
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

).<;; 4 . számú előterjesztés 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról szóló jelentésről 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghozott döntések alapján a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további 
intézkedést igénylő határozatokról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő
testületet. Javaslatot teszek továbbá egy képviselő-testületi határozat módosítására. 

Az előterjesztés 1. melléklete a Kőbányai Kincskeresők Óvoda magasabb vezetői 
megbízásáról szóló 64/2020. (II. 28.) KÖKT határozat módosítására vonatkozó 
határozattervezetet, a 2. melléklet a módosításra javasolt határozatot és a módosítás 
indokolását, a 3. melléklet a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő határozatokat, 
míg a 4. melléklet a lejárt határidejű és további intézkedést igénylő határozatokat 
tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A Képviselő-testület a Kőbányai Kincskeresők Óvoda magasabb vezetői megbízásáról 
szóló 64/2020. (II. 28.) KÖKT határozat módosításával eleget tesz a Magyar 
Államkincstár által a O l-TNY-464-2/2020-679660 iktatószámon megküldött végzésben 
jelzett hiánypótlási felhívásnak. 

III. A végrehajtás feltételei 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése alapján az 
ideiglenes megbízás végdátuma július l-jétől augusztus 15-éig terjedő időszakra kell, 
hogy essen, ezért a Képviselő-testület által korábban elfogadott határozat módosítása 
szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. március ,,fs·" 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (……) határozata 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda magasabb vezetői megbízásáról 

szóló 64/2020. (II. 28.) KÖKT határozat módosításáról 
  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda magasabb vezetői megbízásáról szóló 64/2020. (II. 28.) 
KÖKT határozata 1. pontjában a „2020. augusztus 31-éig” szövegrész helyébe a „2020. 
augusztus 15-éig” szöveg lép. 
Határidő:    azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
     a Jegyzői Főosztály vezetője 
 
 

2. melléklet az előterjesztéshez 
 

A MÓDOSÍTÁSRA JAVASOLT HATÁROZAT ÉS A MÓDOSÍTÁS 
INDOKOLÁSA 

 
64/2020. (II. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda magasabb vezetői megbízásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bobori 
Gyula részére a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) 
intézményének vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 21. § aa) alpontja szerinti magasabb vezetői megbízást ad a megbízással 
egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás mellett, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (2) bekezdés b) alpontja alapján 2020. február 28-ától a Kőbányai Kincskeresők 
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására szóló pályázati felhívásról szóló 
53/2020. (II. 20.) KÖKT határozata szerinti pályázati eljárás eredményes lezárásáig, de 
legfeljebb 2020. augusztus 31-éig.  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések 
megtételére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
    a Jegyzői Főosztály vezetője 
 
A módosítás indokolása: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda megnevezésű törzskönyvi jogi személyre vonatkozó 
“Változásbejelentés – Vezető” tárgyú kérelmet benyújtotta a Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához. Az Államkincstár a 01-TNY-464-2/2020-
679660 iktatószámú végzésben hiánypótlási felhívást küldött az alábbiakra tekintettel: 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése alapján ha 
jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény 
vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő 
alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 
15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor 
is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés 
alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később 
járna le. 
Az ideiglenes vezetői megbízás esetén az ideiglenesen megbízott vezetőre ugyanazon 
előírások érvényesek, mint az állandó kinevezéssel rendelkezőre. 
 

 
 
 

3. melléklet az előterjesztéshez 
 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 
 

291/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti ingatlan 781 m2-nyi telekrészének a 
Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő ingyenes használatba adásáról   
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
X., Gergely utca 63. szám alatti, 41661 hrsz.-ú, 1333 m2 alapterületű ingatlan 781 m2-nyi 
telekrészét ingyenes használatba adja a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9.) részére a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola udvarának bővítése 
céljából azzal, hogy az átadással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség (pl. 
kerítésépítés, az ingatlanon található rossz állapotú felépítmény bontása, a telekrész 
rendbetétele) a Kelet-Pesti Tankerületi Központot terheli, és  amennyiben az 
Önkormányzat a teljes Gergely utcai ingatlant hasznosítani kívánja, a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ köteles a telekrészt – helyreállítva az eredeti állapotot – az 
Önkormányzat birtokába visszaadni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges használati 
megállapodás megkötésére.   
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Főépítészi Osztály vezetője 
 
Intézkedés: A Képviselő-testület a 80/2019. (III. 21.) határozatával 533 m2-re 
módosította az átadásra kerülő ingatlanrész területét, melyet 2019. június 18-án 
használatba adtunk a Kelet-Pesti Tankerület (és az iskola) részére. 
 
 
256/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti épületegyüttes egy részének 
sörfőzdék céljára történő hasznosításáról  
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti épületegyüttes egy részének sörfőzde 
céljára történő hasznosításához. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest X. kerület, 
Halom utca 42. szám alatti épületegyüttes egy részének sörfőzde céljára történő 
bérbeadására, valamint az együttműködésre vonatkozó szerződést a Monyo Brewing 
Kft.-vel (1106 Budapest, Maglódi út 47.) és a HopTop Sörfőző Kft.-vel (1106 Budapest, 
Maglódi út 47.) aláírja. 
Határidő:  azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Jegyzői Főosztály vezetője 
  a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
  a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: A Képviselő-testület a Kőbányai Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020 (II. 20) önkormányzati rendeletében nem biztosította 
a forrást a sörfőzdék kialakítására. 
 
 
357/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (G1 számú garázs) ingatlan 
elidegenítéséről 
(16 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (G1 
garázs), 39073/0/A/14 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli és értékesíti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát az albetéthez tartozó telekterület értékének 
figyelembevételével 20 000 Ft/m² összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás 
jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

vezérigazgatója 
 
Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2020. január 16. napján megkötésre került. 
 
 
358/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. alatti ingatlan elidegenítésre történő 
kijelöléséről 
(16 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatti, 
41540/116/A/37 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. 



 
 

5 
 
 

Határidő: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: A Képviselő-testület 2020. február 20. napján tartott ülésén döntött az 
elidegenítésről, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatta a bérlőt, elkészítette az 
értékbecslést. 
 
 
 
426/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kada utca – Kada köz sarkánál található, 41191/11 helyrajzi 
számú ingatlan tankert és közösségi kert céljára történő ingyenes használatba 
adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Kada utca – Kada köz sarkánál található, 41191/11 helyrajzi számú, 524 m2 
területű ingatlant tankert és közösségi kert kialakítása és működtetése céljára 2020. 
február 1. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott időre a Cselekedjünk 
Alapítvány (székhelye: 1108 Budapest, Oltó utca 6. X. emelet 44., adószáma: 18283688-
1-42, nyilvántartási száma: 01-01-0011528, képviseli: Csete Gabriella elnök) ingyenes 
használatába adja. 
Határidő: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: Az ingatlanra a használati szerződés 2020. március 3-án megkötésre 
került, a telket a Cselekedjünk Alapítvány 2020. március 4-én birtokba vette. 
 
 
427/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (G16. számú garázs) ingatlan 
elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (G16. 
garázs), 39073/0/A/29 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli és értékesíti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát az albetéthez tartozó telekterület értékének 
figyelembevételével 20 000 Ft/m² összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás 
jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2020. február 20. napján megkötésre került. 
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428/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Salamon utca 4. szám alatti (G9. számú garázs) ingatlan 
elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Salamon utca 4. szám alatti (G9. 
garázs), 41855/0/B/14 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli és értékesíti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát az albetéthez tartozó telekterület értékének 
figyelembevételével 20 000 Ft/m² összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás 
jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

vezérigazgatója 
 
Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2020. február 20. napján megkötésre került. 
 
 
429/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségnek az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba 
adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú, 200 m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi szám: 41446) az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (székhelye: 1102 Budapest, Bánya utca 1., 
adószáma: 18977943-1-42, képviseli: Dr. Miletics Marcell intézményvezető) részére 
raktározás céljára 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott 
időre használatba adja. 
2. Az 1. pont szerinti helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a 
felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 000 Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2020. január 15. 
 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: Az Intézménnyel 2020. február 13-án megkötésre került a 
helyiséghasználati szerződés. Az Intézmény az óvadék összegét, 10.000 Ft-ot 2020. 
február 12-én megfizette.  
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442/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok 
építésével kapcsolatos támogatásról  
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Diákok Sportegyesülete részére 4 785 722 forint támogatást nyújt a Budapest X., Harmat 
utca 88. szám alatt létesült Darázsfészek Kosárlabda Csarnokba berendezések és 
felszerelések beszerzéséhez. A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. során rendelkezésre áll. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatásról 
szóló megállapodás aláírására.   
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője, 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője   
 
Intézkedés: A támogatási szerződés 2020 márciusában megkötésre kerül, mivel már 
a jogi, a szakmai és a pénzügyi ellenjegyzés megtörtént.  
 
 
3/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest 
Főváros főpolgármesterét. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: A döntésről Budapest Főváros főpolgármesterének tájékoztatása 
megtörtént 
 
 
4/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és 
a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő közigazgatási szerződésről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és  
a) Kőbányai Bolgár Önkormányzat, 
b) Kőbányai Horvát Önkormányzat, 
c) Kőbányai Lengyel Önkormányzat, 
d) Kőbányai Német Önkormányzat, 
e) Kőbányai Örmény Önkormányzat, 
f) Kőbányai Roma Önkormányzat, 
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g) Kőbányai Román Önkormányzat, 
h) Kőbányai Ruszin Önkormányzat, 
i) Kőbányai Szerb Önkormányzat és 
j) Kőbányai Ukrán Önkormányzat 

között kötendő közigazgatási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
Kőbányai Görög Önkormányzat között kötendő közigazgatási szerződést a 2. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont szerinti 
közigazgatási szerződések aláírására. 
Határidő:    azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
     a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: A közigazgatási szerződések előkészítése megtörtént, az aláírásuk 
várhatóan még ebben a hónapban lezajlik.  
 
 
5/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. 
módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2018. december 14. napján 
megkötött 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. módosítását az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés 
aláírására. 
Határidő: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: A 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. módosításának aláírása 
2020. január 27-én megtörtént. 
 
 
6/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
az elsőfokú építésügyi igazgatási feladatok Budapest Főváros Kormányhivatalához 
történő átadásával kapcsolatos megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert és a jegyzőt a jegyzői építésügyi igazgatási feladatokkal összefüggő 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek átadásáról szóló megállapodás megkötésére. 
Határidő:    2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  
 a Jegyzői Főosztály vezetője 
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Intézkedés: Az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló háromoldalú 
megállapodás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint Budapest Főváros 
Kormányhivatala között 2020. január 31-én létrejött.  
 
 
9/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottságai elnökeinek és tagjainak felmentéséről  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Marksteinné Molnár Juliannát, Almádi Krisztinát, Agócs Zsoltot, dr. Pénzes Károlyt és 
Tubák Istvánt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságában fennálló 
tisztségéből felmenti. 
2. A Képviselő-testület Melega Kálmánt, Gerstenbrein Györgyöt és Pintér Tibort a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságában fennálló 
tisztségéből felmenti. 
3. A Képviselő-testület Somlyódy Csabát, Jáger Csabánét és Pluzsik Gábort a Kőrösi 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottságában fennálló tisztségéből felmenti. 
4. A Képviselő-testület dr. Rajháthy Beatrixet, Szabó Tibort és Vermes Zoltán Lászlót a 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságában fennálló tisztségéből 
felmenti. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
 a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., valamint a Kőkert Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak kiléptetése 2020. január 31. napján megtörtént. A 
változásbejelentést a cégek vonatkozásában az Önkormányzat megtette a 
nyilvántartó bírósághoz. 
 
 
10/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány felügyelőbizottsága elnökének és tagjának 
visszahívásáról  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs 
Zsoltot, Mihalik Andrást és Szabó Imrét a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
felügyelőbizottságában fennálló tisztségéből visszahívja.  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
 a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: A felmentésről, illetve a visszahívásról az érintettek és az 
ügyvezetés értesítése megtörtént,  a változásbejelentést a Közalapítvány 
vonatkozásában az Önkormányzat megtette a nyilvántartó bírósághoz. 

 
 
 

16/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felmondásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal addiktológiai ellátás biztosítására kötött 
ellátási szerződést a közléstől számított 30 napos felmondási idővel felmondja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felmondásról szóló 
jognyilatkozat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: A szerződés felmondásáról szóló okirat postázásra került. 
 
 

 
17/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozó által a Budapest X. kerület, Liget 
téren található pavilon fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelemről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozó (székhelye: 1102 Budapest, Liget tér 
38927 hrsz., nyilvántartási száma: 6174146, adószáma: 42026774-2-42) által a Budapest 
X. kerület, Liget tér, 38929/2 és 38933/1 helyrajzi számú ingatlanokon üzemeltetett 
Nemzeti Dohánybolt funkciójú pavilon további fennmaradását nem támogatja tekintettel 
arra, hogy az a vonatkozó szabályozási terv előírásaival nincs összhangban, valamint a 
Liget téren és környezetében a közbiztonsági és köztisztasági helyzetet rontja. 
2. A Képviselő-testület nem javasolja Budapest Főváros Önkormányzata részére az 1. 
pont szerinti közterület-használat engedélyezését. 
Határidő:   2020. január 31. 
Feladatkörében érintett:  a Hatósági Főosztály vezetője     
 
Intézkedés: Az ügyfél és a Főpolgármesteri Hivatal a HFO/80/3/2020 számú, 2020. 
január 29. napján kelt levélben kapott tájékoztatást a döntésről. 
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19/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 112/A-B szám alatti, 42137/97 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, Gergely utca 112/B szám alatti, 42137/97 helyrajzi számú ingatlan 
3 120/26 272-ed tulajdoni hányadára vonatkozó, a PRESS-INTEGER Ásványfeldolgozó 
Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30., cégjegyzékszáma: 01-09-692482, 
adószáma: 1256993-2-42, képviseli: Treer Ferenc Pál ügyvezető) eladó és a ZONGMING 
Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Jegenye utca 38-40, J/7., cégjegyzékszáma: 01-09-
937411, adószáma: 22649823-1-42, képviseli: Gao Lan ügyvezető) vevő között 
80 000 000 Ft vételáron létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatban az 
Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat 
kiadására. 
Határidő: 2020. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya megküldte a kérelmező részére. 
 
 
21/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
a 2020/2021. tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén 
található beiskolázási körzettel rendelkező általános iskolák 2020/2021. tanévre tervezett 
iskolai felvételi körzetei kialakítására vonatkozó javaslatával egyetért. 
Határidő:               azonnal 
Feladatkörében érintett:    a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: A határozatban foglaltakról a Tankerületet tájékoztattuk.  
 
 
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 JO/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 f) pont fa) alpontja alapján. 
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2. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság 
JO/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 
JO/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. (1174 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 
JO/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. (6782 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) 
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 
 
Intézkedés: 2020. március 4-én a 2020/S 045-106435 számon megjelent az Európai 
Unió hivatalos lapjában az eljárás eredménytelenségéről szóló tájékoztató. Az új 
eljárás megindításáról a Gazdasági Bizottság hoz döntést, amely előkészítés alatt áll.  
 
 
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 5 000 
Ft/hó „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az 1. 
mellékletben meghatározott általános iskolai tanulóknak. 
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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 
10 000 Ft/hó „Kőbánya számít Rád” 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 vezetője 
 
Intézkedés: Az érintettek kiértesítése megtörtént, az ösztöndíj utalásának kérelme 
átadásra került a Személyügyi Osztály részére. Február hónapban megtörtént az 
első kifizetés, júniusig havonta a havi bérszámfejtéssel kapják meg a tanulók az 
ösztöndíjat.  
 

 
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 1-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  
 
Intézkedés: Az együttműködési megállapodást 2020. március 10-én a felek aláírták. 
 
 
39/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
az Emberbarát Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. 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 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A szerződésmódosítás aláírás céljából megküldésre került az Alapítvány 
részére. 

52/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetője magasabb vezetői megbízásának 
visszavonásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sztudva
Mónika, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.)
intézményvezetője magasabb vezetői megbízását a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdése alapján 2020. március 16-ai hatállyal
visszavonja.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály vezetője 

Intézkedés: A vezetői megbízás visszavonásról a Jegyzői Főosztály Személyügyi 
Osztálya az iratot elkészítette. Sztudva Mónikát e-mailen (2020. február 26.) és 
postai úton (2020. február 27.) is tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről. A 
polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében a határozatot az Óvodavezető közös megegyezés iránti 
kérelmére tekintettel visszavonta, és 2020. március 13-ai hatállyal a 
Sztudva Mónika közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséhez hozzájárult. 

4. melléklet az előterjesztéshez

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ 
HATÁROZATOK 

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

vezérigazgatója 
 

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

 A B C 
1. Cím Képviselő neve Helyiség területe 

(m2) 
2. Budapest X., Állomás u. 5.  Tóth Balázs 56  
3. Budapest X., Állomás u. 15. Major Petra  37  
4. Budapest X. Állomás u. 13. Kovács Róbert 

Stemler Diána 
Huszti András Norbert 

44 

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

Dr. Horváth Márk, 
Molnár Róbert 

173 

7. Budapest X., Kada u. 120. Ács Andrea      157 
8. Budapest X., Újhegyi stny. 

14/a 
Dr. Mátrai Gábor Imre      52  

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

 
Intézkedés: A Gyömrői út 49. szám alatti ingatlant a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
részére a Polgármesteri Hivatal munkatársa 2020. február 13-án – további 
bérbeadás útján történő hasznosítás céljával – birtokba adta. Az Állomás utca 13. 
szám alatti, a továbbiakban képviselői iroda céljára hasznosítandó helyiséget a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – a portfólióból törlés mellett – 2020. február 25-én 
birtokba adta a Polgármesteri Hivatal részére. 
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42/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. 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. lház., 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 azzal, 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: azonnal  
Feladatkörében érintett: a Főépítész Osztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
      a Jegyzői Főosztály vezetője  
 
Intézkedés: A Fehér-Liget Kft.-t tájékoztattuk a Képviselő-testület határozatáról, a 
visszajelzésére várunk.  
 
 




