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Budapest Főváros X kerü let Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYVE 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. szeptember 24-én megtartott kihelyetett ülésén, a KÖSZI színháztermében (Budapest 
X., Előd utca 1.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

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

Egy képviselői hely betöltetlen {Mötv. 29. §. 1. bekezdés i) pont). 

Távolmaradását előre jelezte: 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 
Marksteinné Molnár Julianna 

A távolmaradás oka: 
betegség 
bejelentésre igazoltan távol 

Elnök: Radványi Gábor alpolgármester {Az SZMSZ 10. §. {1} bekezdése értelmében 
D. Kovács Róbert Antal polgármester kijelölése alapján.) 

Elnök: A jelenléti ív alapján a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly aljegyző 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
FKIKKK X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Kálmánné Szabó Judit 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Szabados Ottó 
Ventzl József 
Horváth Lajos 
Kaldenecker Zoltán 
Lajcsák Anett 

Elnök: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat a járványügyi védekezés 
keretében ezen a kihelyezett ülésen. Képviselő-testületi ülésünk nyilvános, az ülésről kép
és hangfelvétel készül, a közvetítés a honlapon lesz visszanézhető az ülést követően. 
Bejelentem, hogy a kihelyezett ülés helyszínén szavazatszámáló gép nem alkalmazható, így 
az SZMSZ 63. § (1) bekezdése értelmében a nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A 
jegyzőkönyvet Mészárosné Margittay Katalin vezeti. Megkezdjük munkaterv szerinti 
ülésünket. Két képviselőtársam jelezte, hogy azonnali kérdést kíván föltenni. Megadom 
nekik a szót, mert ezzel kapcsolatban ügyrendi bejelentésük lenne. Elsőként Stemler Diána 
képviselő asszonynak. Parancsoljon. 
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Stemler Diána: Köszönöm szépen a szót, Alpolgármester úr. Szeretném visszavonni a mai 
ülésre benyújtott azonnali kérdésemet. 

Elnök: Köszönöm szépen. Kérem, hogy adja át a mikrofont Kovács Róbert képviselő úrnak. 

Kovács Róbert: Köszönöm szépen. Szintén szeretném bejelenteni a kérdés visszavonását a 
kialakult helyzetben. 

Elnök: Köszönöm. A jelenléti ívre és a teremben tartózkodókra pillantva megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület ülése 14 fővel határozatképes. 
Egy nagyon szomorú kötelességemnek kell eleget tennem azzal, hogy bejelentem, hogy 
tegnap, szeptember 23-án este Tóth Balázs képviselőtársunk elhunyt. Kérem, hogy Tóth 
Balázs emlékének egyperces néma felállással tisztelegjünk. (A teremben jelen lévők 

felállnak.) 
Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet! Természetesen Tóth Balázst, státuszára való 
tekintettel, a Kőbányai Önkormányzat saját halottjának tekinti, és ez ügyben Aljegyző úr 
felveszi a kapcsolatot a családdal, és a további intézkedéseket meg fogjuk tenni a 
közeljövőben. 

Előzetes egyeztetés alapján a képviselő-testületi tagok egymás között szóban arra a 
döntésre jutottak, hogy a mai napirendi pontok közül egyetlen egyet nem kívánunk 
tárgyalni, ez pedig az E-mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben 
benyújtott méltányossági kérelme. Ezt a mai napra való tekintettel vennénk le a 
napirendről, illetve mivel Tóth Balázs képviselőtársunknak egyik szívügye volt ez a kérdés. 
Emellett van egy olyan napirendi pont, a nyári táborokról szóló tájékoztató, amelyhez Sós 
Zsuzsanna, a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola igazgatója felszólalási szándékot 
jelentett be. A mai rendkívüli helyzetre való tekintettel Igazgató asszony felszólalási 
szándékát visszavonta, köszönöm szépen, akkor írásban várjuk az észrevételeit, esetleges 
kérdéseit a következő testületi ülésre. 

Se napirend előtti , se azonnali kérdések nincsenek. Kérdezem Képviselőtársaimat, hogy 
napirendre történő felvételre vagy napirendről levételre van-e esetleg javaslat. Előzetes 
egyeztetésünk alapján bátran mondhatom, hogy ilyen nincsen. Akkor azt hiszem, hogy 
elérkezett az idő, hogy a napirendről döntsünk. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék, hogy az 
ülés napirendjét - az E-mobi napirendi pont levétele mellett - támogatni tudják-e? Aki ezzel 
egyetért, kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal leveszi napirendjéről az e-Mohi Elektromobilitás Nonprofit Kft. közterület
használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme tárgyú, 389. számú előterjesztést. 

[152/2020. (IX. 24.)] 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el {153/2020. (IX. 24.)]: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, 
valamint az egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 

módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (392. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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2. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2020. 
évi Féléves Működési Jelentéséről (385. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

3. A 300092798-as háziorvosi praxis feladatainak ellátása (367. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Tájékoztató a 2020. évi kőbányai nyári táborokról (380. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

S. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 1-X. havi 
várható likviditási helyzetéről (379. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról (398. 
számú e lőte rj esztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (368. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (369. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségeknek a Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség részére történő 
használatba adása (381. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma két új tagjának kijelölése 
(378. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

11. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (366. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

12. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út és Mádi utca kereszteződésénél elhelyezkedő 
pavilonsort érintő közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek (371. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

13. A LAMPART Zrt. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás miatti 
ügyében benyújtott fellebbezése (390. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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1. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, 

valamint az egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 
módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Az egyes számú napirendi pont a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint az egyes önkormányzati rendelkezések 
költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosítása. Kérdezem Képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Úgy látom, 
hogy nem, akkor kérem a rendelettervezet elfogadását. Indítom a szavazást. Aki egyetért 
vele, kézfelemeléssel jelezze! 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint az egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

2. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2020. 

évi Féléves Működési Jelentéséről 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

Elnök: A következő napirendi pontunk egy tájékoztató a Vagyonkezelő Zrt. közszolgálati 
szerződés szerinti 2020. évi Féléves Működési Jelentéséről. Tájékoztatóról nem szavazunk. 
Kérdezem, hogy esetleg van-e valakinek hozzáfűznivalója a tájékoztatóhoz? Nincs. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2020. évi féléves működési jelentéséről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

3. napirendi pont: 
A 300092798-as háziorvosi praxis feladatainak ellátása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Rátérünk a hármas napirendi pontra, a háziorvosi praxis feladatok ellátására. Az 
előterjesztő, Weeber Tibor alpolgármester úr nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Ha 
tudunk szavazni, akkor kérem, hogy kézfelemeléssel tegyük ezt meg. 
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154/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a 300092798-as számú háziorvosi praxis feladatainak ellátásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092798-as 
számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis feladatainak ellátásával 
2021. január l-jével a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2020. évi kőbányai nyári táborokról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Következő napirendi pontunk szintén egy tájékoztató, a 2020. évi kőbányai nyári 
táborokkal kapcsolatban, amit egyébként - eléggé kivesézve, rézletekbemenően - a 
bizottság már megtárgyalt. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Nincs. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi kőbányai 
nyári táborokról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-X. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az ötödik napirendi ponttal folytatjuk, amely a likviditási helyzetről szóló 
tájékoztató. Úgy látom, hogy szólásra nem jelentkezik senki, akkor ezen a tájékoztatón is 
túlléphetünk. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 1-X havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

6. napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hatodik napirendi pontunk a jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, valamint 
további intézkedést igénylő képviselő-testületi és veszélyhelyzetben hozott polgármesteri 
határozatokról. Kérdezem Képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás 
vagy kérdés? Úgy látom, hogy nincs. Akkor kérem, hogy igen szavazatukat kézfelemeléssel 
jelezzék. 
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155/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálásáról szóló 98/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozat módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a „Kőbánya 
számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról szóló 
98/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozata 
a) l. melléklet 4. pontjában a „Gross Stephan Hans" szövegrész helyébe a „Lestál Anna 
Sára", 
b) 2. melléklet 12. pontjában a „Lestál Anna Sára" szövegrész helyébe a „Gross Stephan 
Hans" 
szöveg lép. 
Határidő: 

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

Elnök: A következő napirendi pontokat zárt ülésen is tárgyalhatnánk a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés cJ pontja alapján, 
de nem érkezett ilyen irányú kezdeményezés. 

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

álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A következő napirendi pont egy tájékoztató, az Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről. Amennyiben nincs hozzászóló, akkor ezt a 
tájékoztatót is elfogadottnak nyilvánítjuk. 

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

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

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Rátérünk a nyolcas számú napirendi pontra, a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre 
történő kijelölésére. A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felteszem 
szavazásra a kérdést, kérem, hogy igen szavazatukat kézfelemeléssel jelezzék. 

6 



156/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatti ingatlan elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatti, 
41540/116/A/38 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

157 /2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 15. szám alatti ingatlan elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Halom utca 15. szám alatti, 
39052/0/ A/34 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

158/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Tárna utca 4. alagsor 1-2. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Tárna utca 4. alagsor 1-2. szám alatti, 
41003/2/ A/1 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

159/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Tárna utca 4. alagsor 3. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Tárna utca 4. alagsor 3. szám alatti, 
41003/2/ A/2 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
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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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

160/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Román utca 12. alagsor 1. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Román utca 12. alagsor 1. szám alatti, 
41783/0/ 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

9. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiségeknek a Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség 
részére történő használatba adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A következő a Sibrik Miklós út 7 6-78. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek a használatba adására vonatkozó előterjesztés. A második határozattervezet 
vonatkozásában az óvadék tekintetében a 10 ezer forint helyett 100 ezer forintos óvadék 
befizetését javasolja a Gazdasági Bizottság. 

A Gazdasági Bizottság módosító javaslata (Kis Miklós javaslatára): Az előterjesztés 2. 
mellékletét képező határozattervezet 3. pontjában szereplő a "10 OOO Ft" szövegrész 
helyébe a "100 OOO Ft" szöveg lép. 
Indokolás: az óvadék mértéke ezen módosítással a piaci viszonyokhoz igazodik. 

(381/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 381/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Ezzel a bizottsági módosító javaslattal együtt tenném föl a kérdést szavazása. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék egyetértésüket. 
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161/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek használati szerződésének felmondásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Magyar Triatlon Szövetséggel (székhelye: 1076 Budapest, Szinva utca 4. 
fszt. 2., nyilvántartási száma: 01-07-0000041, adószáma: 19240613-2-42, képviseli: dr. 
Bátorfi Béla elnök) a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatt található, 453 
m2 és 602 m2 alapterületű helyiségekre (helyrajzi szám: 41089/7) megkötött használati 
szerződés 2020. október 1 napjával történő felmondása érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

162/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségeknek a Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség 
részére történő használatba adásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
X. kerület, Sibrik Miklós út 7 6-78. szám alatt található, 453 m2 és 602 m2 alapterületű 
helyiségeket (helyrajzi szám: 41089 /7) a Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika 
Sportszövetség [székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10. 1. emelet 4., nyilvántartási 
száma: 01-02-0014185, adószáma: 18203851-1-43, képviseli : Gyulai Éva Viktória elnök) 
részére esztétikus csapatgimnasztika sportközpont céljára 2021. január 16. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja. 
2. Az 1. pont szerinti helyiségek térítésmentes használatra kerülnek átadásra azzal, hogy 
a felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 100 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2021. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

10. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma két új tagjának kijelölése 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Következő a tízes napirendi pont, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriuma két új tagjának a kijelölése. 
Ez a napirendi pont is zárt ülésen tárgyalható lenne, de az érintettek nem kérték a zárt ülés 
elrendelését a napirendi pont tárgyalására, ezért ezt a kérdést is nyílt ülésen fogjuk 
tárgyalni, illetve megbeszélni. Bürszem Györgyné, illetve Almádi Krisztina Éva kuratóriumi 
jelöléséről szól az előterjesztés. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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163/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma két új tagjának kijelöléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma tagjává Almádi Krisztina Évát és Bürszem 
Györgynét határozatlan időre kijelöli. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására, és felkéri a változás Fővárosi Törvényszékhez történő 

bejelentésére. 
3. A Képviselő-testület a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról és két új kuratóriumi tag kijelöléséről szóló 462/2018. (XII. 13.) KÖKT 
határozatát visszavonja. 
Határidő: 2020. november 23. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

11. napirendi pont: 
Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Következő napirendi pontunk szintén zárt ülésen tárgyalható lenne, de az érintett 
nem kérte a zárt ülés elrendelését a napirendi pont tárgyalására, ezért munkánkat továbbra 
is nyílt ülésen folytatjuk. Az előterjesztés tárgya fogorvosi praxisjog elidegenítésével 
kapcsolatos szerződés megkötése. Aki egyetért az előterjesztés tartalmával, illetve döntési 
javaslatával, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 

164/2020. (IX. 24.) KÖKT határozat 
fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban részt vevő dr. Pásztor Emőke felnőttfogorvos praxisjoga 
elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjog 
megszerzését követően dr. Győri Szilvia egyéni vállalkozóval - az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 
300096616-os számú felnőttfogorvosi körzet ellátási területére kiterjedően - feladatellátási 
szerződést kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási előszerződés 1. 
melléklet szerinti tartalommal történő megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt 
feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
2/8. § (1) bekezdése alapján a feladatellátási szerződés 2. melléklet szerinti tartalommal 
történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 
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12. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út és Mádi utca kereszteződésénél elhelyezkedő 

pavilonsort érintő közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 12. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

13. napirendi pont: 
A LAMPART Zrt. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás 

miatti ügyében benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 13. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Ezzel végére értünk mai Képviselő-testületi ülésünk napirendi pontjainak, az ülést 
bezárom. A továbbiakról, Tóth Balázs temetésével kapcsolatos további információkról 
pedig minden képviselőt, amint tudunk, azonnal tájékoztatunk Aljegyző úron keresztül. 
Köszönöm a részvételt. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 9.25 óra. 

K.m.f. 

\. 

* 

ároly 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2020. szeptember 24-én megtartott képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1. D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. Ács Andrea 
~ / ~Athe 

···· ···q ·· ··0)'!L(: ...... .. .... . ~ ... .... . 

3. Dr. Horváth Márk ~ . ..... ...... .... ....... ... ........ .. .... ... ....... . 

4. Huszti András Norbert 
,L __ _d) · ~ 

. . -~ f!..!.f7!/. ! ... ..... .. .... .. .. .. ........ ..... ... . 

5. Kovács Róbert tanácsnok 

6. Major Petra 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Dr. Mátrai Gábor Imre 

9. Molnár Róbert 

10. Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

11. Dr. Pap Sándor 

12. Papp Zoltán 

13. Radványi Gábor alpolgármester 

14. Somlyódy Csaba alpolgármester 

15. Stemler Diána 

16. Tóth Balázs 

17. Weeber Tibor Íózsef alpolgármester ~~rn . .... ..... .... .... ....... Y .. / .. ... .... .. ........ . 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Vörös-Gyöngy Anna 

Dr. Kappel Patrícia Anna 

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 Henrietta 

.............. i .................... ........... . 

....... ... ...... .. \ .. ... .............. ........... . 

~:-:::I i.-::::::::::~:::::: /';i.::::::::: • 

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

,) ~l ~ ~ ~ ~~ ~~J.-1 . . . . . h-A .. ..... .. .... .. . .. t} .-;-; . ·'· .... .......... . 

.... ~':·.p ..... ... ...... .. ...... ............ . . 

.. . dJ. .. ~ ...... ... ......... ... ... ... ... . . 

v~ 1----\ .... ..... ..... ..... ... .......... ........ ...... ..... 
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A nemzetiségi önkormányzatok képviseletében: 

Kőbányai Bolgár Önkormányzat 

Kőbányai Görög Önkormányzat 

Kőbányai Horvát Önkormányzat 

Kőbányai Lengyel 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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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Akócs Zoltán 

Almádi Krisztina Éva 

Arold Imre György 

Bolyán András 

Gál Judit 

Gerstenbrein György 

Gerzson Sarolta 

Irmalós Bence 

Kis Miklós 

Kollátosz Fotisz 

Lakatos Béla Lajos 

Nagyné Horváth Emília 

Páll László 

Péter Norbert 

Dr. Som László Sándor 

Tóth Lívia 

Varga István 

Vincze Sándor 

Zsolt Ferenc 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor { 

Fehér Gyöngyi 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Dr. Gyetvai Tibor 

Győrffy László 

Dr. Haintz Andrea 

Horváth Lajos 

Horváth Tivadar 

Jandó Ágnes 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

dr. Bánhidi Ferenc 

dr. Takács György 

dr. Mezősi-Keszericze Andrea 

Kuróczi Pál 

Némethné Lehoczki Klára 

Sóron Ildikó 

Szabó László Vl 

Turmely Erzsébet 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

. ( /'n J/1 

J_et__ ; [Jct ( L,,U// 
···· ··{ ·· ··· ··· ·· ·· ··· ····· ··· ···· ······· ···· ··· ·· · 

... ,. t · .... j_' .... l .......... ·~· ................ . 

.. . ~ ... .. ~ ... . :1 .. ... .... .. ...... . 

UJ</.~ ... ~ .. ... ........ .. 
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