester úrhoz, illetve Jegyző úrhoz is. Jegyző úrhoz lehet, 
hogy kicsit pontosabb információ, mint Alpolgármester úrhoz. Ők nem tudják, hogy 
melyikükhöz mi érkezett, ezért most kimegy az egykük és akkor megnézzük, hogy mit 
mondanak külön-külön. (Derültség a jelenlévők körében.) Jegyző úr föl is írta. Akkor adjuk 
meg a szót Jegyző úrnak először. 

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. A beruházásnak a műszaki ellenőre tudott rövid 
tájékoztatást adni a számláknak az elővétele és áttekintése nélkül. Mindent felsorolni ő sem 
tudott. Tájékoztatása szerint a műszaki szükségszerűségből adódó munkák, amelyek az 
eredeti beszerzési eljárásban nem voltak benne, de az építés közben felmerültek, a 
következők: fakivágási munka - ezt most nem tudom megmondani, hogy hány fa és 
pontosan hogy (nyilván telken belül)-, tereprendezés (az ingatlan körüli, a munkálatokkal 
kapcsolatban utólag felmerült tereprendezés) és pályabontási munkák. Ezt tudta 
azonosítani ebben a 13 millió forintos összegben, amit pótmunkaként rendeltek meg. 

Elnök: Nézzük, mit tud Alpolgármester úr! 

Radványi Gábor: Én ennél általánosabbat tudok. Az Elnök úrral beszéltem. Azt mondta, 
hogy a tervező és a műszaki ellenőr kiválasztása az Önkormányzat ajánlása alapján történt, 
és hogy Dékány Imre volt az a műszaki ellenőr, aki ezeket az előírásokat, a pótmunkára 
történő előírásokat jegyzi. Részleteiben az Elnök úr nem tudott ilyen pontos adatokkal 
szolgálni. Azt mondta, hogy ehhez az összes számlát gyakorlatilag át kellene nézni, hogy 
erről megfelelő, pontos képet kapjunk. 

Elnök: Ez fog történni annál az elszámolásnál, amit majd meg kell tenni, ezért 
hangsúlyozom még egyszer, hogy ez a 13 millió nem függ össze azzal a 4, 7 millióval, amiről 
most kell döntést hoznunk vagy lehet döntést hoznunk. Hiszen az egyik sporteszköz 
vásárlásról szól, bordásfalakról, miegyébről, a másik pedig pótmunkákról szól, ami már 
eredetileg is szerepelt abban a 20 millió forintban, amiről döntést hoztunk. Illetve az a 20 
millió már egy kiegészítő döntésünk volt, mert azt megelőzően hoztunk egy döntést több 10 
millió forintról. Szerintem szavazzunk a kérdésről, ha nincs hozzászólás. Indítom a 
szavazást. 

442/2019. (XII.19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok 
építésével kapcsolatos támogatásról 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Diákok Sportegyesülete részére 4 785 722 forint támogatást nyújt a Budapest X., Harmat 
utca 88. szám alatt létesült Darázsfészek Kosárlabda Csarnokba berendezések és 
felszerelések beszerzéséhez. A támogatás fe dezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet 
12. melléklet 7. során rendelkezésre áll. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatásról szóló 
megállapodás aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője, 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Egyben azt is tudom konstatálni, hogy 
elfogyott a mára megtárgyalandó napirendi pontok sokasága. A Képviselő-testület ülését 
bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Köszönöm hivatali kollégáimnak az 
egész éves munkáját, és rövidesen találkozni fogunk az évzáró ebédünkön a Kőrösi 
Kulturális Központ KÖSZI nevű létesítményében, ahová szeretettel várok mindenkit. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.15 óra. 

K.m. f. 

~ 
e.iület /(Ó6 
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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 2 0. § ( 4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

./ írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

./ interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2019. december 19-én megtartott képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l _ D_ Kovács Róbert Antal polgármester 

2_ Ács Andrea 

3 _ Dr. Horváth Márk 

4_ Huszti András Norbe1i 

5_ Kovács Róbert tanácsnok 

6_ Major Petra 

7_ Marksteinné Molnár Julianna 

8_ Dr. Mátrai Gábor Imre 

9_ Molnár Róbert 

10_ Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

11. Dr. Pap Sándor 

12_ Papp Zoltán 

13_ Radványi Gábor alpolgármester 

14_ Somlyódy Csaba alpolgármester 

15_ Stemler Diána 

16_ Tóth Balázs 

17_ Weeber Tibor József alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

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 Korilma 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmá1mé Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz A1ma 

Dr. Rainer-Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Szász József 

Török Andrea 

Varga Tiborné 

Végh Erzsébet Liza 

.~ . .V::-."'.1~:'.--:G. .~ .... ~ .......... ... ...... . 
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A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Kovács Brankó Krisztián 

Dávid Mária 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Halász Dezső 

Oprea Constantin 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Akócs Zoltán 

Almádi Krisztina Éva 

Arold Imre György 

Bolyán András 

Gál Judit 

Gerstenbrein György 

Gerzson Sarolta 

Irmalós Bence 

Kis Miklós 

Kollátosz Fotisz 

Lakatos Béla Lajos 

Nagyné Horváth Emília 

Páli László 

Péter Norbert 

Dr. Som László Sándor 

···· ············ ··· ······ ··· ···· ··· ······ ····· ·· ······/"·· ·· 

:<~i:~/ Tóth Lívia 

Varga István 

Vincze Sándor 

Zsolt Ferenc 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Fehér Gyöngyi 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Dr. Gyetvai Tibor r. )(ezredes 

Györffy László 

Dr. Haintz Andrea 

Horváth Lajos 

Horváth Tivadar 

Jandó Ágnes 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

Dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Sóron Ildikó 

Szabó László 

Turmely Erzsébet 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

·· ·· ········1; ·· ~··· ··············· · ·········· · ··· · · 
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fildJ,módosító javaslat 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Módo~ító javaslat 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által 

fenntartott Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének 
finanszírozásáról szóló előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX . 21.) önkormányzati rendelet 38. § (1 ) 
bekezdésében foglaltak alapján a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ által fenntartott Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete 
bővítésének finanszírozásáról szóló, 576. számú előte1jesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

te1jesztem elő. 

Az előte1jesztés l. mellékletét képező határozattervezet helyébe a következő határozattervezet 
lép: 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (XII. 19.) határozata 

a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által 
fenntartott Kőbányai Szen1átiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének 

finanszírozásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank 
Nyrt.-vel (székhelye: l 051 Budapest, Nádor u. 16. , cégjegyzékszáma: 01-10-041585) a 
fejlesztési célú hitel beszerzése tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárás eredménye alapján 
3 Mrd forint összegű fejlesztési célú hitel felvételéről 2029. december 31-ei végső lejárattal 
szerződést köt azzal a feltétellel, hogy az adósságot keletkeztető ügylet megkötését 
Magyarország Kormánya a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény alapján engedélyezi. 
2. Az 1. pont szerinti hitel biztosítéka az Önkormányzat saját bevétele (helyi adók, egyéb saját 
bevételek), valamint a szerződésben meghatározott előírások (pari passu, negatív pledge és cross 
default). 
3. Az 1. pont szerinti hitelfelvétel célja a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének, valamint a 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete emeletráépítéssel történő bővítésének 
finanszírozása (ingatlanfejlesztés, építés, beruházás). 
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel törlesztésével kapcsolatos 
kötelezettségeit az Önkormányzat az l. pont szerinti szerződés szerint teljesíti , továbbá ennek 
érdekében a törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges forrást a hitelszerződés fennállásának 
időtartama alatt az éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti hitelszerződés 

aláírására, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügy i Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztá l y vezetője" 

INDOKOLÁS 

Az OTP Bank Nyrt.-vel megkötendő hitelszerződés tarta lmának egyeztetése jelenleg is 
folyamatban van, mely egyeztetés kere tében az OTP Bank jelezte, hogy a hitel igénybevéte le 
érdekében mely kérdések vonatkozásában szükséges a Képviselő-testületnek döntést hoznia. 

Erre tekintettel tartalmazza a módosító javaslat a hitelcélok meghatározását, az ügylet 
megnevezését, összegét, végső lejáratát, az Önkormányzat kötelezettségvállalását a hite l 
visszafizetésére, illetve a törlesztőrészletek összegének mindenkori éves költségvetésbe történő 
betervezésére, illetve a polgármester felhata lmazását a szerződés aláírására, valamint a 
szerződés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Budapest, 20 19. december 19. 

2 



Tárgy: Interpelláció a Mázsa téri multifunkcionális sportkomplexummal kapcsolatban 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Interpellációt szeretnék benyújtani Kőbánya Polgármesterének címezve a soron 
következő, december 19-i képviselő-testületi ülés napirendjéhez. 

Az interpelláció címe: Dupla vagy semmi? Kérdések a Mázsa térre tervezett 
sportkomplexum kapcsán 

Az interpelláció szövege: 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Szeretném egy idézettel kezdeni. 

"Sem az építését sem a működtetését nem a kerület fizeti. De kerületi iskoláink és a 
kerületi gyerekek is fogják használni" Facebook-bejegyzés, március 3. Weeber Tibor 
alpolgármester úrtól 

És valóban, mi is úgy tudjuk, hogy a Mázsa téri sportkomplexumot a magyar állam építi 
és a magyar állam fogja üzemeltetni, tehát nem a kőbányai önkormányzat. 
Szeretném külön kezelni az 500 férőhelyes lelátóval rendelkező versenyuszoda és a 
háromezres sp01icsarnok ügyét. Már a sportuszodával kapcsolatban is voltak, vannak 
fenntaiiásaink. Magam például nagyon sok kőbányai nyugdíjassal beszélgettem, akik 
ugyan türelmetlenül és az elhúzódó munkák miatt értetlenkedve vá1ják az Újhegyi 
uszoda megnyitását, de egyetlen olyan kőbányai nyugdíjassal sem beszéltem, aki 
igényelte volna, hogy 500 néző figyelje őt és szurkoljon neki, miközben úszik. 
De kétségtelen tény: legalább egyértelműen tudjuk, hogy ebben a létesítményben mi fog 
történni. Úszni fognak benne. Hogy kik~ az egy jó kérdés, de mindent el fogunk követni, 
hogy a kőbányai emberek, kőbányai iskolások - is - úszhassanak benne. 
A sportcsarnok keményebb dió. Miközben hangosan csilingelve ürül a kassza a tervek 
készítése miatt, semmilyen konkrét információt nem lehet tudni, hogy kik és mire fogják 
használni a létesítményt. És hogy milyen kőbányai kötődésű sporttevékenység fog ott 
zajlani, na erről még lövésünk sincsen. 
Mindezek alapján kérdezem, hogy mennyi önkormányzati forrás került a Mázsa téri 
spo1ikomplexum kapcsán elköltésre eddig, különös tekintettel arra, hogy egy tavalyi 
költségvetési dokumentumban ez szere:_Jel: 
"Mázsa téri multifunkcionális sportcrnrnok és uszoda fejlesztési hitel/felvett hitel 
összege: 1.632.385.000 forint." 
Kérdezem továbbá, hogy van-e, lehet-e fogadókészség az építtető részéről arra, hogy a 
versenyuszoda igen, de a sportcsarnok ne épüljön meg a Mázsa téren? 

Amennyiben az interpelláció a formai é3 tartalmi követelményeknek egyaránt megfelel, 
kérem annak napirendre tűzését. 

Üdvözlettel 

Kovács Róbert 
képviselő 




