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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. február 20-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 1. em. 115.) . 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
D. Kovács Róbert Antal polgármester, 
Ács Andrea, dr. Horváth Márk, Huszti András Norbert, Kovács Róbert, Major Petra, 
Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Molnár Róbert, Mustó Géza Zoltán, 
Somlyódy Csaba, dr. Pap Sándor, Papp Zoltán, Radványi Gábor, Stemler Diána, Tóth Balázs, 
Weeber Tibor József. 

Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: A Képviselő-testület a szavazógépbe történő bejelentkezés alapján 17 fővel 
határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jegyzői Titkárság 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály 

Kőbányai Közterület-felügyelet 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Nem képviselő bizottsági tag 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

BRFK X. kerületi Kapitánysága 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
felelős akkreditált közbeszerz.ési szaktanácsadó 

dr. Ács Viktória 
dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Jógáné Szabados Henrietta 
dr. Szüts Korinna 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Kappel Patrícia 
dr. Szabados Ottó 
dr. Vörös-Gyöngy Anna 
Fodor János 
Varga Tiborné 
Végh Erzsébet Liza 
Novák Andrea 
Gerzson Sarolta 
Szabó László 
Deézsi Tibor 
Szeles Norbert 
Győrffy László 
dr.Bánhidi Ferenc 

Elnök: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, munkatársaimat, kedves vendégeinket. 
Megkezdjük munkaterv szerinti ülésünket, mely nyilvános keretek között zajlik, csupán a 
zárt ülés elrendelésekor kérem majd, hogy a vendégek hagyják el az üléstermet. Megkérek 
minden képviselőt, hogy jelentkezzen be a szavazógép be. Megállapítom, hogy a Képviselő-
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testület 17 fővel határozatképes. A jegyzőkönyvet Mészárosné Margittay Katalin vezeti. Az 
ülésen hangfelvétel készül és a tanácskozás nyomon követhető a világhálón. Mielőtt 

megkezdenénk a munkát, ismét egy szomorú esetről kell beszámolnom. Február 9-én 
életének 73. évében váratlanul, tragikus hirtelenséggel elhunyt Lados Józsefné, ahogy mi 
ismertük Kőbányán, Erzsike, Lados Erzsi. Erzsike nagyon gazdag életpályát futott be, az 
Önkormányzatnak képviselője volt 1994-től a kétezres évek elejéig. A Gyakorló utca 
környékén tevékenykedett főként. Azonban leginkább nem erről ismertük, hanem arról, 
hogy nagyon elkötelezett volt a bűnmegelőzés terén. A tevékenysége a legutóbbi időben is 
itt teljesedett ki az Önkormányzat munkájában, életében, hiszen tagja volt a Kőbánya 
Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumának. Számos olyan képzést, diákoknak szóló 
képzést szervezett az általa nagyon jól ismert börtönkörülmények között, amely azt 
gondolom, példaértékű volt. Kérem, hogy egyperces néma fölállással adózzunk Erzsike 
emlékének. {A terembe jelen lévők állva egyperces néma tiszteletadással adóznak.) 
Köszönöm szépen. Mielőtt megkezdenénk a munkát, szeretnék tájékoztatást adni néhány 
kérdésről. Egyrészt egy jó hírről: a kormány február 17-én döntött arról, hogy a Kőbányai 
Önkormányzat más városi önkormányzatok mellett 500 millió forintos támogatásban 
részesül orvosi rendelő fejlesztésére. Ez jó hír, ugyanakkor igen komoly kihívás is, hiszen 
reményeim szerint el fogjuk fogadni a költségvetést még a mai délelőtt során, ennek a 
fejlesztésnek a határideje viszont jövő év nyara. Tehát villámgyorsan elő kell teremtenünk 
- ha ez az 500 millió forint nem elég - a további fedezetet ahhoz, hogy a tervezett 
rendelőfejlesztéseinket végrehajtsuk. Ez legalább 500 millió forintos kihívást jelent a 
Képviselő-testületnek az elkövetkező hetekben, de bízom benne, hogy a 
gazdálkodásunkban rejlő tartalékok mindezt lehetővé teszik, s ha előbb nem, akkor majd a 
májusi zárszámadáskor tudunk további forrást biztosításáról gondoskodni. Nyilván az 500 
millió forint elől nem ugrunk el. Szeretnék szólni egy-két rendezvényről, programról, amely 
a legutóbbi tanácskozásunk óta került megszervezésre Kőbányán. Az egyik ilyen a Kőbányai 
Kerékpáros Fórum. Jó részvétellel, sok érdeklődővel, szakmai szervezetek jelenlétében 
szerveztük meg a tanácskozást. A közbiztonsági szervezetek részéről a rendőrség is részt 
vett a megbeszélésen. Számos olyan kérdést tudtunk ott, illetve azóta tisztázni, amely a 
kőbányai kerékpárosok életében megoldásra vár. A napi szintű egyeztetést azóta is 
folyamatosan végezzük. Szeretnék szólni arról is, hogy megjelent egy könyv, Vincze Xénia 
munkája, amely a kőbányai görögök, illetve a magyarországi görögök idetelepülésének, a 
negyvenes évek végén, illetve az ötvenes években Kőbányára, Magyarországra történő 
telepedésének a történetét mutatja be. A könyvbemutatóra múlt hét péntek délután került 
sor a hivatal átriumában, egy nagyon szép műsor keretében, ahol megrázó hitvallás, 
visszaemlékezés keretezte a találkozót. Fejér doktor úr, képviselő társunk évekkel ezelőtt 
kezdeményezte azt, hogy a kőbányai nemzetiségek mutassák be valamilyen módon, írják le, 
fogalmazzák meg ennek a módszerét, hogy mióta, hogyan élnek közöttünk. A görögök voltak 
az elsők, akik mindezt megtették, köszönjük nekik. Bízunk benne, hogy a többiek is 
csatlakoznak, és az egyes nemzetiségek gazdagítanak mindannyiunkat a történetük 
bemutatásával. Egy fontosabb fórumról szeretnék még szólni, bár több is zajlott az elmúlt 
időszakban hiszen a Szervátiusz Iskolában is jártam, az iskola átépítésének a kérdéséről 
egyeztettünk a szülőkkel. De ezen találkozók közül is egyet emelnék ki: a lakossági fórumot, 
amelyet egyes Harmat utcai társasházak lakóközössége szervezett amiatt, hogy történt egy 
bűncselekmény Kőbányán egy-két hónappal ezelőtt. Azt gondolom, nagyon fontosak ezek a 
megbeszélések, hiszen abban a mikrokörnyezetben komoly feszültséget okozott a tragikus 
eset, bűncselekmény. Fontos volt mindezt kibeszélni az ott élőkkel. Úgy vélem, hogy sikerült 
megnyugtató válaszokat adnunk, találnunk a rendőrség közreműködésével, és nyilván 
kijelölt feladatokat is ez a megbeszélés, olyan feladatokat, amelyek megvalósításával tovább 
javíthatunk Kőbánya közbiztonságán vagy egyáltalán növelhetjük azt a biztonságérzetet, 
amely át kell hogy hassa a mindennapokat. Az aktualitások közül nagyon röviden arról, hogy 
megjelent a Kőbányai Kalendárium legújabb száma, ez a nyolcadik. Képviselőtársaim is 
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megtalálják ezt a kiadványt az asztalukon. Évről évre gazdagabb. Idén egy kis változás az 
eddigiekhez képest, hogy kevesebb a recept - bár nagyon kedvelt receptek jelentek meg a 
korábbi kalendáriumokban, és mindig helyük van, ahogy visszaemlékszem gyermekkorom 
kalendáriumaira, illetve ezekre a sajátos receptekre -, de most váltottak a szerkesztők és -
érezve az idő szavát - főképp a környezettudatosság, az egészségtudatosság az, ami 
megjelenik, kiváltja azt a fejezetet. Egy előzetesről szeretnék szólni, illetve kettőről: ma 17 
órakor a Kőrösi Kulturális Központban Az év sportolója 2019. díj átadására fog sor kerülni. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre a programra, és már most szeretném jelezni, 
hogy március 15-én tartjuk az idei megemlékezésünket az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére, azt lehet mondani, hogy hagyományos keretek között. A Conti
kápolnától induló fáklyás felvonulással kezdjük, és utána a városközpontban kerül sor a 
megemlékezésre. Aki nem biciklizik rendszeresen a téli időszakban, ideje, hogy fölkészüljön. 
Szólnék egy távolabbi programról is, hiszen már márciusban elő lehet venni a bicikliket és 
egy kis karbantartás után nyeregbe lehet pattanni. Április 4-én megyünk Isaszerre. Ez a 
program a Mozdulj Kőbánya! programsorozat keretében kerül megszervezésre, azonban a 
hagyományai sokkal mélyebbre nyúlnak vissza. 1998-tól szervezzük ezt a kerékpáros 
megmozdulást. Tehát aki bírja, nyeregbe!, aki nem, azokkal is szívesen találkozunk 
Isaszegen, hiszen mindig szoktunk tartani egy rövid megemlékezést ilyenkor fönn a hegyen 
a '49-es dicsőséges hadjárat Isaszegi csatájának emlékére. Alpolgármester úr súg, hogy a 
Jeges Napokra is lehet előtte jönni, sőt civil szervezetek kiváló programokat szerveznek, 
hiszen bringás program az is. Február 29-én télűző bringás felvonulás is lesz, tehát aktív élet 
zajlik e területen. 
Napirend előtt Stemler Diána képviselő asszony nyújtott be azonnali kérdést a 
polgármesterhez. Ennek a kérdésnek a megfogalmazására kerül most sor szóban is. 
Képviselő asszonyé a lehetőség. 

Stemler Diána: Köszönöm szépen a szót, köszöntök mindenkit. Bizonyára tudomására 
jutott Polgármester úrnak, hogy múlt pénteken a bíróság az első olyan ügyben, amelyben 
egy Hős utcai lakóval szemben kisajátítási eljárást kezdeményezett az Önkormányzat, 
döntésre jutott. Ugyan az ítéletet papír alapon még nem kaptuk meg, de elmondta a felperes, 
vagyis a lakó. A kisajátítási eljárás jogalapját kérdőjelezte meg, amivel kapcsolatban a 
tisztelt bíróság a lakónak adott igazat, azaz kijelentette, hogy a kisajátítási eljárás jogalapja 
homályos és nem indokolja kellően azt a kárt, amit a tulajdonosnak okoznak. A kérdésem 
tehát arra irányul, hogy ha Polgármester úr a Hős utcával foglalkozó első albizottsági ülésen, 
decemberben úgy fogalmazott, hogy "csak a bírósági döntések fognak megnyugvást hozni 
az ügyben, illetve az lesz az a pont, amit mindkét félnek el kell fogadni, várjuk meg a bírósági 
tárgyalásokat, akkor más megközelítésben foglalkozhatunk a kérdéssel", akkor ennek 
alapján nem fognak-e újabb kisajátítási eljárásokat kezdeményezni a lakókkal szemben, 
illetve a most hozott bírói döntés megalapozhat-e egy olyan irányváltást a Hős utcai 
lakosokkal való tárgyalásokban, amely végre megoldást hozhat a problémáikra. Tehát 
megszülethet-e egy olyan döntés, amely arra irányul, hogy megszüntessük a folyamatban 
lévő kisajátítási eljárásokat és ne kezdeményezzünk újakat? Köszönöm szépen. 

Elnök: Valóban született egy bírósági döntés az elmúlt hét péntekén, azonban ezt a bírósági 
döntést még nem foglalták írásba, ennek a pontos tartalmát nem ismerjük, épp ezért erről a 
kérdésről nyilatkozni ebben a pillanatban, azt gondolom, nem lehet felelősen. A további 
kérdései Képviselő asszonynak számos dologra irányulnak, egyrészt idézi egy albizottsági 
ülés elhangzott állítását, amelyet továbbra is fenntartok. Azonban ez az állítás arra 
vonatkozott, hogy a megnyugtató választ majd akkor fogjuk megkapni - nem a kisajátításra 
magára, hanem a kártalanítás összegére vonatkozóan. Erre vonatkozott az én 
nyilatkozatom. Ezt továbbra is fenntartom. Nagyon sajnálom - nem ismerem egyébként a 
bírósági döntést, ezt még egyszer hangsúlyozom -, ha nem történt meg a bírónak az 
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állásfoglalása a kártalanítás összegével kapcsolatban. Hiszen azt gondolom, hogy ez volt az 
a kardinális kérdés, mely mindannyiunk számára fontos, és megnyugtató választ vártunk 
volna. Egyébként a kisajátítás eszköze csak az egyik eszköz a Hős utcában lakókkal való 
megállapodásra, a helyzetük, sorsuk rendezésére. Hiszen az elmúlt évek során számtalan 
egyéb eszközzel tudtunk élni. A napokban is négy adásvételi szerződés megkötésére került 
sor. Tehát az önkormányzati bérlőkön túl a tulajdonosok jelentős hányadával is sikerült 
megállapodnunk, hiszen a valamivel több, mint 150 magántulajdonú lakásból már 100 az 
Önkormányzat tulajdonában van, és ez zömében adásvétel útján került az Önkormányzat 
tulajdonába. A kisajátítás egy eszköz, egy olyan eszköz, amelyet az Önkormányzat abban az 
esetben alkalmaz és tud alkalmazni, ha nem talál más megoldást annak a helyzetnek a 
rendezésére, amely a Hős utcában azt lehet mondani, hogy évtizedek óta megoldásért kiált. 
Úgy vélem, hogy az elmúlt tíz esztendőben - hiszen 2010 óta foglalkozunk a helyzet 
megoldásával - sikerült jó eredményeket elérni, hiszen a 300 lakásból, egy vegyes tulajdoni 
rendszerű lakóingatlanból mára már az ott lakók jelentős részét sikerült máshová 
elköltöztetni, a Hős utcánál sokkal jobb körülmények közé. Bízom benne, hogy az 
együttműködő tulajdonosokkal, akik nyitottak arra, hogy a megfelelő megoldást 
megtaláljuk, nem feltétlenül a kisajátítás eszközének alkalmazásával, de szükség esetén 
azzal is, el fogunk jutni rövid időn belül a Hős utcai telep helyzetének megoldásához. 

A napirendről. Tájékoztatom a Testületet, hogy a 6. tervezett napirendi ponthoz írásbeli 
módosító javaslat került benyújtásra a keddi bizottsági ülést követően. Más módosítóról 
előzetesen nem tudunk. Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek javaslata napirendi pont 
levételére, a meghívóban jelzett napirendtől való eltérésre. Van-e javaslat 
sorrendmódosításra, felvételre? Nincs. Akkor azt javaslom, fogadjuk el a napirendet. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [29/2020. (II. 20.)1: 

1. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2019. évben 
lefolytatott közbeszerzési eljárásokról (109. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített 
közbeszerzési terve (113. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (114. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (118. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

S. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három 
évben várható összege (86. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetése, 
valamint az azzal összefüggő egyes kérdések (119. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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7. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás (106. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 
módosítása (88. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

9. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (120. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal 

10. A 11 Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 
(117. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. A "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért" tárgyú európai polgári kezdeményezés támogatása (115. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő 

12. A Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézményével együttműködési megállapodás kötése 
(100. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. Az Emberbarát Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása (83. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. A Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának kiírása (108. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról (121. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

16. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. !-III. havi 
várható likviditási helyzetéről (80. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. Tájékoztató a településkép-védelmi szakmai konzultációról, a településképi 
véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács munkájáról (107. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

18. A Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út 39210/214 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 
ajándékozás jogcímen történő megszerzése (111. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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19. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (70. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (103. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (81 . számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség ingyenes használatba adása (73. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. szám alatti, 41760 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok kiadása (87. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

24. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetője vezetői megbízásának 
visszavonása és az intézményvezetői álláshely pályáztatása (112. 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: 

25. Erdei Napsugár közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (90. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

26. A TULIPÁN-ALFA Ingatlanforgalmazási Kft. településképi bejelentési ügyben 
benyújtott fellebbezése visszavonása (93 . számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

27. A REAL EST A TE TEAM 2012 Kft.-nek a Budapest X. kerület, Bánya utca 11. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési ügyben benyújtott fellebbezése (92. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

28. A REAL ESTATE TEAM 2012 Kft.-nek a BudapestX. kerület, Halom utca 16. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési ügyben benyújtott fellebbezése (91. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

29. Szociális tárgyú fellebbezések (84. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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1. napirendi pont: 
Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2019. 

évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Elsőként egy beszámolót fogunk tárgyalni, mely a Kőbányai Önkormányzat 2019. 
évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól szól. Az előterjesztő nem kívánja szóban 
kiegészíteni, de minden kérdés megválaszolására készen áll. Kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Döntéshozatal következik. 

30/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2019. évben 
lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évben lefolytatott közbeszerzési 
eljárásairól szóló beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített 

közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Második napirendi pontként a Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített 
közbeszerzési tervét fogjuk tárgyalni . Jegyző úr itt viszont szeretne szóbeli kiegészítést tenni. 

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. Kérdésre is szívesen válaszolunk. Egy módosító 
javaslatot szeretnék megfogalmazni. Alpolgármester úr jelezte nekem, hogy elkövettünk 
egy hibát a tervben, ami egy jogszabály-hivatkozásra vonatkozik. Volt február 1-ji hatállyal 
egy módosítása a közbeszerzési törvénynek, ami a nemzeti és az uniós eljárásrend 
alkalmazásának a szabályait némileg megváltoztatta, inkább szerkezetileg, mint tartalmilag. 
Tehát ez a módosítás nem érinti tartalmában az eljárásainkat, de 113. §-a már nincs a 
törvénynek. Viszont a mi tervünk sajnálatos módon még erre hivatkozott, ezért a 
határozattervezet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a „ 113. §-a szerinti nyílt" 
szövegrész helyébe javasolom, hogy a "II. rész szerinti 114-116. §-ban foglalt eltérésekkel" 
szöveg kerüljön, és ugyanígy az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sorába is ez a módosítás 
kellene hogy bekerüljön. Tehát arról van szó, hogy 113. §-ra hivatkozott eddig a törvény, a 
törvényalkotó átrendezte a szerkezetet, és innentől fogva helyes hivatkozásunk a "II. rész 
szerinti 114-116. §-ban foglalt eltérésekkel" . Köszönöm. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: a határozattervezet 1. mellékletében 
foglalt táblázat S. és 7. sorában a „113. §-a szerinti nyílt" szövegrész helyébe a "II. rész 
szerinti 114-116. §-ban foglalt eltérésekkel" szöveg lép. 
Indokolás: a 113. §-ra hivatkozott eddig a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
a törvényalkotó átrendezte a szerkezetet, és innentől fogva helyes hivatkozásunk a "II. rész 
szerinti 114-116. §-ban foglalt eltérésekkel". 

(113/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 113/1. módosító javasaltot. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Elnök: Köszönjük szépen. A módosítót támogatja az előterjesztő . Következhet a 
döntéshozatal. 

31/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített 
közbeszerzési tervéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli 
el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített 
közbeszerzési tervét az 1. melléklet határozza meg. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2021. január 1-jén hatályát 
veszti. 

1. melléklet a 31/2020. {II. 20.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített 
közbeszerzési terve 

A B e D E F G 

A közbe-
A szerzési 

szerződés 

Közbeszerzés Becsült nettó 
Tervezett Irányadó 

Eljárás 
eljárás 

teljesíté-
tárgya érték (Ft) 

mennyi- eljárás-
fajtája 

megindí-
sének 

ség rend tásának várható tervezett 
időpontja 

időpontja 

Felhő alapú 
63 

telephely; 
telefonközpont-, 

438 
vonalas telefon-

86 631 840 Ft készülék; Uniós 
Kbt. II. része 2020. 2024. II. 

és 
83 

szerinti február negyedév 
internetszolgálta 

hívószám/ 
tás beszerzése 

tartomány 
Élelmiszeripari 

alapanyagok 
beszerzése a 

Kbt. II. része 2020. 2023.III. 
Kőbányai 259 773 407 Ft 1 db Uniós 
Egyesített 

szerinti február negyedév 

Bölcsődék 

részére I. 
Élelmiszeripari 

alapanyagok 
beszerzése a 

Kbt. II. része 2020. 2023 .III. 
Kőbányai 152 091 490 Ft 1 db Uniós 
Egyesített 

szerinti február negyedév 

Bölcsődék 

részére II. 

8 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kőbányai Hírek 
Kbt. II. rész 

szerinti 114-
című 

57 600 OOO Ft 1 db Nemzeti 116. §-ban 2020. 2022.III. 
önkormányzati 

foglalt 
március negyedév 

lap szerkesztése 
eltérésekkel 

Kbt. 117. §-a 
szerinti saját 

Sportliget beszerzési 
szabályok 2020. 2020. IV. gördeszkapálya 120 650 OOO Ft 700 m2 Nemzeti 

alkalmazásá március negyedév építése 
val járó 

tárgyalásos 
eljárás 

Földgázenergia 
beszerzése 
Budapest Kbt. II. rész 
Főváros X. szerinti 114-

2020. 2021. IV. kerület 30 992 572 Ft 205 822 m3 Nemzeti 116. §-ban 
május negyedév 

Kőbányai foglalt 
Önkormányzat eltérésekkel 
és intézményei 

részére 

Villamos energia 
2 923 996 

Kbt. II. rész 
2020. 2021. IV. beszerzése a 114 584 094 Ft 

kwh 
Uniós 81. §-a 

június negyedév 2021. évre szerinti nyílt 

1300 m2 Kbt. 117. §-a 
futópálya szerinti saját 

Sportligeti felület, beszerzési 
közvilágí- szabályok 2020. 2020. III. futókör építési 252 479 942 Ft 

tás és 
Nemzeti 

alkalmazásá január negyedév munkái 
térfelügye- val járó 

Jeti tárgyalásos 
rendszer eljárás 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

3. napirendi pont: 
A „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Harmadik napirendi pontunk a hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása. Név szerinti szavazás keretében tudjuk majd az eredményt megállapítani, 
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amire sort is kerítünk, amennyiben senkinek nincs kérdése vagy hozzászólása. Jegyző úr 
fogja a név szerinti szavazást lebonyolítani. 

Dr. Szabó Krisztián: Igen, nem vagy tartózkodom nyilatkozatot fogok kérni a képviselő 
hölgyektől és uraktól. Kérem szépen, hogy a mikrofon ki-be kapcsolására legyenek kedvesek 
ügyelni közben. (A képviselők név szerint szavaznak.) Köszönöm szépen. Mielőtt átadom 
Polgármester úrnak a jegyzőkönyvet, megállapítom, hogy 17 igen egyhangú szavazattal 
hozta meg a határozatát a Képviselő-testület. 

Elnök: Én meg akkor aláírom, hogy 17 igen egyhangú szavazattal hozta meg a határozatát a 
Képviselő-testület. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv az ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

32/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
,,Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság J0/216/2/2020 iktatószámú 
bírálóbizottsági jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően megállapítja, hogy az 1. rész 
(mirelit áru) tekintetében érvénytelen ajánlatot nyújtott be a Delforg Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 270.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 73. § (1) bekezdés j] 
pont fa) alpontja alapján. 
2. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság 
J0/216/2/2020 iktatószámú bírálóbizottsági jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően 
megállapítja, hogy a 6. rész (zöldség, gyümölcs, tojás) tekintetében érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be a La Fresa Team Kft. (161 Budapest, Körvasút sor 6.) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján. 
3. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság 
J0/216/2/2020 iktatószámú bírálóbizottsági jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően 
megállapítja, hogy a 6. rész (zöldség, gyümölcs, tojás) tekintetében érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be a Zöldbázis Oázis Kft. (117 4 Budapest, Rákosmezei repülők útja 11. fsz. 2.) a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
4. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság 
J0/216/2/2020 iktatószámú bírálóbizottsági jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően 
megállapítja, hogy a 6. rész (zöldség, gyümölcs, tojás) tekintetében érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be az M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( 6 782 Mórahalom, Röszkei út 48.) 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
5. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás az 1. rész (mirelit áru) és a 6. rész (zöldség, gyümölcs, tojás) 
tekintetében eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
6. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás a 2. rész (gyümölcslé sűrítmény), a 3. rész (hús), a 4. rész 
(húskészítmény) és az 5. rész (tej, tejtermék) tekintetében eredménytelen a Kbt. 75. § (1) 
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bekezdés a) pontja alapján, mivel ezen részekre ajánlatot nem nyújtottak be. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

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

szóló 3 /2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Megnyitom a negyedik napirendi pontunkat, amely a Kőbányai Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló rendeletünk módosítását jelenti. A képernyőn nem villan fel 
senkinek a neve, ezért szavazásra teszem föl a kérdést. Indítom a szavazógépet. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17igen, 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: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három 
évben várható összege 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Folytatjuk az ötödik napirendi ponttal, amely a Kőbányai Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a 2020. évi költségvetést követő 
három évben várható összegéről fog szólni. Itt is csak a szavazás elindítására van 
lehetőségem, pedig szívesen megadnám a szót bárkinek. 

33/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három 
évben várható összegéről 
(17 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 2020-2023. évekre várható 
összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

[A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

6. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetése, 

valamint az azzal összefüggő egyes kérdések 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Megnyitom a hatodik napirendi pontunk tárgyalását, amelynél azért egy picivel 
többet fogunk időzni, biztos vagyok benne, mint az előzőeknél. Így is kell hogy legyen, hiszen 
minden évben kardinális kérdés, hogy milyen költségvetést alkotunk és milyen 
körülmények között tudjuk folytatni a gazdálkodásunkat adott esztendőben. Bár ezek a 
döntések, amelyek a költségvetésnél fölmerülnek, nem szűk egy esztendőre határoznak meg 
számos esetben egyes kérdéseket, hanem sokkal távolabbi kihatásai is vannak Először is 
szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, hiszen egy-egy ilyen dokumentum, 
rendelet összeállítása nagyon komoly előkészítést igényel, több hónapos, sőt azt lehet 
mondani, hogy folyamatos munkát jelent, hiszen a költségvetési tárgyalások során fölmerült 
gondolatok, kérdések végigvitele, alapos kidolgozása akár egy egész éven keresztül zajlik, 
hogy a következő költségvetésnél majd számokra átfordítható legyen. Azonban mégis van 
egy intenzívebb időszak későősszel, ősszel, illetve a tárgyalási időszak, majd mindezeknek 
a rögzítése, táblázatokba való összefoglalása. Jelzi a munka bonyolultságát, hogy egy 
módosító javaslat érkezett a költségvetéshez, amely írásban került megfogalmazásra, mert 
szóban mindezt megfogalmazni szinte lehetetlen, miközben nem történik más, mint hogy 
egy soron szereplő tétel átkerül egy tartaléksorra. Ez egy féloldalas, számos táblázatot 
érintő átvezetést jelent. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon bonyolult feladat mindezt 
megalkotni, és nyilván ez a hivatalban dolgozó kollégáimnak a feladata. Köszönöm a 
munkájukat, de nyilván a háttérben is sokan dolgoznak, a hivatal más osztályai, főosztályai, 
intézmények, cégek, mindenki, aki érintett a költségvetésben valamilyen módon. Milyen 
költségvetést tudunk elfogadni 2020-ra? Reményeink szerint olyan költségvetést, ami 
továbbra is a stabil, kiszámítható gazdálkodást eredményezheti az év során. Egy olyan 
költségvetést, amely nem éli fel a jövőt, lehetőséget biztosít a következő időszakokra is, egy 
olyan költségvetést, amely növekvő bevételekkel számol. Ezek a növekvő bevételek 
megadják a fedezetét annak, hogy a személyi juttatások terén az Önkormányzat által 
foglalkoztatottak körében szinte mindenhol a jogszabályokban meghatározottakon túl is 
jelentős bérelemeket tudjunk meghatározni, legyen az cafetéria, jutalomkeret vagy éppen 
Kőbánya pótlék vagy különleges munkahelyi pótlék nehezebb körülmények között 
dolgozók számára. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindig olyan béreket 
határozzunk meg, amelyek Kőbányát kiemelik a többi település közül. Látjuk egyébként 
összehasonlító elemzésekben, hogy ez így is van. Elismerve azt, hogy adott esetben egyes 
területeken nehezebb a munkavégzés, nehezebb körülmények között kell dolgoznunk vagy 
esetleg megteremteni annak a lehetőségét, hogy a munkaerő, a szakképzett, jól képzett 
munkaerő szívesebben válassza Kőbányát. A működésen túl, amely a béreken felül stabil 
működtetést jelenthet minden intézményünk számára, számos olyan kérdésről lehetne még 
szólni, mely a fejlesztéseket érinti. Ezeket mind nem emelném ki, hiszen nagyon sok 
beruházásra készülünk, nagyon sok karbantartás jellegű feladat megoldására. Az 
intézményhálózat minden szereplőjét érinti valamilyen módon. Jelentős közterületi 
fejlesztésekre készülünk, ezeket nem sorolom végig, azonban szeretném kiemelni a 
szociális kiadások területén reményeink szerint majd megtörténő jelentős előrelépést, ahol 
nemcsak a hozzáférés lehetőségét nyitjuk tágabbra a rászoruló családok számára, hanem az 
elérhető támogatások összegét is jelentős mértékben növeljük. Megtettünk egyébként egy 
olyan lépést, amely úgy tűnt korábban, hogy megtehetetlen. Mindig az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegéhez mértük ezeket a támogatásokat. Most szakítunk ezzel a a gyakorlattal 
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és egészen más metodika alapján, más vetítési alappal fogunk dolgozni a jövőben. 
Köszönöm még egyszer mindenkinek a munkáját, és Pap Sándor tanácsnok urat kértem, 
hogy röviden még szóljon a költségvetésről, hiszen tanácsnokként feladatai közé tartozik a 
költségvetéssel való foglalkozás is, és a munka során is, a mindennapokban a költségvetési 
tárgyalások vezetésével kivette a részét abból a folyamatból, amelynek nyomán ma meg 
tudjuk tárgyalni ezt az előterjesztést. Tanácsnok úr! 

Dr. Pap Sándor: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Abban a megtisztelő 

helyzetben vagyok, hogy a tizedik költségvetést konferálhatom föl valamilyen 
minőségemben. A korábbi években megszokott metódus szerint szólnék egy pár szót 
először a költségvetés szerkezetéről általában, azokról az attribútumokról, amelyekről 
érdemes többet tudni, azokról a számokról, amik mögé érdemes odaérteni valami 
többletinformációt. Utána röviden a bevételekre és a kiadásokra is kitérnék. Tekintettel az 
anyag terjedelmére és összetettségére szándékoltan nem törekszem a teljességre, tehát ha 
a tisztelt Képviselőtársak fölfedeznek olyan információt, ami az én beszámolómhoz képest 
többlet, az nem véletlen. Nem vállalkoznék arra, hogy teljes mélységében végigmondjam, 
mert akkor, azt gondolom, itt ülnénk elég hosszan. Az első dolog, amit el kell mondjak, és ezt 
már néhány éve el kell mondjam, hogy a költségvetés főösszege nem a valódi főösszege. 
Néhány éve - öt éve nagyságrendileg, Polgármester úr súg - a Kőbányai Önkormányzatnak, 
illetve valamennyi önkormányzatnak a lekötött pénzeszközeit meg kell tervezni önálló 
előirányzatként, ami minden egyes lekötésre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy keletkezik egy 
költségvetési ballaszt, ami semmi egyébből nem következik, mint abból, hogy forgatjuk a 
rendelkezésünkre álló likvid pénzeszközöket. Egy félmondat erejéig itt ki kell térjek arra, 
hogy ebben az Önkormányzat az elmúlt tíz évben mindig kifejezetten prudensen járt el. 
Attól függően, hogy milyen befektetési lehetőségeink voltak, leginkább attól, hogy 
állampapírt tudtunk-e jegyezni, a megfelelő fórumokon akár 200 millió forint fölötti 
bevételt is elértünk azzal, hogy a néhány naptól néhány hétig terjedő időtartamra lekötöttük 
az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, és ez talált pénz tulajdonképpen. Mindenesetre itt 
van egy 8 milliárdos ballaszt, tehát ezt le kell vonjuk, a valódi főösszeg 28 949 OOO OOO 
forint. A főösszeget az elmúlt években szinte mindig torzította valami, a korábbi években 
jellemzően a Hős utcára és a Mázsa térre kapott kormányzati támogatás. Ahogyan életszerű 
is, ezek az összegek apadnak, de ettől függetlenül ezeknek egy mérhető része - még 
pontosabban a Hős utcának egy mérhető része - az Önkormányzat számláján van. A Mázsa 
térrel kapcsolatos munkálatainkat befejeztük. A Hős utcai pénzeknek a költése pedig 
folyamatban van. Viszont van benne egy 3 milliárdos tétel, amiről döntött is a tisztelt 
Képviselő-testület, ez a hitelfelvétel a nagy iskola és óvoda - Szervátiusz és Mocorgó -
beruházásokhoz bruttó 3 milliárd forint értékben. A költségvetés szerkezetének a 
mélységben történő ismertetésére most nem vállalkoznék, de egy dolgot mindenképpen 
fontosnak tartok elmondani, méghozzá azt, hogy az elmúlt néhány évben egy szemléletbeli 
változás következett be. 2010 óta - és nem fogom a tisztelt Képviselő-társakat a 
történelemmel untatni, de azt hiszem, hogy ezt dialektikájában érdemes nézni-, tehát 2010-
ben, amikor az Önkormányzat vezetését volt szerencséje az akkori városvezetésnek átvenni, 
akkor egy elég szerény beruházási főösszeggel, illetve felhalmozási főösszeggel 

gazdálkodhatott, amit az 500 millió forintról tornáztunk föl a ma elmondható 10 milliárdra. 
Ahogy a gazdálkodás átállt egy professzionálisabb és talán takarékosabb üzemmódra, egyre 
nagyobb összegek váltak elérhetővé arra, hogy felhalmozásra fordítsuk, és megjelentek 
olyan egyébként kellemes problémák, hogy olyan nagyságrendű beruházásokat tudtunk 
már 2013-2014-ben indítani, amik éven túlnyúlóak voltak a mértékükből kifolyólag. Azért 
azt figyelmébe ajánlom a képviselőtársak, hogy a beruházásainknak egy mérhető része az 
intézményekhez kapcsolódik, ahol az intézmény zárva tartása alatt tudunk dolgozni. Kizárt 
az esetek túlnyomó többségében - egyébként nem is szerencsés organizáció szempontjából 
vagy nehezen kivitelezhető, balesetveszélyes - az intézmények életével párhuzamosan, 
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működő intézményben felújítást végezni. Természetesen a többi beruházástípusnak is 
megvannak a maga kötöttségei: mélyépítési beruházást, útépítéseket sem tudunk mínusz 
10 fokban végezni, de talán a legszűkebb időablak ezt a beruházást jellemzi. Az első ilyen 
nagy volumenű beruházásoknak a tapasztalata az volt, hogy ha februárban elfogadja a 
Képviselő-testület a költségvetést, márpedig akkor fogadja el, akkor ebből készül egy 
határozat. Az eljut a Vagyonkezelőhöz, a Vagyonkezelő kiírja a közbeszerzési eljárást, mert 
pregnánsan a Vagyonkezelő az, aki ezeket a munkákat elvégzi. Gyakorlatilag május-június 
magasságában tudunk győztest hirdetni és munkaterületet adni, hogyha nincs jogorvoslat, 
ami rettenetesen beszűkíti a tényleges munka kivitelezésére rendelkezésre álló időt. Itt 
lezártam a történelmi részt, ennek a következménye az, hogy igyekeztünk az elmúlt 
években egyre fokozódó mértékben igénybe venni az úgynevezett finanszírozási bevételt, 
ami semmi egyéb, mint az előző évről megmaradt fel nem használt pénzeszközöknek a már 
biztosan kimutatható része. A költségvetésnek több nagy fordulópontja is van, de a 
Képviselő-testület szempontjából a legmarkánsabb talán a mostani, illetve a májusi 
zárszámadás, amikor is az előző évről csinálunk egy kasszát, és többek között a tavalyi 
költségvetésben allokált, de fel nem használt pénzeszközöket, illetve nem terhelt 
pénzeszközöket is van lehetőségünk fölosztani. Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy 
ahelyett, hogy májusban osztanánk szét két-, akár hárommilliárd forintokat, ezeket 
finanszírozási bevételként előrehozzuk a költségvetésre, de akár már az átmeneti 
költségvetésre is. Itt még egy rövid kitérőt kell tegyek. Január l-től a költségvetés 
elfogadásáig egy átmeneti költségvetés van, ami elég kötött gazdálkodási rendet tesz 
lehetővé, viszont hogyha már ebben az átmeneti költségvetésben rögzítjük a nagyobb 
beruházásainkat, akkor a Vagyonkezelő már ebben az időszakban meg tudja kezdeni a 
közbeszereztetést. Summa summarum ezeket a finanszírozási bevételeket, amik a 
költségvetésünknek, a valós főösszegnek a 10-20%-át is ki tudják tenni, igyekeztünk minél 
előrébb hozni, és - elnézést kérek a hosszú föl vezetésért, de a lényeg tulajdonképpen itt jön 
- a bevételi oldalon, a finanszírozási bevételeknek, tehát maradványnak az igénybevétele is 
mintegy S milliárdos összeg. Mindezeknek az eredőjeként abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy beruházásra 6 457 OOO OOO forintot, felújításra pedig 3 632 OOO OOO forintot 
tudunk reményeim szerint az idei évben elkölteni. Ez a kettő együtt meghaladja a 10 
milliárd forintot, és hogyha a teljesség igényével akarjuk nézni, hogy mi az, ami még 
Kőbányán önkormányzati pénzből épülhet, akkor célszerű hozzávenni a 185 millió forint 
felhalmozási célú támogatást és a 810 millió forintos felhalmozási tartalékot Ezzel együtt 
átlépjük a 11 milliárd forintot. Azt el kell mondjam, hogy ebben még nincs benne az 500 
millió forint, amit felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásként a 
rendelőfejlesztésre fogunk kapni, és egyébként ez az összeg még ki fog egészülni egy a 
májusi zárszámadásra azért biztonsággal tartalékolt összeggel. Ez az összeg még a 12-12,5 
milliárd magasságában is alakulhat. A végleges költségvetésre, 2021-ben fogjuk ezt 
megtudni, amikor ugyanígy, a 2021-es évi költségvetés elfogadásakor beállítjuk a 2020-as 
évi költségvetés számait a tényleges, valódi teljesülési adatokra. Ami miatt ezt ilyen 
hosszasan taglaltam, s ami azt gondolom, hogy büszkesége lehet a Képviselő-testületnek: 
ugyan nem végeztem el ezzel kapcsolatban az össz-budapesti kasszát, de abban biztos 
vagyok, hogy beruházási volumen szempontjából minimum a három legnagyobb, 
beruházásra költeni képes kerület egyike vagyunk. Ismervén a korábbi évek számait, a 
nagykerületekből - Budapesten belül a Xl. kerület, a III. kerület és a XIII. kerület -, azt 
gondolom, hogy talán a XIII. kerület lehet még az, aki versenyben van velünk, de ezt a 
nagyságrendet is kevesen közelítik meg. Ami ezen kívül fontos, hogy attól függően, hogy 
hozzáveszem-e a felhalmozási célú támogatásokat, illetve a tartalékot, a költségvetésnek 
34,8 vagy 38,3%-át költjük arra, hogy valamit fejlesszünk Kőbányán. Ennek a jelentőségét 
az mutatja - illetve az ezzel kapcsolatban az elmúlt években elvégzett munka jelentőségét -
, hogy 12-14%-ról indultunk 2010-2011 magasságában, tehát a költségvetési főösszegen 
belül innen indultunk, és a tudatos gazdálkodás eredménye, hogy 20%-kal többet tudunk 

14 



főöszeg-arányosan költeni Kőbánya fejlesztésére, mint korábban. Áttérek a bevétel oldalra 
és csak madártávlatból ismertetném az egyébként is leírt számokat. Ami nagy öröm, hogy 
az állami normatív támogatások oldalon 234 millió forintos növekedés van. Az állami 
normatív támogatás gyűjtőfogalom, ami egyébként számtalan különböző célnormatívának 
az eredőjéből jön össze. Itt az önkormányzat valamennyi vagy majdnem valamennyi 
kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatára kap egy normatív finanszírozást. 
Ezeknek az eredője változó volt az elmúlt 10 évben, vagy pozitív vagy negatív, nekem most 
nagy öröm, hogy ez egy 234 millió forintos pluszt mutat. 434 millió forint az építmény- és 
telekadó. Azt el kell mondani, hogy a fegyelmezett gazdálkodáson kívül abban, hogy 
Kőbánya ilyen szépen áll anyagilag, nagy köszönet illeti a hatósági iroda munkatársait, mert 
az esetleges adóelkerülők fegyelmezett, szisztematikus föltárásával ők ezt, a kerület újabb 
és újabb területeit föltárva, folyamatosan növelik - mindkettő, mind a telek -, mind az 
építményadó önbevallásos adó, tehát itt, ha valaki elfelejti bevallani, akkor nekünk kell 
utánamenni a saját bevételünknek. Természetesen Kőbánya a folyamatos piaci fejlődése, az 
új épületek létesítése is fontos bevételi forrás - gondoljunk a Basch-beruházásra vagy 
bármelyik nagy, a kerületben működő cégre, aki épít, mert mindegyik fizet építményadót. 
Nőtt a helyi iparűzési adónk 781 millió forinttal, ami eredetileg egy 630 millió fölötti 
előirányzat volt még a tervezés időszakában. A Főváros ráemelt még 151 millió forintot, ez 
egy úgynevezett a Fővárossal megosztottan minket megillető bevétel. A kétszintű 

önkormányzatiságnak köszönhetően, ami az egész országban csak Budapestre jellemző, 
ennek a bevételnek tulajdonképpen két jogosultja van: az egyik a Fővárosi Önkormányzat, 
a másik pedig a kerületek. Szemben az építmény- és telekadóval, melyeknek a beszedése 
kerületi hatáskör, ennek a beszedése fővárosi hatáskör, és a főváros és a kerületek közötti 
megoszlást is törvény szabályozza, emlékeim szerint most éppen 54% és 46%-os arányban. 
Ennek a 46%-nak az egyes kerületek közötti elosztását is egy törvényileg kötött felosztási 
rendszer, egy törvényileg kötött táblázat szabályozza. Ez korábban egyébként egy 45 
komponensű paramétersorból lett összeállítva, amely körültekintően figyelembe vette a 
kerületek eltérő adottságait. Ennek köszönhetően összességében a bevételeink több mint 1 
milliárd forinttal nőttek, amire - a kiadási résznél látni fogjuk - szükség is lesz. A 
kiadásoknál most már negyedik éve el tudom mondani, hogy az Önkormányzat és az 
önkormányzati intézmények éves bérköltsége 500 millió forint körüli összeggel nőtt. Ebben 
nincsenek benne a céges bérfejlesztések, mert azok jellemzően támogatás formájában 
valósulnak meg, ezért nehezebben kimutathatók, de hogyha hozzávesszük a cégeknél a 
kötelező mininmálbér és garantált bérminimum emeléseket, illetve annak a szívóerőnek a 
bérbeli kompenzálását, amit a munkaerőpiac kínálati oldalának a többi része jelent, akkor 
bátran mondhatjuk, hogy 600 millió forint fölött emelünk bért az Önkormányzat dolgozói 
állományában. A tendenciának a grandiózusságát mutatja, hogy miután ezt negyedik éve 
tudom elmondani, ez azt jelenti, hogy bőven kétmilliárd forinttal többet költünk bérekre 
most, mint 4 évvel ezelőtt. Ahogy egyébként az iparüzési adó mértékének a növekedése is, 
ez egy konjunktúraciklus csúcsának a pozitív mellékterméke, az emberek többet keresnek 
és az Önkormányzat ezt ki is tudja nekik fizetni. Hozzá kell tegyem, hogy az iparűzési adó is 
és a béremelkedés is nyilván egy makrogazdasági hatások eredőkeként létrejött hatás, nem 
biztos, hogy ez minden évben így lesz. A beruházási és a felújítási oldalon rengeteg 
melléklete van a költségvetésnek, amit érdemes böngészni. Ilyenkor tradícionálisan 
kettővel szoktunk foglalkozni: a beruházási és felújítási táblával, ezt a kettőt együtt mondjuk 
felhalmozásnak. Az abszolút zászlóshajója az idei évnek a méretéből kifolyólag is a Mocorgó 
Óvoda és a Szervátiusz Iskola a felújítása, hatalmas beruházási munkája, amely a 
hitelfedezethez igazítva bruttó 3 milliárd forintra van beállítva. Azt el kell mondjam még 
használati utasításként ehhez a két táblához, hogy tisztelt Képviselőtársaim nettó 
összegeket fognak látni ezeken a sorokon - én bruttót mondok, mindenütt rászámoltam a 
27% áfát. A két táblának a legvégén van az áfa akkumulálva. Ott az egyes sorokon nettó 
összegeket lehet találni, ezért lehet az, hogy nem egyeznek az ott szereplő számokkal az én 
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számaim, mert én már fölszoroztam. Rengeteg kiadásunk van a Hős utcával kapcsolatosan, 
amik természetesen kormányzati forrásból mennek. Majd a felújítási táblánál lesz érdekes, 
de lakásfelújításra is költünk ebből a pénzből. Sok zöldfelületi fejlesztésünk van. Az Óhegy
parkban, a Sportligetben egy egész komplex funkcióegyüttes fog kialakulni, amihez még az 
állam is hozzájárul különböző forrásokkal a futókör, a gördeszkapálya formájában. Fontos 
elmondani, hogy az Önkormányzat beruházási és felújítási táblája most már sokadik éve 
olyan értelemben féli-meddig kötött, hogy több évre előre gondolkodunk, ami azt jelenti, 
hogy egy, de ha van rá mód, két évre előre igyekszünk megtervezni a saját beruházásainkat. 
Aki volt már abban a helyzetben, hogy építési engedélyt kellett szereznie akár csak egy 
egyszerű projekthez, az pontosan tudja, hogy ennek mi az átfutási ideje. Ha egy 
százmilliókban mérhető projketnek a tervezését és engedélyeztetését időben összeadjuk, 
meg hozzáveszünk még egy közbeszereztetést, az épp kitesz ha nem is egy egész évet, de 
valahol 6-12 hónap között van, nyilván a közbeszerzés fajtájától függően . Ezért igyekszünk 
előre gondolkodni ezekben a kérdésekben. Ilyen módon nyilván adja magát, hogy az kerül 
bele mindig a következő év költségvetésébe, amit az előző években megterveztünk. 147 
millió forintot fordítottunk a beruházások tervezésére, még egyszer mondom, ezek csak a 
beruházások. A felújítások ebben nincsenek benne. A felújítási táblának a legmarkánsabb 
sora talán az Újhegyi Uszodának a második üteme, ami 850 millió forintos forrásigényű 
beruházás. Szorosan ott van mögötte a lakásfelújítás, ami ketté van bontva: a nem Hős 
utcával kapcsolatos és a Hős utcával kapcsolatos beruházásokra. Ez a megkülönböztetés 
inkább a forrásoldalnak szól, nem annak, hogy hol költjük el ezt a pénzt. Komoly pénzeket 
költünk önkormányzati épületek felújítására. Megtévesztő lehet, hogy az Önkormányzat 
lakásállományát is sok szempontból szegmentálhatjuk, de a legkézenfekvőbb és a 
leggyakrabban szóba kerülő az a tisztán önkormányzati épületek és a vegyes tulajdonú 
épületek. Ebben a pillanatban az önkormányzati lakásainknak közel fele olyan 
társasházakban van, ahol az Önkormányzatnak egytől Y darab lakása van, és a kívánatosnál 
sokkal alacsonyabb az olyan épületek aránya, amelyek tisztán önkormányzati tulajdonban 
vannak. Ennek van előnye is, hátránya is. A tisztán önkormányzati tulajdonnak az egyik 
hátránya, hogy az összes közös tulajdonnal is nekünk kell foglalkozni: födém, függőfolyosó, 
méretlen elektromos és gázrendszer és hasonlók. Ez utóbbinak a felújítására tisztán 
önkormányzati épületekben, tehát ezeknek a nem lakáshoz kapcsolódó tartószerkezeti, 
gépészeti és egyéb elemeknek a felújítására is elköltöttünk közel 150 millió forintot. 
Folytatódik a Pongrácz Idős Klub felújítása, bölcsőde- és óvodafelújítások vannak, 
elsősorban tetőszigetelések, igen nagy összegben. Költeni vagyunk kénytelenek az Sl-re, a 
Sörgyár 1. telepre, ami a Dréher Antal-féle Dréher Sörgyáraknak a legeslegelső telepe, innen 
van a neve. Önkormányzati tulajdonban van, ez egy elég régi örökség. Az Önkormányzat az 
ingatlanvagyont az utóbbi időben mértékkel ugyan, de bővítette. Hozzá kell tegyem, hogy az 
utóbbi időben vásárolt részeknek nincs fenntartási kötelezettsége vagy költsége, mert hogy 
az telek, de a korábban megvásárolt épületek bizony ipari műemlék voltunknak megfelelően 
és koruknak megfelelően visznek el pént. Ez egy adottság, erre sajnos minden évben költeni 
kell, de bízunk abban, hogy ezt funkció fogja kikompenzálni belátható időn belül. Ez egy 300 
millió fölötti összeg. Évről évre szisztematikusan haladunk végig az utakon és a járdákon. A 
járdákra egyébként járdakoncepciót is készített a Kőbányai Vagyonkezelő, ez egy nagy és 
alapos munka, és a Vagyonkezelő emberei azok közé számíthatják magukat, akik Kőbányán 
minden járdát végigjártak, amit csak végig lehet járni. Óriási befektetett munka van e mögött 
az anyag mögött, viszont ezt a munkát az Önkormányzat folyamatos beruházással honorálja. 
Nyilván a kőbányai járdákra minden pénz kevés lenne, ettől függetlenül azt gondolom, hogy 
a szisztematikusan belefektetett pénz meg fog térülni. Járdafelújításra 100 millió, parki 
járdákra további 50 millió forintot különítettünk el. Ezen kívül útfelújításokra is 125 millió 
forint található a költségvetésben, és ahogyan utaltam a beruházások tervezésére, itt is van 
egy felújítási-tervezési sor 161 millió forint értékben. Hogyha ezt összeadjuk a beruházások 
tervezésével, az kicsit több mint 300 millió forint. Azt érdemes extrapolálni ebből, hogy bár 
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ezek természetesen vegyes mélységű tervek, nem csak kiviteli tervben végződő tervek, nem 
követünkel nagy hibát, ha azt mondjuk, hogy egy beruházásnak általában 5-8%-a a tervezés. 
Hogyha ennek megfelelően ezt a 300 milliót fölszorozzuk 12-vel vagy 20-szal, akkor ez 
valahol 3,6 és 6 milliárd forint közötti fejlesztést fog lehetővé tenni a következő években. 
Röviden ennyit szerettem volna elmondani a költségvetésről. Az összeállítás munkálataiban 
volt szerencsém közreműködni, jó szívvel ajánlom a Képviselő-tetületnek elfogadásra. 
Köszönöm szépen. 

Elnök: Ilyen az, amikor Tanácsnok úr rövidségre törekszik. Köszönjük szépen. Tóth Balázs 
elnök úr! 

Tóth Balázs: Köszönöm a szót, Polgármester úr! Természetesen a Költségvetési Bizottság 
is megtárgyalta a költségvetést. Véleményezést írtunk hozzá, amit S igen, egyhangú 
szavazattal támogatott a Bizottság. Ezután a költségvetést is megtárgyaltuk. Amint 
Polgármester úr mondta, egy módosító javaslat érkezett. Annyival egészíteném ki, hogy ezt 
a javaslatot Polgármester úr befogadta, tehát ez a költségvetésnek a részét képezi már. A 
jelen állapotban tehát nem kell róla külön szavaznunk. A költségvetést is S igen, egyhangú 
szavazattal fogadta el aKöltségvetési Bizottság és javasolja a Képviselő-testületnek is az 

; elfogadást. Költségvetési bizottsági elnöki posztomból eredően is eléggé beletekinthettem, 
hogy micsoda kemény munka volt ez az önkormányzati dolgozók részéről, úgyhogy én is 
szeretném megköszönni. Nagyon sokat tanultam az elmúlt időszakban, pedig lassan már én 
is tizedik éve leszek képviselő, de mindig lehet újat tanulni. Ez volt a hivatalos része a 
részemről. Két mondatot szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy nekem külön öröm, 
hogy zöldterülethez kötődő tételek is bekerültek a költségvetésbe. Kiemelném, hogy a 
komposztáló berendezésekhez hasonlóan az Önkormányzat ezután tervezi az esővízgyűjtő 
berendezések támogatását is. Komposztáló udvar létesítése van tervbe véve, házhoz menő 
ágaprítás, illetve a madárodú kihelyezésére is fokozottan figyelünk. Ez csak néhány tétel, 
ennél sokkal több is, a Rákosi-réteket érintő tételek is vannak a költségvetésben. Én ennek 
nagyon örülök és köszönöm szépen. 

Elnök: Mátrai Gábor elnök úr! 

Dr. Mátrai Gábor Imre: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt 
Polgármester úr! Én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a költségvetés 
elkészítésében. Megmutatkozik a benne a hosszú évek folyamán elvégzett munka, az a 
kiegyensúlyozott, átlátható, stabil gazdálkodás, amely Kőbánya minőségi fejlődését mutatta 
az elmúlt évtizedekben, s úgy gondolom, hogy ez a továbbiakban is így marad mind a 
szociális, mind a kulturális, oktatási intézményrendszer területén. Külön kiemelném, hogy 
mint újhegyi képviselő nagyon örülök annak, hogy két intézményi rész is, a Gyermeksziget 
Bölcsőde és a Csodafa Óvoda is, annak udvari része teljes mértékben megújul. Az uszoda is 
egy teljesen új szerkezeti részt és egy belső részt kap, kiemelendő a Sportliget további 
fejlődése, illetve hogy az ötös ütemben Újhegy belső út hálózata teljes mértékben meg fog 
újulni. Úgy gondolom, hogy ez a stabil, kiegyensúlyozott költségvetés mindannyiunknak a 
közös munkája, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen. S még egyet szertnék 
zárásképpen: a tartalmi összefoglaló 15. oldalán, a felhalmozási célú tartalékoknál a 
Közjóléti Bizottság feladatkörében van meghatározva egy eszközbeszerzés a fogorvosi, 
háziorvosi résznél 2-2 millió forintos összegre. Itt a 4 millió forint helyett még plusz két 
nulla található: 400 millió forint. Ennek a javítását szeretném kérni. Legalábbis nekem itt az 
anyagomban ez szerepel. 
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Elnök: Ha csak ott van így, az nem nagy baj, ha máshol is így van, az már nagyobb. Ha ez így 
van a táblában, akkor baj van. Jegyző úr úgy emlékszik, mintha ő ezt javította volna. 
Köszönjük, Elnök úr. Huszti András Norbert! 

Huszti András Norbert: Szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit. Csak 
szeretnék reflektálni a Polgármester úr korábbi kijelentésére, miszerint 500 millió forintot 
kapott Kőbánya a kormánytól. Való igaz, hogy a kormány utalta ezt a pénzt, ellenben nem 
sikerülhetett volna Karácsony Gergely nélkül és a Fővárosi Közgyűlés nélkül, mivel ezt a 
pénzt arra kapta a Kőbányai Önkormányzat, hogy az Atlétikai VB megvalósulhasson. 
Cserébe pedig 50 milliárd forintot kap öt éven keresztül, 5 évre lebontva a Fővárosi 
Önkormányzat. Illetve még azzal kapcsolatban szeretném megkérdezni Polgármester urat, 
hogy a különböző híroldalak lehozták, hogy az iparűzési adó várható csökkenése van 
napirenden, illetve annak áttervezése a kormány részéről. Polgármester úrnak mi a 
véleménye erről és mit tervez ellene tenni, hogyha ez negatív irányba befolyásolná az 
Önkormányzat munkáját, illetve az emberek életét mennyiben befolyásolná? Köszönöm 
szépen. 

Elnök: Somlyódy alpolgármester úr következik. 

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Nagyon fontos mérföldkőhöz 
érkeztünk, méghozzá az új időszaknak egy olyan eseményéhez, ami új megközelítést is 
igényelt az előkészítés során. Köszönöm mindenkinek az együttműködést ebben, hiszen itt 
most nem az történt, hogy az egyik oldal megcsinálta a költségvetést, a másik oldal meg "jól 
nem fogadta el", mert hat nappal előtte megkapta a 4372 soros irományt, amit tudjuk, hogy 
elég nehéz, sőt képtelenség átolvasni. Különösen hogy láttuk ezt a módosító javaslatot, hogy 
ez mi mindennel összefügg és hogy függ össze. Tehát ezt négy nap alatt nyilván nem lehetett 
átlátni. Iszonyatosan nagy munka volt, mind az apparátus, az intézmény részéről, de 
képviselőtársaim részéről is, hiszen itt el kell mondani, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy a képviselők is már január elejétől kezdve részt vettek az egyeztetésekben, ki 
hosszabb, ki rövidebb ideig, de általában hosszabb ideig. Menet közben beleszólhattak, 
véleményt mondhattak, tehát most úgy tűnik, hogy kevesebb a hozzászóló, kevesebb a vita, 
netalántán még egyhangúlag is lesz elfogadva, de ezt megelőzte egy olyan tárgyalás, amely 
kőkemény volt. Hiszen egy külső szemlélőnek el kell mondani, hogy ez is, egy kicsit nagyobb 
összegekkel, egy kicsit nagyobb méretekben, de olyan, mint egy családi költségvetés, amikor 
öszeül a család, hogy most a nyaralót festessük ki, az autót vegyük meg vagy a mosógépet 
szerezzük be, de egyszerre a háromra nincsen elég, és mindegyik jogos igény és el kell 
dönteni, hogy mi lesz idén és mi lesz később. Egy kicsit más dolgokra, de ez ugyanígy 
működik az Önkormányzatnál. Nyilván mindenki leadta az igényét. Csak egy számot 
engedjenek még meg, nem terhelve a hallgatóságot ezzel, de amikor csak a felújítás, 
beruházás sorokat néztük, akkor a teljesen jogos igények, amit leadtak - és mindenkinek 
igaza volt, hogy nagyon fontos, amit leadott-, 6 milliárd forinttal volt még így is több, amit 
meg kellett találnunk, ennyivel volt "rövidebb a takaró". Nyilvánvaló, hogy akinek a teljesen 
jogos igénye nem teljesült, annak le kellett nyelni ezt a békát. Nem volt egyszerű, mert egy 
kicsit mindenki nyert és egy kicsit mindenki veszített. El kell mondanom, hogy ez az oldal, 
ahol én ülök, megnézte a tervezetet és megállapíthattuk, hogy a programunknak a 
kétharmadában a fedezet biztosítva van arra, amit programként megfogalmaztunk, kértünk 
és meghirdettünk, ezek meg tudnak valósulni. Azt gondolom, hogy fideszes társaim is 
elmondhatják, hogy az ő programjukból is elég sok mindent sikerül majd megvalósítani 
ebben az időszakban, de ez így jó, hogy mindketten lehetőséghez jutottunk. Azt őszintén 
meg kell mondani, hogy van ami elmaradt, és az nem azért maradt el, mert aki mondta, 
ostobaságot javasolt, hanem azért, mert ilyen hosszú volt a takarónk. Még egy dolgot meg 
kell említsek, ez pedig az, hogy itt nagy divat volt elmondani, hogy hogyan herdáljuk mi a 
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pénzt közvetlenül az indulás után. Csak egy dologra hívnám föl a figyelmet, hogy itt a 
beruházások, felújítások mellett, melyeknek a száma igen jelentős, örülök, hogy még egy 
dologban teljes konszenzus volt, mégpedig abban, hogy a szociális jellegű juttatásoknak a 
számát sikerült úgy megemelni, hogy azt hiszem, a budapesti átlag felett van. Egy olyan 
emelést sikerült megtenni, ami olyan összegekhez köti a jogosultságot, amelyek felette 
vannak az előző éveknek. Azok az emberek, akik a minimálbér emelés miatt kiestek volna 
ebből a rendszerből, de tudjuk nagyon jól, hogy azért rászorultak, adminisztratív okok miatt 
nem kerültek ki az ellátórendszerből, mert az emeléssel ugyanúgy benn maradtak, sőt talán 
többen tudnak részesülni a szociális ellátásból. Ez bizony nagyon nagy szó manapság. Amit 
még el kell mondani, a Hős utcával kapcsolatban is, meg amit máshol is említettek a kollégák 
a bérlakások helyzetéről: igen jelentős az a lakásfelújítási keret, ami most 
megfogalmazódott a költségvetésben. Azt gondolom, hogy ez azt a célt is szolgálja, hogy 
azokból a már sokszor - azt szoktam mondani és elnézést a kifejezésért - állati 
tartózkodásra is alkalmatlan helyiségekből felújítással olyan helyiségeket lehet kialakítani, 
ami lakás céljára is alkalmas. Talán még azoknak is megoldást jelent, akik most a Hős utca, 
Szállás utca vagy ilyen típusú helyeken vannak, amik bizony igen lerobbant, problémás 
állapotúak. Tudunk alternatívát, lehetőséget nyújtani majd a jövőben a számukra, ezt is 
választhatják, hogyha akarják. A járdák és az egyéb ilyen felújítások tekintetében 
mindenkinek igaza van, hiszen azzal a több száz kilometer hosszú járdával kapcsolatban, 
ami Kőbányán van, midenütt teljes mértékben jogos, hogy ráférne egy felújítás. Bár 
folyamatosan zajlik, azt is meg kellett mindenkinek érteni és tudomásul kellett venni, hogy 
nem lehet Kőbányának csak az egyik vagy csak a másik részét megújítani ebből a 
szempontból. Ennek van egy programja és én azt hiszem, hogy elég szépen sikerült erre 
pénzt keríteni. A másik pedig, amit nagyon sokszor felvetnek: a közbiztonság kérdése, amit 
elsősorban a kamerák kihelyezésével tudunk biztosítani. Sikerült továbbvinni a programot 
a pályáztatási rendszerben. Most már odáig eljutottunk, hogy az öt-hat évvel ezelőtt 

kihelyezett, időközben már elavult kamerák minőségi cseréjére is lehetőséget biztosítunk, 
hogy korszerűbb kamerák kerüljenek a helyükre, tehát nemcsak új kamerákra, hanem a 
régiek megfelelő cseréjére is lehetőséget tudunk biztosítani. Meghirdettük, hogy a fiatalok 
felé is nyitni kíván az Önkormányzat és ez az életmód, a sport, a mozgás tekintetében is 
nyilvánuljon meg. Ezzel kapcsolatban csak két dolgot mondanék. Az egyik az olimpiai 
sportággá vált görkoripályának a beruházása Kőbányán - ami ugyan nem unikum, mert már 
van belőle az Erzsébet téren -, a másik a kerékpáros sportnak a kiteljesítése a Sportliget 
végén. Két olyan dolog, ami biztos hogy fiatalok tucatjainak mozgásigényét próbálja 
kielégíteni. És amire még fölhívták a figyelmemet, az az, hogy a kutyásokról mindig 
elfeledkezünk. Megelégedésükre szolgálhat, hogy a Sportligetnél a kutya élménypark 
tervezése meg fog indulni, és reményeink szerint 2021-ben már meg is valósul. Külön 
köszönöm, hogy a Kőrösi Művelődési Központ, aminek a felújítása milliárdos nagyságrendet 
jelent, el fog indulni a kupola szigetelésével. A felújítás folytatódni fog, és minden évben 
igyekszünk erre majd pénzt keríteni. Felhívnám a figyelmet az egészségüggyel kapcsolatban 
arra, hogy sajnos divat lett, hogy ami állami szinten nem oldódik meg, annak megoldását 
mindenki az Önkormányzattól várja az iskoláktól az egészségügyig. Ennek természetesen 
megpróbálunk a lehetőségeink szerint megfelelni, de nyilván itt is végesek a lehetőségeink. 
Az orvosi rendelők felújításának az igénye teljesen jogos, teljesen jogos lenne a Gergely 
utcában, a városszéli telepen is, de ennyi pénz nem volt. Viszont az Újhegyi lakótelepen 
elindul. Nyilvánvalóan az előbb említett orvosi rendelők felújításához a következő 

időszakban meg kell teremtenünk a feltételeket, tehát ez a költségvetés egyúttal a következő 
időszak feladatait is meghatározza. Itt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a tervezés 
elindul, mert hogyha nincsenek meg a megfelelő kiviteli, építési tervek, akkor ha egy-egy 
pályázat beesik, akár állami, akár európai uniós szinten, akkor nagyon nehéz pályázni. 
Külön köszönöm, hogy helyet kapott két égető probléma: a lakosság számára két olyan 
találkozási pont, mint amit Újhegyen az Újhegyi Közösségi Ház megléte segített. A Gyakorló 
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utcában és a Zágrábi utcában ennek a tervezésére és kivitelezésére is pénzt tudunk 
fordítani. Ez már évtizedek óta igény az ott lakók részéről. Még egyszer köszönöm a 
képviselőtársaknak, külön az apparátusnak, hogy kemény munkával, de azt gondolom, hogy 
jó költségvetést sikerült összehoznunk. Köszönöm. 

Elnök: Kovács Róbert képviselő úr következik. 

Kovács Róbert: Köszönöm szépen. Ha szabad egy személyes megjegyzést tennem: 
életemben sokmindent csináltam már, de költségvetési kérdésekkel most először kellett 
foglalkoznom. Igyekeztem minél többet tanulni, de most Balázs egy kicsit elbizonytalanított, 
amikor azt mondta, hogy még tíz év után is rengeteget tanult. Ebből látszik, hogy ez egy ilyen 
terület. Egy olyan dolgot szeretnék kiemelni, amit hiányolok vagy nem nagyon kap 
prioritást. Az egyéni körzetekben az egyéni képviselőknek a mozgástere egy picit, akár csak 
szimbolikus értelemben a jövőben lehetne nagyobb, ami azt jelenti, hogy olyan összeget 
lehetne a körzetekhez rendelni, amik szimbolikus összegek, de a képviselőnek és az ottani 
közösségnek, a közösség hangadó tagjainak a bevonásával lehetne dönteni kisebb 
összegekről. Az SZMSZ-ben is szó van arról, hogy helyi tanácsadó testületeket vagy 
csoportokat lehetne fölállítani. A következő években erre el tudnánk menni, hogy legyenek 
ilyen tartalékok a 12 körzet számára is. Köszönöm szépen. 

Elnök: Dr. Pap Sándor következik. 

Dr. Pap Sándor: Elnézést, hogy ismét szót kértem. Gyorsan megcsináltam a házi feladatot 
az interneten elérhető adatokból, amiket mondtam a 10-11 milliárddal kapcsolatban. Most 
három kerületet vettem elő , de azért ezek a nagyobbak közül valók. Azért fogok több 
számot, illetve nagyságrendet mondani, mert több éves költségvetésnek az adatait tudtam 
megnézni, illetve nyilván a tervezési és a megvalósulási adatok, ha nem is nagyságrendileg, 
de valamelyest különböznek. Azt mondhatjuk, hogy a 11. kerületi önkormányzat 4-4,5 
milliárd forint értékben költ fejlesztésre, a 13. kerület 5,5 és 7 milliárd között, Zugló pedig 
4-4,5 milliárd forintot. Most még Óbudát hozzá lehetne nézni, de kijelenthetjük, hogy a négy 
legtőkeerősebb és legnagyobb kerületből hármat nagyságrendekkel verünk. Azt gondolom, 
hogy büszkék lehetünk, mert ezen adatok fényében már nem óvatlanság kimondani, hogy a 
miénk a legnagyobb beruházási és felújítási tábla a fővárosban. Köszönöm. 

Elnök: Köszönöm, Tanácsnok úr. Radványi Gábor alpolgármester úr következik. 

Radványi Gábor: Köszönöm. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület valamennyi 
képviselőcsoportjának a vezetője megszólalt, úgy gondolom, hogy lehet, hogy - akár 
zárszóként - én is néhány gondolatot megosszak Önökkel. Ígérem, hogy az én 
mondanivalómban egyetlen szám sem fog szerepelni. Inkább egyfajta érzetet, érzületet 
szeretnék kifejezni a mai hozzászólásommal. Az október 13-i választások után kialakult ez 
a helyzet és ez az első költségvetés, amit mondhatom úgy, hogy közösen hoztunk létre. A 
költségvetés megalkotása a kölcsönös bizalmatlanságon is alapulhatott volna, de a 
kölcsönös bizalmon is. Végigkísértem a költségvetési tárgyalásokat több napon keresztül. 
Tárgyaltunk mindenkivel. A képviselőknek a fidesz frakció részéről mindenki leadta a 
javaslatát, hogy mit tegyünk be a költségvetésbe, de valószínűleg ez a másik oldalon is így 
történhetett, és összejött ez a költségvetés. Azt hiszem, ezt mindenki jó szíwel a zakójára 
tűzheti vagy a kalapjára tűzheti, mert fontos, hogy a juttatások rendszerét úgy meg tudtuk 
őrizni vagy fejleszteni tudtuk, hogy azzal a kőbányai munkaerő megtartását, illetve a 
munkaerő ide vonzását biztosítani tudtuk. Ez az egyik legfontosabb, hogy legyen, aki 
továbbra is dolgozzon Kőbányán, és jó légkörben, jól tudjon itt tevékenykedni, megtalálja a 
számítását. Amit Huszti képviselő úr felvetett, arra csak nagyon röviden reagálnék. Igen, van 
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egy kormány, aki támogat, van egy Főváros, aki remélhetőleg szintén támogat, és akár ide 
vehetném az EU forrásokat is, hogyha Kőbánya ebből, mint település részesülni tud, és ha 
azt esetleg más pártformációnak köszönhetjük, annak is nagyon örülünk. Tehát én azt 
gondolom, hogy ne csináljunk abból politikát, hogy ki támogat és miért támogat. Nincsen 
szaga a pénznek, tehát teljesen mindegy, ha Karácsony Gergőtől kapjuk a támogatást vagy 
ha a kormányzattól, vagy akár az EU-ból, tán DK-s közreműködéssel. Én örömmel fogom 
megszavazni ez alapján a költségvetést. Köszönöm. 

Elnök: Köszönöm szépen. Más nem jelentkezik szólásra, ezért a vitát lezárom. A 
költségvetéssel kapcsolatban igazából kérdés nem hangzott el. Kovács képviselő úrnak volt 
egy javaslata a jövőre vonatkozóan. Számtalanszor fölmerült már ez a kérdés, azonban a 
költségvetési gazdálkodás természetéből adódóan az biztosan nem fog működni, hogy rész
költségvetéseket képezzünk. Az, hogy adott önkormányzati választókerületekben esetleg 
bizonyos összegek felhasználására javalatot fogalmazzunk meg, nem ördögtől való dolog, 
bár nem hiszem, hogy le kell bontanunk ilyen szintre. Hozzáteszem, az Mötv évtelmében a 
települési képviselő a település egészéért felel a tevékenységével, nem egyes körzete kért. A 
döntéseknél ezt mind-mind, azt gondolom, előtérbe kell helyezni, még akkor is, hogyha 
bizonyos ügyek képviseletére adott választókerületben élők fölkérik vagy fölhatalmazzák. 
Azt viszont nagyon fontos dolognak tartom, és a következő évi költségvetést úgy fogom már 
előterjeszteni, hogy a részvételi költségvetés gyakorlatának Kőbánya is színtere lehessen. 
Nem oly mértékben, mint Tóth Balázs képviselő úr javasolta - köszönöm a 
ciklusprogramhoz tett javaslatait -, hiszen 10 millió forint, azt gondolom, részvételi 
költségvetésnél olyan marginális összeg, amiért nem érdemes belefogni. Tehát ezt 
minimum 100 millió forintos nagyságrendben érdemes megfogalmazni. Majd ily módon 
fogom ezt én a ciklusprogramhoz javaslatként hozzátenni. És azzal kapcsolatban, amit 
képviselő úr feszegetett, azt gondolom, hogy amit egy részvételi költségvetés kerületi 
gyakorlatba történő beépítésével megteremtünk, az ilyesfajta igényeknek is megfelel. Hogy 
válaszoljak Huszti képviselő úr kérdésére, a Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületében az ilyenfajta politikai megnyilvánulásoknak a múltban sem engedtem teret, a 
jövőben sem fogok teret engedni. Ez a Képviselő-testület, annak a munkája nem ennek a 
színtere. Tehát kérem Képviselő urat, tartózkodjon az ilyen politikai megnyilvánulásoktól. 
Köszönöm. Rendeletalkotás következik, a költségvetésről fogunk szavazni. 

Kovács Róbert írásbeli módosító javaslata: 
1. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 2. mellékletében foglalt táblázat 
F:15 mezőjében a „19 OOO OOO" szövegrész helyébe a „71 OOO OOO" szöveg, a G:15 
mezőjében a „820 183 341" szövegrész helyébe a „872 183 341" szöveg, az E:16 mezőjében 
a „6 380 157 331" szövegrész helyébe a „6 328 157 331" szöveg, a G:16 mezőjében a 
„6 457 935 048" szövegrész helyébe a 11 6 405 935 048" szöveg, az E:23 mezőjében a 
„10 326 625 565" szövegrész helyébe a „10 274 625 565" szöveg, az F:23 mezőjében a 
„782 352 223" szövegrész helyébe a „834 352 223" szöveg, az E:33 mezőjében a 
„10 489 864 065" szövegrész helyébe a „10 437 864 065" szöveg, az F:33 mezőjében a 
,,782 352 223" szövegrész helyébe a „834 352 223" szöveg lép. 

2. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 4. melléklet 6. pontjában foglalt 
táblázat C:3 mezőjében a „19 OOO OOO" szövegrész helyébe a „71 OOO OOO" szöveg, az E:3 
mezőjében a „820 183 341" szövegrész helyébe a „872 183 341" szöveg, a C:42 mezőjében 
a „19 OOO OOO" szövegrész helyébe a „71 OOO OOO" szöveg, az E:42 mezőjében a 
,,820 183 341" szövegrész helyébe a „872 183 341" szöveg lép. 

3. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 4. melléklet 7. pontjában foglalt 
táblázat B:3 mezőjében a „6 212 907 602" szövegrész helyébe a 11 6 160 907 602" szöveg, az 
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E:3 mezőjében a „6 290 685 319" szövegrész helyébe a „6 238 685 319" szöveg, a B:42 
mezőjében a „6 380 157 331" szövegrész helyébe a „6 328 157 331" szöveg, az E:42 
mezőjében a „6 457 935 048" szövegrész helyébe a „6 405 935 048" szöveg lép. 

4. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 4. melléklet 11. pontjában foglalt 
táblázat B:3 mezőjében a „26 533 350 475" szövegrész helyébe a „26 481350475" szöveg, 
a C:3 mezőjében a „2 084 600 710" szövegrész helyébe a „2 136 600 710" szöveg, a B:42 
mezőjében a „34 817 957 238" szövegrész helyébe a „34 765 957 238" szöveg, a C:42 
mezőjében a „2 116 003 387" szövegrész helyébe a „2 168 003 387" szöveg lép. 

5. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 10. mellékletében foglalt táblázat 
B:81 és D:81 mezőjében a ,,40 944 882" szövegrész helyébe a „O" szöveg, a 8:84 mezőjében 
az „1 318 202 764" szövegrész helyébe az „1 277 257 882" szöveg, a D:84 mezőjében az 
„1328438 984" szövegrész helyébe az „1 287 494 102" szöveg, a B:91 mezőjében a 
„3 846 499 615" szövegrész helyébe a „3 805 554 733" szöveg, a D:91 mezőjében a 
„3 875 702 465" szövegrész helyébe a „3 834 757 583" szöveg, a 8:92 mezőjében a 
„4 892 053 230" szövegrész helyébe a „4 851108 348" szöveg, a D:92 mezőjében a 
,,4 953 295 527" szövegrész helyébe a „4 912 350 645" szöveg, a 8:93 mezőjében az 
„1 320 854 372" szövegrész helyébe az „1 309 799 254" szöveg, a D:93 mezőjében az 
,,1 337 389 792" szövegrész helyébe a „1 326 334 674" szöveg, a 8:94 mezőjében a ,, 
6 212 907 602" szövegrész helyébe a „6 160 907 602" szöveg, a D:94 mezőjében a 
,,6 290 685 319" szövegrész helyébe a „6 238 685 319" szöveg, a 8:127 mezőjében a ,, 
6 380 157 331" szövegrész helyébe a „6 328 157 331" szöveg, a D:127 mezőjében a 
,,6 457 935 048" szövegrész helyébe a „6 405 935 048" szöveg lép. 

6. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 12. mellékletében foglalt táblázat 
C:28 és D:28 mezőjében a „10 OOO OOO" szövegrész helyébe a „62 OOO OOO" szöveg, a C:38 
mezőjében a „19 OOO OOO" szövegrész helyébe a „71 OOO OOO" szöveg, a D:38 mezőjében a 
„820 183 341" szövegrész helyébe a „872 183 341" szöveg, a C:39 mezőjében a 
„443 910 OOO" szövegrész helyébe a „495 910 OOO" szöveg, a D:39 mezőjében az 
,,1851174968" szövegrész helyébe az „1903174 968" szöveg lép. 

Indokolás: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendelet tervezete 40 944 882 Ft + áfa összeget tartalmaz a 
Sportligetben nyilvános illemhely kialakítására. Az illemhely biztosítására vonatkozó 
elképzelés további megvizsgálásáig javasolom, hogy a tervezett forrás a Képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékába kerüljön. (119 /1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 119 /1. módosító javaslatot. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal, a 119 /1. módosító javaslat figyelembevételével az előterjesztés 1. melléklete 
szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel 
összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

7. napirendi pont: 
Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
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Elnök: Megnyitom a következő napirendi pont tárgyalását, az Óhegy Polgárőr Egyesülettel 
kötendő együttműködési megállapodás a tárgya, Mustó Géza alpolgármester úr az 
előterjesztője. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kovács Róbert képviselő úr következik. 

Kovács Róbert: Köszönöm szépen, csak egy nagyon gyors megjegyzés. A keddi bizottsági 
ülésen, illetve az egyesületi elnök úrral folytatott rövid személyes beszélgetés során az a 
vélemény alakult ki - és azt hiszem, ezt többen osztjuk-, hogy nagyon komoly remény van 
arra, hogy Kőbányán végre egy a kerülethez méltó polgárőrség kezdje meg a működését. 
Nagyon bízunk benne, hogy tényleg így lesz. Köszönöm. 

Elnök: A remény, az megvan, de azt gondolom, ahhoz, hogy ezt elérjük, meg kell 
teremtenünk, meg kell találnunk annak az útját, módját, amivel el tudjuk érni, hogy a 
társadalomban, Kőbányán a civil szerepvállalás erősödjön. Enélkül sajnos a kilencvenes 
évek elején nagy lendülettel létrejött és jó hatékonyságú működéssel elinduló 
polgárőrségek nem fognak megújulni. Látjuk, országos probléma: azon polgárőrök, akik a 
kilencvenes évek elején az akkor gyorsan megalakuló pogárőrséghez csatlakoztak, 
megöregedtek. Nincs mit szépíteni ezen. Nagyon sok esetben itt azon túl, hogy a 
szabadidejét áldozza valaki a közösségért, még anyagi erőforrást is betesz: saját gépkocsit 
használ, önmaga vásárol egyenruhát. Ha nem tudjuk elérni azt, hogy ismét föltámadjon az 
igény arra, hogy akár a polgárőr szolgálaton keresztül tegyünk a közösségért - nevezzük ezt 
civil mozgalomnak, még akkor is, ha speciális szabályok között történik a szervezése-, akár 
más módon, hiszen ennek számtalan eszköze lehet, akkor sajnos hiába támogatás, 
erőfeszítés, jó gondolat. Tehát azt gondolom, hogy a Képviselő-testület felelőssége, hogy a 
civilséget, akár a polgárőrség munkájában megjelenő civilséget is a maga eszközeivel 
segítse, annak szervezését, szerveződését megfelelő eszközökkel alátámassza. Indítom a 
szavazást. 

34/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az Óhegy Polgárőr Egyesület (székhelye: 
1104 Budapest, Sörgyár utca 91., nyilvántartási száma: 01-02-0015212, adószáma: 
18514986-1-42, bankszámlaszáma: FHB Bank Zrt. 18203284-06020485-40010019, 
képviseletében Kálmán László elnök) között kötendő együttműködési megállapodást az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását 
követően aláírja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 

módosítása 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 
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Elnök: A nyolcadik napirendi pontunk következik, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 
2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása. Az előterjesztő, alpolgármester úr 
nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, más sem jelentkezik hozzászólásra, nincs kérdés. 
Szavazunk. 

35/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2019. december 19. napján 
megkötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybelépését követően aláírja. 
Határidő: 2020. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

9. napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 3 /2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal 

Elnök: Megnyitom a 9. napirendi pontunk tárgyalását, ami a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletünk módosítására irányul. Előterjesztőként nem kívánom 
kiegészíteni szóban, majd később esetleg hozzáteszek. Weeber Tibor alpolgármester úrnak 
adok szót. 

Weeber Tibor: Köszönöm szépen. Ma már többször esett erről szó, én a szakmai részéről 
beszélnék. Főleg nyugdíjasoknál, a nyugdíjemelkedések miatt is egyre többen estek ki ebből 
a rendszerből. Reményeim szerint őket most vissza tudjuk emelni, tehát újból tudnak 
támogatásért fordulni. A piacon pedig nőttek a bérek, tehát ott is van egy réteg, akikre oda 
kellett figyelni. Ha megnézik a táblázatokat, akkor jelentős emelések voltak: tehát a 
családban élők esetén 85 500-ról 105 OOO forintra nőtt az egy főre eső jövedelemnél. Az 
egyedül élők esetében - hiszen bizonyos szempontból ők vannak a legnehezebb helyzetben, 
hiszen sok esetben senkire sem számíthatnak-, az ő esetükben 114 000-ről 135 OOO-re 
nőtt, akik a rendkívüli élethelyzethez nyújtott támogatáshoz hozzáférhetnek. Egy olyan kör 
van, akik teljesen új ellátásként fordulhatnak most támogatásért, ezek a gyerekek, az erdei 
iskolához, táborokhoz nyújtott támogatással, hiszen sok esetben a családok kimerítették 
már az egyszeri 30 OOO forintos támogatást, és a táborozásra nem tudták esetleg elküldeni 
a gyermekeiket, mert nem volt már erre pénz. Ezért itt új támogatásként két gyermek 
számára is lehetőséget biztosítunk, hogy 30 000-30 OOO forintot igénybe véve el tudjanak 
jutni ezekbe a táborokba. Hiszen az iskolai közösség sérül azzal, hogyha vannak olyan 
gyerekek, akik nem tudnak részt venni a saját osztályukkal bizonyos eseményeken. Fontos 
még az emelkedés a rendszeres települési támogatásnál, hiszen itt azok a nyugdíjszerű 
pénzellátásban részesülő emberek vannak, akiknél nagyon alacsony az egy főre eső 
jövedelem, tehát a legszegényebbek. A jövedelemhatár itt 57 OOO forintról 75 OOO forintra 
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emelkedik, tehát itt is történik egy jelentős kompenzáció vagy emelés. Nőnek a lakhatási 
kiadásokhoz való hozzájutásnak a lehetőségei is tulajdonképpen minden esetben. 

Elnök: Köszönöm. 

Somlyódy Csaba: Köszönöm szépen. Utalnék az előbb elmondottakra, hogy most váltjuk 
aprópénzre azt a részt, amelyet az előbb fogadtunk el. Nagyon örülök, hogy sikerült ezt 
megoldani, mert sajnálatos módon mindig vannak - és Kőbányán nagy számban vannak -
olyanok, akik segítségre szorulnak. Jó dolog, hogy valamelyest sikerült megoldani ezt a 
helyzetet. Nyilván soha nem lehet teljeskörűen, de legalább elébe mentünk, és közös 
megegyezés volt abban, hogy ki kell tágítani a kört, nem pedig szűkíteni mindenféle 
adminisztratív okokra hivatkozva. Ezt az áldozatot, ezt a komoly lépést politikailag teljes 
egyetértében tettük meg. 

Elnök: Köszönöm, alpolgármester úr. Dr. Mátrai Gábor Imre elnök úr. 

Dr. Mátrai Gábor Imre: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt 
Képviselő-testület! Az imént megtörtént a költségvetés elfogadása. Itt a szociális rendelet, 
amely az egyik meghatározó rendelete Kőbányának. Hogy számokban is megmutassuk az 
egyik közkedvelt támogatási részt, tehát hogy honnan indultunk és hová jutottunk: a 2015. 
évi 3. rendelettől, annak 2016-os módosítása után, most pedig 2019-nél. Csak annyit 
szeretnék hozzáfűzni: ami korábban gyógyászati segédeszköz volt, az most egészségügyi 
támogatás címen szerepel. Tehát ez a családosok esetében 99 750 forint volt 2015-ben, 
majd 2016-ban 114 OOO forintra emelkedett, most pedig, 2019-ben 135 OOO forintra. 
Egyedülálló esetében ez 135 OOO forint volt 2015-ben, 2016-ban 171 OOO forintra 
emelkedett, most pedig, 2019-ben 195 OOO forintra emelkedett. Úgy gondolom, hogy ez egy 
nagyon szép összeghatár, amit Kőbánya biztosít szociálisan rászoruló jogosult személyek 
körének. Köszönöm szépen. 

Elnök: Köszönöm szépen, Elnök úr. Papp Zoltán elnök úr! 

Papp Zoltán: Köszönöm. Mindössze egy mondatot szeretnék mondani. A Közjóléti 
Bizottság elnökeként szeretném megköszönni. Ennyi. 

Elnök: Marksteinné Molnár Julianna elnök asszony! 

Marksteinné Molnár Julianna: Köszönöm szépen. Magának a rendeletnek a filozófiájáról 
szeretnék egy-két gondolatot megosztani. Ha sok szociális rendeletet végigolvasunk, látjuk, 
hogy mindig arra is kell gondolni egy kicsit, hogy ,,lezanzásítsuk", lefordítsuk köznyelvre, 
hogy a legegyszerűbb módon is megérthető legyen, hogy ki az, aki jogosult az adott 
támogatásra. Ennek a rendeletnek számomra a módosítások közül az egyik legjelentősebb 
gondolatköre az, hogy konkrét számokban fogalmaztuk most meg, hogy mik a jogosultsági 
feltételek. A szociális háló nagyon lényeges eleme, hogy mi az, amire hosszú távon számíthat 
egy adott rászoruló ember. Ebből a rendeletből számomra külön öröm, hogy ezek a szintek 
évről évre folyamatosan emelkednek. Az Önkormányzat hosszú évek óta a jogosultsági 
feltételeket, a hozzájutási szinteket a lehetőségeihez mérten mindig emelte. A gyermekek 
sorsa egy új fordulat és nagyon jó a táborozás, nagyon régi igény Kőbányán a családok 
részéről, hogy nyáron megfelelő biztonságban tudják a gyermekeiket. Az Önkormányzat 
biztosítja a nyári napközistábor lehetőségét, amit nagyon sok rászoruló gyermek igénybe 
vesz. Ez nem ennek a rendeletnek a része, de azt gondolom, hogy a kép teljességéhez 
hozzátartozik, hiszen ez is benne van a rendeletünkben, a költségvetési rendeletben, amit 
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az előbb megalkottunk. Nagyon fontos, hogy olyan táborozási lehetőségek is belekerültek 
most az ellátórendszerbe, amik eddig nem voltak, illetve civil szervezetek tudták csak 
biztosítani a rászoruló családok részére. Ez egy nagyon fontos előrelépés a hátrányos 
helyzetű gyermekek számára. Én a magam részéről jó szívvel ajánlom elfogadásra ezt a 
rendeletet. Köszönöm. 

Elnök: Köszönöm szépen. Más hozzászóló nincs, a vitát lezárom. Annyit szeretnék csak 
hozzáfűzni, hogy most itt többen elsősorban összegekről beszéltek. Emeltük a 
jövedelemhatárokat, emeltük a támogatás mértékét. Julika utalt már a filozófiájára, és azt 
gondolom, amit nagyon lényeges kiemelni a mi településtámogatási rendszerünkből, az az, 
hogy számos olyan támogatási formát megfogalmaz, amely egyébként más településeken 
nem jellemző. Ilyen szempontból mindenképpen unikális. Mátrai Gábor elnök úr említette, 
hogy összegszerűségében milyen fejlődés figyelhető meg 2015 óta mondjuk a korábban 
gyógyászati segédeszköz, most egészségügyi hozzájárulás címen biztosított települési 
támogatási formánál. Vegyük hozzá, hogy ez a települési támogatási forma Magyarországon 
egyébként más önkormányzatoknál nem létezik, és 2010-ben Kőbányán vezettük be. 
Ugyanilyen a most bevezetésre kerülő, új támogatási forma, az erdei iskolához, táborhoz 
nyújtott támogatás, hiszen ilyennel sem találkoztunk még más települések támogatási 
rendszerében. Az összes többiből van ami előfordul más módon, legyen az ápolási 
támogatás, egészségügyi támogatásnak bizonyos formái. Azt gondolom, ha a települési 
támogatásokról beszélünk, akkor nyilván nem szabad csak erre a rendeletre és az ezen 
keresztül elérhető támogatásokra koncentrálni. Hogy egy más példát említsek, Julika 
kiemelte, hogy a táborozást most már ily módon is támogatjuk, a gyerkek, a családok nyári 
szabadidejének hasznos, megfelelő eltöltését. Hozzáteszem, Balatonlellén tavaly 
harmincezer forint körüli összeget kellett fizetni a szülőknek egy 10 napos táborozásért. Ez 
a piaci ár harmada. Tehát a költségvetésünkben, támogatási rendszerünkben még számos 
olyan egyéb pont, hely is létezik, amelyeken keresztül a családokat, fiatalokat, gyerekeket 
támogatjuk. A nagycsaládos kártya nem jelenik meg ebben a települési támogatási 
rendszerben, ebben a rendeletben. Kőbányán él, más településeken nem tudok róla, és 
folytathatnánk még a sort számos olyan Kőbányán föllelhető támogatási elemmel, ami csak 
ránk jellemző, ezt mindig fontos elmondani, kiemelni. Egy városról, településről, 

társadalomról mindig jó képet mutat az is, jó képet tart elénk, hogy hogyan gondoskodunk 
elesettekről, hogyan gondoskodunk rászorulókról. Kőbánya, azt gondolom, hogy ebben a 
tekintetben megint csak nem szégyenkezhet, sőt! Úgyhogy legyünk büszkék arra, hogy 
milyen települési támogatási rendszert működtetünk ebben a városban. Szavazni fogunk, 
rendeletalkotás következik. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal, az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

10. napirendi pont: 
A „Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 

elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megnyitom a 10. napirendi pontunk tárgyalását, ami a „Kőbánya Számít Rád" 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálását jelenti. Most ismét egy olyan 
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előterjesztést tárgyalunk, amely támogatásról szól, azon túl, hogy ösztöndíj, 
tanulmányokhoz kötött, szociális elemei is vannak. Más településen nem ismerek ilyen 
pályázatot egyébként, de az előterjesztésben rejlő számok, annak tartalma azért mutatja, 
hogy az a támogatási mód, amelyet kitaláltunk pár esztendővel ezelőtt a tanulmányaikban 
igyekvő, de egyébként rászoruló gyermek, család támogatására, az reformra szorul. Akár 
annak a felülvizsgálatára, hogy milyen keretekkel, milyen összegekkel számolunk, akár 
annak a vizsgálatára, hogy a megfogalmazott cél eléréséhez vajon ez az eszköz-e a 
legalkalmasabb, vagy esetleg az eszközön is egy kicsit már csiszolnunk kell, és megtalálni 
azt a módot, amellyel az eredeti célt jobb hatékonysággal tudjuk elérni. Dr. Mátrai Gábor 
elnök úr! 

Dr. Mátrai Gábor Imre: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-társaim! 
Csatlakoznék Polgármester úrhoz, a Közművelődési Bizottság ülésén meg is tárgyaltuk ezt. 
Ez is szociális támogatási forma, ami Kőbányán elérhető. A "Kőbánya számít rád11 ösztöndíj 
most már 18. alkalommal került meghirdetésre, amelynek keretében a szociálisan rászoruló 
gyerekek, az általános iskolások S OOO forintot, a középiskolások pedig 10 OOO forintot 
kapnak. 41 pályázó volt idén, és egyik szemem sír, a másik nevet, mert a jövedelemhatárok 
megelkedésével, a nagyobb munkabérek mellett egyre kevesebben tudnak pályázni. 
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy erre a pályázati formára továbbra is szükség van. A 41 
pályázóból 18 gyerek már nem tudta igénybe venni, mert a pályázati feltételeknek vagy 
anyagi okokból vagy tanulmányi eredmény szempontjából nem felelt meg, mivel itt nagyon 
határozott pályázati feltételek vannak a tanulmányi eredményre vonatkozóan is. Úgy 
gondolom, hogy ennek sarkalatos pontja maga a jövedelemhatár, ami két- és félszerese a 
minimálnyugdíjnak, ami összegben kifejezve 71 250 forint. Úgy gondolom, hogy ennek az 
egyik meghatározó eleme lenne ennek az összegnek az emelése. Bízom benne, hogy ezt 
közösen ki tudjuk dolgozni, egy új szerkezeti formában vagy egy új pályázati formában, 
amelynek szerintem az egyik legalapvetőbb, legmeghatározóbb pontja lenne az összeghatár 
emelése. Köszönöm szépen. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, lezárom a vitát. Határozathozatal következik. 

36/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének 
feltételével a 2020 februárjától 2020 júniusáig terjedő időszakra S OOO Ft/hó „Kőbánya 
számít Rád11 szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az 1. mellékletben 
meghatározott általános iskolai tanulóknak. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet önkormányzati rendelet 
hatálybalépésének feltételével a 2020 februárjától 2020 júniusáig terjedő időszakra 

10 OOO Ft/hó „Kőbánya számít Rád11 szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. 
mellékletben meghatározott középiskolai tanulóknak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Főosztály vezetője 

(A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

11. napirendi pont: 
A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért" tárgyú európai polgári kezdeményezés támogatása 
Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő 

Elnök: A 11. a következő napirendi pontunk, a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért 
és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" tárgyú európai polgári kezdeményezés 
támogatása. Tóth Balázs képviselő úr az előterjesztője. Szót adok az előterjesztő képviselő 
úrnak. 

Tóth Balázs: Köszönöm a szót. A Székely Nemzeti Tanács indította ezt az európai polgári 
kezdeményezést arra vonatkozólag, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt 
figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi 
sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Nyilván ez egyébként 
magyar szempontból kiemelten fontos dolog, a határon túli uniós kisebbségeket érintve, de 
ezen túlmenően ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem az összes Unióban élő kisebbségre. 
Nagyon fontos, hogy az Unió továbbra is egy színes és a kisebbségi nemzetrészek kultúráját 
is megőrző alakulat maradjon. Ezért azt gondolom, hogy ez a javaslat egy nemzeti minimum 
lehet, mindenki megtalálhatja benne a számára fontos, támogatható célt. Kérem a 
Képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm. 

Elnök: Nem jelentkezik senki hozzászólásra. Jegyző úr azért jelezte nekem, fölsorolta 
pontosan az előterjesztés szövegében, kiegészítette képviselő urat, hogy kik indították 
útjára a kezdeményezést. A hűség kedvéért. Határozathozatal következik. 

37 /2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért" tárgyú európai polgári kezdeményezés támogatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete a „Kohéziós 
politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" tárgyú 
európai polgári kezdeményezést támogatja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérje fel a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Európai Unió tagállamaiban lévő testvérvárosait és 
partnertelepüléseit az 1. pont szerinti európai polgári kezdeményezés támogatására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Elnök: Az SZMSZ 22. § {1) bekezdés 16. pontja alapján 10 perc szünetet rendel el. 

{Szünet) 

Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
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12. napirendi pont: 
A Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 

Szenvedélybetegek Integrált Intézményével együttműködési megállapodás kötése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Következő napirendi pontunk a szünet után a 12., a Baptista Szeretetszolgálat 
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézményével 
együttműködési megállapodás kötése. Szavazni fogunk 

38/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézményével együttműködési megállapodás 
megkötéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista 
Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézményével és a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non
profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal a közfoglalkoztatási program 
megvalósítása érdekében megkötendő, 2020. március l-jétől 2024. december 31-éig tartó 
időtartamra szóló együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

13. napirendi pont: 
Az Emberbarát Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Következő napirendi pontunk az Emberbarát Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítása. Döntéshozatal következik. 

39/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
az Emberbarát Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberbarát 
Alapítvánnyal [székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9., nyilvántartási száma: 01-01-
0000035 adószáma: 19719610-2-42, képviseli: Laczkovszki Csaba képviselő (a 
továbbiakban: Alapítvány)] a Hős utcai droghasználattal összefüggő problémák 
enyhítésével kapcsolatos szakmai munka támogatása céljából kötött támogatási szerződés 
módosítását az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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{A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

14. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának kiírása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Megnyitom a 14. napirendi pont tárgyalását, amely a Kocsis Sándor Sportközpont 
intézményvezetői pályázatának kiírása. Szavazni fogunk 

40/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
az 1. melléklet szerinti tartalommal 2020. június l -jétől 2025. május 31-éig szóló határozott 
időre a Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) magasabb vezetői 
tevékenységének ellátására. 
2. Az 1. pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv internetes oldalán, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20 /A.§ (6) bekezdése szerint 
bizottságot hoz létre, amelynek tagjává választja 
a) Bolyán Andrást, 
b) Gerzson Saroltát, 
e) Dr. Horváth Márkot, 
dJ Kollátosz Fotiszt, 
e) Major Petrát, 
f) Marksteinné Molnár Juliannát, 
g) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
h) Papp Zoltánt, 
íJ Radványi Gábort és 
j) Zsolt Ferencet. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. április 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

{A határozat 1. melléklete mindben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

15. napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Megnyitom a Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról című 
előterjesztés tárgyalását. Igen, a felügyelőbizottsági tagok nevénél pontosítanunk kell. Ács 
Andrea képviselő asszonynak adok szót. 
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Ács Andrea: Köszönöm szépen. Egy dologban szeretnék kérdést feltenni, a Bihari utca 8/C
vel kapcsolatban. Ez is egy lejárt határidejű képviselő-testületi határozat, de abban azt 
olvastam, hogy nemcsak a kiürítésről kellene, hogy határozat szülessen, hanem arról is, 
hogy esetleg föl lehet-e újítani. Meg szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy mik a 
tervek vagy hogy állunk ezzel, mivel ez egy lejárt határidejű határozat. A Bihari utca 8 /C-vel 
kapcsolatban szeretnék bővebb információt kérni. 

Elnök: ljegyző úrral egyeztet.) Igen, értelmeztük Jegyző úrral. A Bihari út 8/C helyzetét a 
Képviselő-testület több alkalommal tárgyalta, és amikor kiderült, hogy az épület 
életveszélyes, a függőfolyosókat alá kell dúcolni, illetve egyéb komoly műszaki problémái is 
vannak az épületnek, a tető nem került felújításra, és nem sorolom tovább, hogy mi 
mindennel kellene még foglalkoznunk, lépcsőházakkal, hosszas vitát folytattunk arról, hogy 
az épületet gazdaságosan föl lehet-e újítani. Már korábban, az előző évi költségvetés 
tárgyalásánál kiderült, hogy gazdaságtalan, nem érdemes, nem praktikus felújítani -
addigra elkészült ez az anyag, amely ezt mutatta-, és igazából itt a további feladatunk a még 
lakott, emlékeim szerint 36 lakásból a bérlők máshol történő elhelyezése, amelyet 
folyamatosan végzünk. Vannak olyan lakóingatlanok Kőbányán, amelyek rosszabb 
állapotban vannak Tehát az épület jelenleg lakható, a lakások lakhatóak, az épület állapota 
nem olyan, ami azonnali beavatkozást igényelne. Viszont vannak a kerületben olyan 
ingatlanok, ahol ezt muszáj megtennünk. Tehát igazából azt mondja a beszámoló is, hogy 
lelassult a folyamat, hiszen látjuk, hogy a Hős utcával kapcsolatban milyen kérdéseket kell 
megoldanunk, a Szállás utcában is hasonló típusú problémák jelentkeznek, tehát azok 
vélhetően előrébbvalók, mint a Bihari utca helyzetének a rendezése. Határozathozatal 
következik. 

41/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről 
szóló 14/2020. (I. 23.) KÖKT határozat módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el: 
1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről szóló 
14/2020. (1. 23.) KÖKT határozat 1. pont b) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
(Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának) 
„b) Mester László Csabánét, valamint 
e) Szabó István Tibort". 
(kinevezi.) 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

16. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 1-III. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Megkezdjük a következő napirendi pont táryalását, a likviditási helyzetről szóló 
tájékoztatót. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. !-Ill. havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

17. napirendi pont: 
Tájékoztató a településkép-védelmi szakmai konzultációról, a településképi 

véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács munkájáról 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: 17. napirendi pontunk a településkép-védelmi szakmai konzultációról, a 
településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács munkájáról szóló 
tájékoztató. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép
védelmi szakmai konzultációról, a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai 
Tervtanács munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út 39210/214 hrsz.-ú ingatlan 

tulajdonjogának ajándékozás jogcímen történő megszerzése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A következő napirendi pontjainkat zárt ülés keretében tárgyalhatnánk. Ilyen irányú 
kezdeményezés nem érkezett hozzám, így folytatni tudjuk a 18. napirendi ponttal, ami a 
Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út 39210/214 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 
ajándékozás jogcímen történő megszerzése. Szavazni fogunk 

42/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a BudapestX. kerület, Gyógyszergyári út 39210/214 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 
ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér-Liget 
Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 18-22. B. !ház., cg.sz.: 01-09-
868466, adószám : 11238584-2-42., képviseli: Etam Zvi Lotan ügyvezető) tulajdonában álló, 
Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út 39210/214 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát 
ajándékozási szerződés alapján meg kívánja szerezni azzat hogy az Önkormányzat 
tulajdonszerzése vonatkozásában az Önkormányzatot terhelő általános forgalmi adó vagy 
bármely egyéb adó, költség vagy díj megfizetése az ajándékozó Fehér-Liget Kft.-t terheli. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ajándékozási 
szerződés megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítész Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

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

álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A 19. napirendi pont keretében egy tájékoztatót tárgyalhatunk a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó 
kérelmekről. 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

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

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megynyitom a 20. napirendi pontunk tárgyalását, amely a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésre történő kijelölése. Szavazásra bocsátom a kérdést. 

43/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kada utca 19. földszint 10. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló BudapestX. kerület, Kada utca 19. földszint 10. szám alatti, 
41614 /0 / A/11 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

44/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. C lépcsőház pinceszintjén lévő ingatlan 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. C lépcsőház 
pinceszintjén lévő, 38315/61/A/51 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

45/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Száva utca 2. D lépcsőház pinceszintjén lévő ingatlan 
elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Száva utca 2. D lépcsőház 
pinceszintjén lévő, 38315/54/ A/68 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

46/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Mádi utca 84/C szám alatti Gl. számú garázs-ingatlan 
elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Mádi utca 84 /C szám alatti (G 1. számú 
garázs), 41203/44/ A/7 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli és értékesíti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát az albetéthez tartozó telekterület értékének 
figyelembevételével 22 700 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. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

21. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megynyitom a 21. napirendi pont tárgyalását: az Önkormányzat Önkormányzat 
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése. Szavazni fogunk. 

34 



47 /2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatt 
lévő, 38431/12/ A/3 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 665 750 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 4 665 750 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
3 266 025 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 1 399 725 Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő - 273 497 Ft/hó - részletben köteles megfizetni. 
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

48/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca 13. alagsor 3. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 13. alagsor 3. szám alatt 
lévő, 38431/22/ A/3 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 729 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2 729 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
1 910 300 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 818 700 Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő - 159 969 Ft/hó - részletben köteles megfizetni. 
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

49/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatt lévő, 
41540 /116 / A/3 7 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1 709 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi az 1 709 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
1196 300 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 512 700 Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő - 100 178 Ft/hó - részletben köteles megfizetni. 
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2020. március 31. 

35 



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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

22. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: 22. napirendi pontunk a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes használatba adása. Szavazni fogunk erről is. 

50/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség ingyenes használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti, 325 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 
42309 /42/ A/2) a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, 
Szent László tér 29., adószáma: 19660877-1-42, képviseli: Tóth Béla elnök) részére 
bűnmegelőzési tevékenység céljára 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig tartó 
határozott időre használatba adja. 
2. Az 1. pont szerinti helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a 
felmerülő közüzemi díjakat az Önkormányzat fizeti meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2020. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. szám alatti, 41760 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok kiadása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Folytatjuk a 23. napirendi ponttal, amely a Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. 
szám alatti, 41760 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondásunk 
lehetőségét vetíti előre. Indítom a szavazást. 

51/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. szám alatti, 41760 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Cserkesz utca 20. szám alatti, 41760 helyrajzi számú ingatlan 
16 894 080/85 714 560-ad tulajdoni hányadára vonatkozó, a "NOSZTALGIA" Régiség
kereskedő Bt. (székhelye: 1105 Budapest, Bolgár utca 2. alagsor 1., cégjegyzékszáma: 01-
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06-012914, adószáma: 28091022-2-42) eladó és a Pick.Pack Compact Kft. (székhelye: 3433 
Nyékládháza, Bánya utca 28., cégjegyzékszáma: 05-09-032332, adószáma: 27274080-2-05) 
vevő között 2020. január 29. napján 80 OOO OOO Ft vételáron létrejött ingatlan-adásvételi 
szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat 
kiadására. 
Határidő: 2020. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Elnök: 24. napirendi pontunk a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetője vezetői 
megbízásának visszavonása és az intézményvezetői álláshely pályáztatása. Jelen van 
intézményvezető asszony. Kérdezem, hogy kéri-e, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk a 
napirendi pontot. 

Sztudva Mónika: Igen. 

Elnök: Akkor zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

24. napirendi pont: 
A Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetője vezetői megbízásának 

visszavonása és az intézményvezetői álláshely pályáztatása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 24. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

2 5. napirendi pont: 
Erdei Napsugár 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 25. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

26. napirendi pont: 
A TULIPÁN-ALFA Ingatlanforgalmazási Kft. településképi bejelentési ügyben 

benyújtott fellebbezése visszavonása 
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 26. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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2 7. napirendi pont: 
A REAL ESTATE TEAM 2012 Kft.-nek a Budapest X. kerület, Bánya utca 11. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési ügyben benyújtott 
fellebbezése 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyaija a 27. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

28. napirendi pont: 
A REAL EST A TE TEAM 2012 Kft.-nek a Budapest X. kerület, Halom utca 16. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó településképi bejelentési ügyben benyújtott 
fellebbezése 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat !{épviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyai'ja a 28. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

29. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyaija a 29. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét a mai munkában. Megállapítom, hogy 
a Képviselő-testület az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A képviselőtestület ülését 
bezárom. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.30 óra. 

K.m. f. 
r 

3. 1, * ,~ 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések {elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel {elektronikus adathordozón) 

o Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek 
az SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik . 

./ írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

./ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 

39 



JELENLÉTI ÍV 

2020. február 20-án megtartott képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1. D. Kovács Róbert Antal polgármester ~ ...... ...... ... .... .................... 

2. Ács Andrea 

3. Dr. Horváth Márk 

4. Huszti András Norbert 

/( . 

:~~:r :: :: :::: 
... H~ .... Mh ............... .. .... . 

5. Kovács Róbert tanácsnok 

6. Major Petra 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

--=--
<.::.:__:__ ;.. ,.,. ~--· 7,:,. :'$. ••• • •• ":' ~ • ••••••••• • : ······· · ·· ·· ····· 

.. ~ .rÁ.~ ... ..... . 
8. Dr. Mátrai Gábor Imre 

9. Molnár Róbe1i 

____,___ 9....-~ 
'~ . ... z-·· ..................... . 

10. Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

11. Dr. Pap Sándor 

12. Papp Zoltán 

13. Radványi Gábor alpolgármester 

<?CV1(J 01. / 
·······~·U······~ ············· · ······· ········ 

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

14. Somlyódy Csaba alpolgármester ~ ...... ~ ....... . 
15. Stemler Diána 

16. Tóth Balázs 

17. Weeber Tibor József alpolgármester 

..1f.(~":. ....... .... ..... .. .. . 

Jti71 ·· 
........... ... .. ... .... ..... ... ... .... ....... ... .. . 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cse1ieg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Vörös-Gyöngy Anna 

Dr. Kappel Patrícia Am1a 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

Dr. Tóth Erzsébet 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Rainer-Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Szász József 

Török Andrea 

Varga Tiborné 

Végh Erzsébet Liza 

Jógáné Szabados Hemietta 

···~··········· ··· ······ ···· ···· 

····· ~ ·· ··· ..... 

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

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

.......... .... '}tf!~ ······ ··· · 

.... .. ~ : .. ~~.& ... .... ...... . 

.. @-.W..~ ···· ······ ···· ····· 
··· ~ ··························· 

.. ~C.~ .................. .. ....... . 

... ~~~~ ·· ··············· ··· ·········· · 

dl 9d1v'' ....... ..... ........ .. ... ...... .......... .. ........ 

·t~r .. 7JL .. .. : ....... ... . 
.... -~CttN. .... i .. .......... ....... .. .... ...... . 
IW<j ' .... ~ .... ,w .. ~ ............ ........ ....... .. .. . 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Fehér Gyöngyi 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Dr. Gyetvai Tibor \,, . 52.:(L-E::> rJc:~P2.:, 

Győrffy László 

Dr. Haintz Andrea 

Horváth Lajos 

Horváth Tivadar 

Jandó Ágnes 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

Dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Sáron Ildikó 

Szabó László 

Turrnely Erzsébet 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Da. . l«/,v.fró1 ~bYC-
···· ··· ·· ···· ··· ··· ······ ··· ············ ······· ·· ···· 

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

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

A--ir 1 ....... .. .... W' .. ~ ... ........ ... .... .. ..... ... .... . 

··· ······ ··· ···· ········· ·( ····· ··········· ···"·· · 

~~ 
·· ··· ········ ···v·· ·····) ··· ···· ···· ········ ····· .. 

·········~~·1-·r~·;b······ ·········· .. ··· 
·· ··· ··· ·· ·· ··· ···· ··· / ··· ··· ············· ···· .. ·· · 
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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 

Innalós Bence 

Kis Miklós 

Kollátosz Fotisz 

Lakatos Béla Lajos 

Nagyné Horváth Emília 

Páli László 

Péter Norbert 

Dr. Som László Sándor 

Tóth Lívia 

Varga István 

Vincze Sándor 

Zsolt Ferenc 
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A nemzetiségi önkormányzatok képviseletében: 

Kőbányai Bolgár Önkormányzat 

Kőbányai Görög Önkormányzat 

Kőbányai Horvát Önkormányzat 

Kőbányai Legyel Önkormányzat 

Kőbányai Német Önkormányzat 

Kőbányai Örmény Önkormányzat 

Kőbányai Roma Önkormányzat 

Kőbányai Román Önkormányzat 

Kőbányai Ruszin Önkormányzat 

Kőbányai Szerb Önkormányzat 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagja 

Módosító javaslat 

1/,f 0 /;,. módosító javaslat 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, 
valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről szóló előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/201 l. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 38. § (1) 
bekezdésében fogla ltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről, valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről szó ló, 119. számú 
előterjesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 

1. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 2. mellékletében foglalt táblázat F: 15 
mezőjében a „19 OOO OOO" szövegrész helyébe a „71 OOO OOO" szöveg, a G: 15 mezőjében a 
„820 183 341" szövegrész helyébe a „872 183 341" szöveg, az E: 16 mezőjében a 
„6380157331" szövegrész helyébe a „6328157331" szöveg. a G:16 mezőjében a 
„6 457 935 048" szövegrész helyébe a „6 405 935 048" szöveg, az E:23 mezőjében a 
„10 326 625 565" szövegrész helyébe a „10 274 625 565" szöveg, az F:23 mezőjében a 
„782 352 223" szövegrész helyébe a „834 352 223" szöveg, az E:33 mezőjében a 
„10 489 864 065" szövegrész helyébe a „ 10 43 7 864 065" szöveg, az F:33 mezőj ében a 
,,782 352 223" szövegrész helyébe a „834 352 223" szöveg lép. 

2. Az előtei:j esztés l. mellékletét képező rendelettervezet 4. melléklet 6. pon~jában foglalt 
táblázat C:3 mezőjében a „ 19 OOO OOO" szövegrész helyébe a „ 71 OOO OOO" szöveg, az E:3 
mezőjében a „820 183 341" szövegrész helyebe a „872 183 341" szöveg, a C:42 mezőjében a 
„19 OOO OOO" szövegrész helyébe a „71 OOO OOO" szöveg, az E:42 mezőjében a „820 183 341" 
szövegrész helyébe a „872 183 341" szöveg lép. 

3. Az előterjesztés l. mellékletét képező rendelettervezet 4. melléklet 7. pon~jában foglalt 
táblázat B:3 mezőjében a „6 212 907 602" szövegrész helyébe a „6 160 907 602" szöveg. az 
E:3 mezőjében a „6 290 685 319" szövegrész helyébe a „6 238 685 319" szöveg, a B:42 
mezőjében a „6 380 157 331" szövegrész helyébe a „6 328 157 331" szöveg, az E:42 
mezőjében a „6 457 935 048" szövegrész helyébe a „6 405 935 048" szöveg lép. 

4. Az előter:jesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet 4. melléklet 11. pontjában foglalt 
táblázat B:3 mezőjében a „26 533 350 475" szövegrész helyébe a „26 481 350 475" szöveg, a 
C:3 mezőjében a „2 084 600 710" szövegrész helyébe a „2 136 600 710" szöveg, a B:42 
mezőjében a „34 817 957 238" szövegrész helyébe a „34 765 957 238" szöveg, a C:42 
mezőjében a „2 116 003 387" szövegrész helyébe a „2 168 003 387" szöveg lép. 



5. Az előte1:jesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet l 0. mellékletében fog lalt táblázat 
B:81 és D:81 rnezöjében a „40 944 882" szövegrész helyébe a „O" szöveg, a B:84 mezőjében 
az „1 318 202 764" szövegrész helyébe az „ 1 277 257 882" szöveg, a I):84 mezqjében az 
,,1 328 438 984" szövegrész helyébe az ,., l 287 494 102" szöveg, a B:9 1 mezőjében a 
„3 846 499 615" szövegrész helyébe a „3 805 554 733" szöveg. a D:91 mezőjében a 
„3 875 702 465" S7.övegrész helyébe a „3 834 757 583" szöveg, a B:92 mezőjében a „4 892 053 
230" szövegrész helyébe a „4 851 108 348" szöveg, a D:92 mezőjében a ,A 953 295 527" 
szövegrész helyébe a „4 912 350 645" szöveg, a B:93 mez~jében az „l 320 854 372" 
szövegrész helyébe az „l 309 799 254" szöveg, a D:93 mezőjében az „1 337 389 792" 
szövegrész helyébe a „ 1 326 334 674" szöveg, a B:94 mezőjében a „ 6 212 907 602" szövegrész 
helyébe a „6 160 907 602" szöveg, a D:94 mezőjében a „6 290 685 319" szövegrész helyébe a 
„6 238 685 319" szöveg, a B: 127 mezqjében a „ 6 380 157 331" szövegrész helyébe a 
„6 328 157 331" szöveg, a D:127 rnezöjébcn a „6 457 935 048" szövegrész helyébe a 
,,6 405 935 048" szöveg lép. 

6. Az elöte1:jesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet J 2. mellékletében foglalt táblázat 
C:28 és D:28 mezőjében a „10 OOO OOO" szövegrész helyébe a „62 OOO OOO" szöveg, a C:38 
mezőjében a „ 19 OOO OOO" szövegrész helyébe a „71 OOO OOO" szöveg. a D:38 mezőjében a 
,,820 183 341" szövegrész helyébe a „872 183 341 "szöveg, a C:39 mezőjében a „443 910 OOO" 
szövegrész helyébe a „495 910 OOO" szöveg, a D:39 mezőjében az „l 85 1 174 968" szövegrész 
helyébe az „ 1 903 174 968" szöveg lép. 

INDOKOLÁS 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
rendelet tervezete 40 944 882 Ft + áfa összeget tartalmaz a Sportligctben nyilvános illemhely 
kialakítására. Az illemhely biztosítására vonatkozó elképzelés további megvizsgálásáig 
javasolom, hogy a tervezett forrás a Képviselő-testület fe lhalmozási célú általános tartalékába 
kerüljön. 

Budapest, 2020. február 18. 

l~-1 
Kovács RóbJt 
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A NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

tárgyú napirendi ponthoz tartozó döntéshez, 

amely a 2020. február 20-án megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 
1. D. Kovács Róbert Antal polgármester X 
2. Ács Andrea x 
3. Dr. Horváth Márk >(. 
4. Huszti András Norbert X 
5. Kovács Róbert tanácsnok X 
6. Major Petra X 
7. Marksteinné Molnár Julianna x· 
8. Dr. Mátrai Gábor Imre X 
9. Molnár Róbert x 
10. Mustó Géza Zoltán alpolgármester x_ 
11. Dr. Pap Sándor tanácsnok X 
12. Papp Zoltán X 
13. Radványi Gábor alpolgármester )( 
14. Somlyódy Csaba alpolgármester x· 
15. Stemler Diána X 
16. Tóth Balázs x 
17. Weeber Tibor József alpolgármester X 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján. 

Dr. Sz b ' Krisztián 
jeg ő 

~~~ tal 
polgármester 


