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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. szeptember 16-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. emelet 
200. tanácsterem) . 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

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

Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Távolmaradását előre jelezte: 
Molnár Róbert 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőrösi Csoma Sándor Kőb. Kulturális Központ 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Herendi Mezei Judit 
Ehrenberger Krisztina 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
dr. Szüts Korinna 
dr. Erdei Katalin Judit 
dr. Nagy Jolán 
Kardosné Terebes Tímea 
dr. Végh Liza 
Szabó László 
Deézsi Tibor 
Győrffy László 
Baricska Norbert Tamás 

Elnök: Tisztelettel köszöntöm Képviselő-társaimat, a hivatalban dolgozó kollégáimat, 
munkatársaimat, kedves vendégeinket. Megkezdjük a munkát. Képviselő-testületi ülésünk 
nyilvános, csupán a zárt ülés elrendelésekor kérem majd, hogy a vendégek hagyják el az 
üléstermet. Megkérem Képviselő-társaimat, hogy jelentkezzenek be a szavazógépbe. A 
bejelentkezés nyomán megállapítom, hogy 15. képviselő van jelen, így határozatképes a 
Testület. Bejelentem, hogy a jegyzőkönyvet Mészárosné Margittay Katalin vezeti, az ülésről 
hangfelvétel készül és a tanácskozás nyomon követhető a világhálón. 
Nagyon nehéz szívvel indultam a mai testületi ülésre, nem is biztos, hogy ezt a pár mondatot 
el tudom mondani. Tegnap déltájban csörgött a telefonom, és amikor láttam, ki hív, Póka 
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Vanessza, akkor tudtam, hogy nagyon-nagyon rossz hírrel fog hívni. Éreztem. Éreztem, hogy 
Póka Egon barátunk, díszpolgárunk, Képviselőtársunk nagy bajban van. Hiszen sokan 
szorítottuk a kezét az elmúlt hónapokban azért, hogy fölépüljön a betegségéből. Nagyon 
nagy küzdelmet vívott Egon, de végül győzedelmeskedett a halál, és tegnapelőtt éjjel elment. 
Elvesztettünk egy olyan embert, egy barátot, aki a kőbányaiak, a zenészek, a zenészlegendák 
között, azt gondolom, hogy mindig egy példakép lesz, példakép volt, beírta magát sokaknak 
a lelkébe. Ezért kérem, hogy most a Képviselő-testület is, és a jelenlévők egyperces néma 
felállással búcsúzzanak tőle. {A teremben jelenlévők egyperces néma felállással adóznak Póka 
Egon emlékének.) 
Persze a másik szemem mosolyog, hiszen a testületi ülésünket, hogyha nincs a tegnapi 
tragikus haláleset, akkor másként kezdjük: örömteli hírek, elismerések bejelentésével. 
Hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban Kőbányáról többeket ért az a megtiszteltetés, hogy 
magas állami kitüntetésben részesültek. Így köszöntöm körünkben a jelenlévőket, először 
időrendben haladva, illetve a hölgynek megadva a tiszteletet, Péteri Zsófiát, aki a kőbányai 
Janikovszky Éva Általános Iskola tanára. Nagyon megrótt engem a kerületi tanévnyitó 
ünnepségen, megrótt azért, hogy nem gondoltunk rá és nem köszöntöttük, pedig ezt mi is 
szoktuk mindig, és mondtam akkor neki, hogy ez nem fog elmaradni. De nem tudtuk azt a 
hírt - amelyre egyébként nagyon büszkék vagyunk, lettünk volna akkor is, amikor 
történt-, hiszen ritka dolog az, hogy pedagógus, kőbányai pedagógus Apáczai Csere János
díjat kapjon. Márpedig most így történt. Zsófia a kiemelkedő nevelési, oktatási munkájáért, 
illetve a pedagógiai gyakorlatot segítő munkájáért kapott Apáczai Csere János-díjat, amire 
legyen nagyon büszke, mi is büszkék vagyunk rá, és szívből gratulálunk az elismeréshez. A 
Képviselő-testület nevében egy csokor virággal hadd köszöntsem. {Virágcsokrot nyújt át. 
Taps a jelenlévők körében.) 

Péteri Zsófia: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Polgármester úr. 

Elnök: Szívből gratulálunk. Itt van a díj is? Nézhetünk egy Apáczai-díjat? Ugye földrajztanár, 
Zsófia? 

Péteri Zsófia: Nem, történelem-magyar-. 

Elnök: Történelem-magyar ... , szóval egy Apáczai-díj. {Felmutatja a díjat.) Szívből 
gratulálunk hozzá! {Ismételt taps a jelenlévők körében.) 

Köszöntöm körünkben dr. Fejér Tibor családorvost. Doktor úr hosszú ideig a Képviselő
testület tagjaként, itt az asztal mellett ült körünkben, dolgozott Kőbányáért is. Mint ahogy 
dolgozik - sőt ez nagyon kevés, hogy dolgozik - , hiszen azt gondolom, hogy nála teljesen 
egyértelmű, hogy nem munka, amit végez, hanem az az emberek felé fordulás, az a 
hivatástudat, amivel gyógyít, az egészen más. Doktor úr évtizedek óta végzi ezt a munkáját, 
és nemcsak a gyógyító tevékenységét, hanem még mindig gondozza az orvos pályára 
készülő hallgatókat, rezidenseket is, illetve bármikor, bárkinek rendelkezésére áll, 
hétköznap, hétvégén, éjjel-nappal, keresse bármilyen problémával, betegséggel, bánattal, 
örömmel. Doktor úr, szívből gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, hiszen kaptál egy olyan 
lovagkeresztet - megosztod velünk, hogy milyen lovagkeresztet? - amire mi nagyon 
büszkék vagyunk. Köztársasági elnök úr aláírásával, Kásler miniszter adta át Doktor úrnak 
az augusztus 20-ai ünnepségek alkalmából ezt a kitüntetést, a Magyar Érdemrend 
Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést. Oszd meg velünk, Doktor úr, mit kaptál! 
{Felmutatja a díjat. Taps a jelenlévők körében.) Látom, ezt föl kell tűzni. 

Dr. Fejér Tibor: Igen, föl kell tűzni. 
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Elnök: Egy üveg bor. {Taps a jelenlévők körében) 

Dr. Fejér Tibor: Köszönöm, hogy dolgozhattam, és még szeretnék is dolgozni. Nekem 
életem a munkám és gyakorlatilag azt csinálom, amit szeretek. Ez egy kitüntetés, így sokkal 
könnyebb élni. Remélem, hogy még egy darabig fogom tudni folytatni. Köszönöm szépen. 

Elnök: Nagyon bízom benne, Doktor úr, pláne, hogy elfogyott a vérnyomásgyógyszerem. 
{Derültség és taps a jelenlévők körében.) 

Végül, de nem utolsó sorban Szabó István Ferencet is szeretném köszönteni. Így lehet, hogy 
kevésbé ismerjük vagy nem így ismerjük. Nem ezen a néven vált híressé és ismertté. Steve 
Taylor-Szabó vagy Szabó Steve Taylor néven a pánsípnak a mestere, pánsípművész, 
kerületünk polgára, aki az elmúlt hónapban kapta meg azt a rangos kitüntetést, amelyet 
méltán kiérdemelt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát. Művész úr, szívből 
gratulálunk neked is, fogadj te is egy bort a kitüntetés alkalmából és jó egészséget kívánunk 
(Taps a jelenlévők körében.) 

Szabó István Ferenc: Köszönöm szépen. 

Elnök: Fújd még sokáig a sípot! 

Szabó István Ferenc: Köszönöm. Annyit szeretnék még mondani, hogy az augusztus 20-ai 
díjkiosztás 27-én volt, ne kérdezzék, miért, én se kérdeztem, a minisztériumból szóltak. Én 
már akkor külföldön voltam, úgyhogy nekem most március 15-éig kell várnom, hogy ilyen 
szép díjat föl tudjak mutatni. Sajnos, hogy kollégám így elhunyt, nekem is - ahogy te is 
mondtad - egyik szemem sír, a másik nevet. Köszönöm a megtiszteltetést, jó egészséget 
mindenkinek! (Ismételt taps a jelenlévők körében.) 

Elnök: Szívesen látjuk vendégeinket az ülés további részében is, de nem haragszom, ha 
elmennek. Köszönjük, hogy itt voltatok, még egyszer gratulálunk. 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy dr. Horváth Márk képviselő úr napirend előtti 
azonnali kérdést nyújtott be a polgármesterhez „Az Albert Camus útépítés kapcsán, a 
Stemler Diána képviselő asszony által leadott lakossági aláírások feldolgozása megtörtént
e és annak mi lett az eredménye?" címmel. Képviselő úr egyperces időkeretben a kérdését 
előadhatja, bővebben is kifejtheti. Két percben tud erre a polgármester válaszolni. 
Viszontválaszra nincs lehetőség. Parancsoljon, Képviselő úr. 

Dr. Horváth Márk: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Igazából az előbb már fel is olvastad 
a kérdés lényegét. Tehát a múlt képviselő-testületi ülésen elég sok szó esett erről az 
útépítésről az Albert Camus utcában, és Képviselő asszony egy köteg petíciót becsatolt az 
ülés folyamán, és csak ezt szerettem volna kérdezni, hogy ennek mi lett a sorsa, fel tudták-e 
dolgozni, és ha igen, akkor annak mi lett az eredménye. Köszönöm. 

Elnök: Nyilván Képviselő urat azért érdekli az eredmény vagy a petíciónak a sorsa, hiszen 
a tanácskozáson, amikor ránéztünk ezekre a petíciókra vagy az aláírásokra, akkor az 
látszott, hogy számos aláírás bukkant fel, amely nem a környéken élők aláírása. Azonban 
nem történhetett meg mindaz, aminek meg kellett volna történnie ezzel a petíciócsomaggal, 
aláíráscsomaggal, hiszen ez a testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezte digitális 
formában is. Jegyző úr az ülés végén átvette tőlem ezt az aláíráscsomagot, és elvitte, hogy 
annak rendje és módja szerint digitalizálják, rögzítsék, azonban erre már nem volt mód, 
mert Stemler Diána képviselő asszony rövid időn belül visszakérte az aláírásokat. Jegyző úr 
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erről egy emlékeztetőt fölvett. Így nincs információnk arról, hogy pontosan hány tiltakozó 
aláírás érkezett és kik azok, akik megfogalmazták az útépítéssel kapcsolatban a 
véleményüket ilyen formában. Bővebbet nem tudok erről Képviselő úrnak mondani, csak 
ezt a tényt ismertetni. 

Mielőtt megkezdenénk a napirendi pontokkal kapcsolatos munkát, röviden szeretnék 
tájékoztatást adni az elmúlt tanácskozásunk óta eltelt eseményekről, fontosabb 
tárgyalásokról, programokról. Közösségi oldalakon olvastam, hogy ez a polgármesternek 
nem szokása. Az elmúlt tíz évben ezt a gyakorlatot követtem, úgyhogy aki részese volt a 
munkának az elmúlt évben is, az tudja, hogy ezt a beszámolót mindig megtettem. Először 
beruházásokról hadd szóljak. Az elmúlt alkalommal még csak azt tudtam elmondani, hogy a 
Tengerszem Rendelő rövidesen el fog készülni, és augusztus 30-ától az orvosok birtokba 
veszik, megkezdődik a rendelés. Most már arról tudok beszámolni, hogy ez megtörtént, az 
orvosok birtokba vették a rendelőt és megkezdődött a munka a Tengerszem épületében. 
Eddig számtalan pozitív visszajelzést kaptam, az emberek nagyon örülnek, hogy korszerű 
körülmények között - bár orvoshoz menni nem mindig öröm - tudják igénybe venni a 
rendelést, az egészségügyi szolgáltatást. Feladatunk, hogy az elhagyott épületek sorsáról 
majd gondoskodjunk, erre már a mai testületi ülésen is nyílik majd alkalmunk, az Üllői út 
128. vonatkozásában döntést hozni. A Fecskefészek Bölcsőde konyhája is elkészült, mint 
ahogy a Kiskakas Óvodának a részleges udvarmegújítása is, illetve az Albert Camus utcában 
is folytatódik a munka, folytatódik az útépítés. Ennek kapcsán hadd számoljak be arról a 
tanácskozásról, amelyet az 1. emeleti tanácsteremben folytattunk: az Albert Camus utcáról 
dr. Pap Sándor képviselő úr által szervezett, de nem csak az ő jelenlétében, hanem Somlyódy 
Csaba alpolgármester úr, Jegyző úr, Radványi Gábor alpolgármester úr jelenlétében 
megszervezett tanácskozásról. Az ott lakók, a környéken élők jelen lévő képviselői ismét 
kaptak egy tájékoztatást a munkáról, az építkezés céljáról, szándékáról, annak mikéntjéről, 
akik elfogadták, hogy ez az út épülni fog, tovább fog épülni. Illetve egyeztettünk arról is, hogy 
olyan forgalomtechnikai tervek fognak készülni - és nem csak az Albert Camus utcára 
vonatkozóan, hanem a teljes térség forgalmi rendjét áttekintve -, amelyek tekintettel 
lesznek a környéken élőkre, lakóépületekre, egyéb intézményekre, tekintettel lesznek arra, 
hogy ez egy 6 méter széles út, ami igazából nem főútvonal, hanem egy átkötő út, ami 
elsősorban a helyi forgalmat kell hogy szolgálja. Így mindenképpen a csökkentett sebesség, 
illetve súlykorlátozás is benne kell legyen a forgalmi rendben. A kollégáim egyébként 
megkezdték a munkát: forgalomszámlálással és egyéb feladatokkal, amelyek előkészítik 
majd azt a tájékoztatást, illetve döntést, amelyet a lakók bevonásával meg fogunk e 
helyzetben hozni. Megállapodtunk arról is a jelen lévő emberekkel, hogy készítenek egy 
olyan programjavaslatot, amely akár az Albert Camus utcában, akár a szűkebb 

lakókörnyezetükben meglévő épített vagy természeti környezet megóvását, megőrzését, 
javítását, korszerűsítését szolgálhatja, legyen ez járdaépítés vagy madáretető telepítés vagy 
a kutyafuttató fejlesztése - amely egyéként nem állt távol a szándékainktól, hiszen ezzel az 
Ihász parknak nevezett, egyébként névvel nem rendelkező parkkal, ami a lakóépület 
túloldalán van, eddig is foglalkozott az önkormányzat, a jövőben is foglalkozni kíván, tehát 
egybe fog esni vélhetően a lakók szándéka, elképzelése a mi általunk korábban is már 
megfogalmazott tervekkel. Amint elkészültek a forgalomtechnikai javaslatok, keresni fogjuk 
a lakók képviselőit, és várjuk majd az ő javaslataikat is egy következő tárgyalási forduló 
során. Még egy beruházás, amiről szeretnék szólni, nagyon vártuk ezt a beruházást: a Mádi 
utcának tegnap elindult a felújítása. A Sibrik Miklós utca és a Kada utca között indul a 
Budapest Közút kivitelezésében a munka. Ez a legkritikusabb szakasza a Mádi utcának. 
Tudjuk, hogy előtte, mögötte is lesz még mit javítani a Mádi utcán, bízzunk benne, hogy a 
folytatás is megérkezik, következik majd, már csak azért is, mert a közeljövőben a Mádi utca, 
Harmat utca forgalmi rendje - azon túl, hogy az út új burkolatot kap-, a középső szakasz át 
fog alakulni, hiszen a kerékpáros közlekedésünk is egy sokkal markánsabb, jobb 
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feltételrendszerrel fog itt megvalósulni azon beruházás nyomán, amelyet öt éve készítünk 
elő, és mostanra több mint egymilliárd forintos támogatással rendelkezik. 
Szeretnék röviden szólni a beruházásokon túl egy-két olyan programról, amely azt 
gondolom, hogy mindenképpen szót érdemel itt a képviselő-testületi ülésen is, illetve olyan 
tárgyalásokról, amelyekről mindenképpen illik szólni. Részt vettem az Önkormányzat 
képviseletében a kerületi tanévnyitón, a Kelet-Pesti Tankerület tanévnyitó ünnepségén, 
amelyen jó volt látni azt, hogy az igazgatóink, illetve a jelen lévő pedagógusok tettre készek, 
várják az új tanévet, amely azóta meg is kezdődött. Öröm volt látni, hogy számos elismerést, 
kitüntetést tudtak átvenni ezen a rendezvényen, programon is a kerületi pedagógusok. A 
Képviselő-testület nevében jó tanévet kívántam minden kerületi pedagógusnak, diáknak, 
szüleiknek. Megtartottunk egy óvodavezetői értekezletet, egy tanévnyitó értekezletet, ahol 
áttekintettük a nevelési év indításával kapcsolatos kulcskérdéseket. Előzetesen azt tudom 
elmondani, hogy megnyugtató módon elindult minden óvodáscsoport ellátásához meglévő 
szakmai, illetve a szakmát támogató létszámmal a munka. Nyilván erről a bizottság kapott 
tájékoztatót a megszokott rend szerint. Tárgyalásokat folytattunk Varjúné Fekete Ildikóval, 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ vezetőjével, elsősorban a tanévindítás, iskolák állaga, 
műszaki kérdések kerültek terítékre, illetve az úszásoktatás kérdése, ahol én 
megelőlegeztem a Képviselő-testületnek azt a korábbi gyakorlatát, hogy mi arra törekszünk, 
hogy minden kőbányai gyerek részesüljön minél nagyobb óraszámban úszásoktatásban a 
kerület összes tan uszodájában, és az Önkormányzat ezt térítésmentesen a jövőben is, mint 
ahogyan eddig is ezt a gyakorlatot követte, biztos, hogy támogatni fogja. Szót váltottunk a 
nagyon aktuális utazó gyógypedagógusi hálózat működéséről, működtetéséről. 
Tárgyalást folytattunk Eisenkrammer Károly úrral is, aki a Vuelta képviseletében volt jelen. 
A Vuelta kapta meg azt a támogatást, melynek nyomán velodrom fog épülni a Sportligetben. 
A beruházás három hónapos csúszásban van, a jövő héten fog megkezdődni a munka. Ennek 
az okait elmondta ügyvezető úr, nyilván ezt tudomásul vettük, meghallgattuk. Várjuk az 
építkezést, amely így többé-kevésbé egybe fog érni a mi pumpapálya építésünkkel, 
fejlesztésünkkel, amely a velodrom mellett valósul meg, melyre a közbeszerzést kiírtuk. 
Tárgyaltunk Turcsányi Ildikóval, a Pedagógus Szakszervezet vezetőjével is, aki elmondta, 
hogy a szakszervezet megítélése szerint is megnyugtató módon indult a tanév, a nevelési év 
a köznevelési intézményekben. Megfogalmazott öt-hat kérdést a pedagógusok 
munkáltatásával kapcsolatban, illetve táboroztatási körülményekkel kapcsolatban. Ezt már 
részben érintette is az illetékes szakbizottság a nyári táborokról szóló beszámoló kapcsán. 
Találkoztunk Radványi Gábor alpolgármester úrral Chris Dinsdale úrral is, aki a Budapest 
Airport vezérigazgatója. Vezérigazgató úr kifejezte nyitottságát, hiszen a kőbányai lakosok 
sokszor kritikával illetik a repülőtér működését, illetve nem is a repülőtér működését, mert 
azzal vélhetően elégedettek, hanem a repülőtérről fölszálló gépek okozta különböző 
környezeti terheléseket. Megosztottuk vezérigazgató úrral az ez irányú lakossági 
panaszokat, tapasztalatainkat. Ő elmondta, hogy milyen lehetőségei vannak az Airportnak. 
Nyilván ez egy bemutatkozó látogatás, tárgyalás volt, hiszen vezérigazgató úr a nyári 
időszakban vette át a repülőtér vezetését. Megegyeztünk abban, hogy folytatás fog 
következni, akár annak vonatkozásában, hogy ők milyen aktív intézkedéseket tudnak tenni 
a zajártalom csökkentése érdekében, illetve hogy milyen lakossági programokat 
tájékoztatóka tudunk szervezni, amelyek az ő tevékenységüket bemutatják. Hiszen itt azért 
mindig kell beszélni párhuzamosan a HungaroControl tevékenységéről is, amely a 
repülésirányítást végzi. 
Tegnap tartottunk egy tanácskozást a rendőrségen, ahol Mustó Géza alpolgármester úr volt 
jelen személyem mellett, illetve a jelen lévő rendőri, polgárőr, kormányhivatali, 
közterületfelügyeleti, tankerületi munkatársak mellett, ahol egyrészt értékeltük a 
tanévindítással kapcsolatos tapasztalatokat, amely kiterjedt a közlekedésbiztonsági 
kérdéseken túl az iskolák biztonságos, erőszakmentes működtetésének kérdéseire is, illetve 
tárgyaltunk olyan kerületi közbiztonsági kérdéseket, olyan rendőri munkáról szóló, 
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közterületfelügyeleti munkáról szóló, együttműködésről szóló kérdéseket, amelyek a 
közelmúlt intézkedéseit értékelték, illetve jövőbeni cselekvési terveket igyekeztek 
megalapozni. Legyen ez akár a halottak napja körüli forgalmi rend vagy legyen a Liget téren 
vagy a sétányokon folytatott aktív, közös járőrözés. Köszöntöm Kapitány urat körünkben. 
Kapitány úrral előző nap bejártuk a város bizonyos pontjait is és megnyugtatással éreztük, 
láttuk, hogy az Örs vezér tere ma olyan, amilyennek lennie kellene minden budapesti, 
nagyvárosi térnek, patika tisztasággal és renddel. Bízunk benne, hogy egyszer ez az állapot 
lesz jellemző az összes kőbányai közterületen, illetve Budapest-szerte. 
Egy-két rendezvényről szeretnék még szólni. Legutóbbi találkozásunk óta legalább 15 
rendezvény volt Kőbányán, ami három hétre elosztva nem kevés. Túl vagyunk egy Kárpát 
medencei virtusvetélkedőn a Sportközpontban, egy rendvédelmi napon, amely kétnapos 
volt, nagyon-nagyon sokan látogattunk el az Óhegy parkba. Izgalmas programot szervezett 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, Tóth Béla ezredes úr vezetésével, de meg kell 
említenünk Dániel Zoltán kollégánkat is, aki nagyon aktív szerepet vállalt ebben a 
programban. Sokan ott voltak a jelenlévők közül is, azt gondolom, hogy az egyik 
legnépszerűbb, leglátogatottabb programmá nőtte már ki magát a rendvédelmi nap, 
úgyhogy vélhetően majd a folytatásra teszünk javaslatot. Túl vagyunk egy másik 
közbiztonsághoz kapcsolódó programon, a Legyen tered programzáróján, amelyet a 
Venyige utcai börtön előterében szervezett Tóth Béla ezredes úr, rangos szakmai 
résztvevőkkel, tanácskozókkal. Egy táblaavatás is megtörtént az utcában, ahol az 1938-ban 
Magyarországon megtartott Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából elhelyezett 
táblának a mását helyeztük el piciben, megpróbálva azt az üzenetet az új táblára vésni, 
amelyet e táblán megfogalmaztak. Sokak számára, akik jelen voltak, ott világosodott meg, 
hogy miért is Hatház utca a Hatház utca, miután megszámolták azt a hat házat, amelyek az 
Eucharisztikus Világkongresszusra, még az 1938-asra épültek a zarándokok 
elszállásolására, majd később bérlakásokként működtette a Főváros. Bár a Hatház utca 
nevet csak az ötvenes években kapta. Köszönöm Weeber alpolgármester úrnak ebben az 
aktív tevékenységét. Nagyon jó találkozni egyébként egy szerzetes nővérrel, aki jelen volt, 
élményszerű beszélgetés volt az a pár perc, amíg beszélgetni tudtunk. ő tízévesen jelen volt 
az 1938-as Világkongresszuson is, most a XVI. kerületben él egy otthonban, zárdában. 
Még ennek a hétnek a végén volt egy Négyesfogathajtó Európa-bajnokság is Kőbányán, a 
Kincsem Parkban. Többekkel találkoztam a jelenlévők közül, meglátogatták a programot, 
rendezvényt. Ez is nagy élmény volt egyébként: szurkolni a magyar fogatoknak. Hát nem azt 
az eredményt értük el feltétlenül, amit nagyon-nagyon vártunk, de nagyon büszkék vagyunk 
azokra a pontszerző helyekre is, amelyeket a fogathajtóink elértek. 
Egy emlékkiállítás is nyílt a Kőrösi Kulturális Központban. Biztatom Képviselő-társaimat, 
hogy menjenek át és nézzék meg a Taki emlékkiállítást. Ezen a kiállításon is többekkel 
találkozhattam Képviselő-társaim közül. A kiállítóterem fölvette Takinak, Takács Istvánnak 
a nevét. Mindig is tudtuk, éreztük, ismertük Taki sokrétű, szerteágazó, különböző művészeti 
ágakat érintő tevékenységét. Látva ennek az esszenciáját, itt újra megérezhettük, hogy 
milyen csodálatos embert veszítettünk el, aki az elmúlt évtizedekben meghatározó 
szereplője volt a kőbányai kulturális életnek. Úgyhogy köszönjük, Laci, hogy 
megszerveztétek ezt a kiállítást. 
Nagy sportágválasztó is volt az elmúlt hétvégén. Mikor péntek reggel megérkeztem fél tíz 
tájban a Maglódi útra, a Merkapt sporttelepére, akkor leesett az állam, illetve egy kicsit meg 
is ijedtem, mert olyan hosszú sorok kígyóztak a bejáratnál, hogy azt hittem, délig nem 
fognak bejutni a gyerekek. Buszok sokasága állt a Maglódi úton. Ennyi résztvevővel az első 
órákban még sohasem lehetett találkozni a Nagy Sportágválasztón, ahol ki kell emelnünk, 
hogy ez már nemcsak sportágválasztó, hanem hangszerválasztó is, és a megnyitó előtti 
műsort az a Duna Művészegyüttes adta vagy annak a művészei, akik egyébként aktívan 
dolgoznak a Halom utcában, hogy el tudják foglalni az általunk fölkínált épületet, és október 
elején készülnek egy nyitóhangversennyel. Tehát jó volt látni a vidám gyermekarcok 
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sokaságát és azt az élményszerű sportok felé fordulást, ami azt gondolom, hogy sokakat 
indít majd el azon az úton, ami az aktív élethez vezethet. Nem feltétlenül élsportolói szinten, 
hanem a mozgás örömét megérezve. Még ugyanezen a napon a Havasi Gyopár programján 
is részt vettem, akik egy ősznyitó-nyitogatót szerveztek, egy nagyon szép programot a 
kerület szépkorú polgárainak a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán, egy délszláv zenét 
játszó együttes közreműködésével. Öröm volt látni azokat a mosolygó arcokat, akik ott ültek 
az udvaron, illetve öröm volt látni a Helytörténeti Gyűjtemény épületét, udvarát, egy 
fantasztikus új kulturális színteret teremtettünk, legyünk erre a Képviselő-testületben is 
büszkék! Ugyanezen a hétvégén volt a Király Feszt is a Királydomb térségében. A jelenlévők 
közül is többen kilátogattak, alpolgármester urak, facebook-posztokat is láttam tőlük, mint 
ahogy az ott látogatást tevőktől is. A szervezők azt mondták, hogy a vártnál többen mentek 
el, ezért hosszabb sorok kígyóztak a büfé előtt, és a környékbeliek nem panaszkodtak, hogy 
hangos lett volna az a zene, amely egyébként jól szórakoztatta a jelenlévőket. A héten még 
csak két program volt, amiről szólni tudok Kanizsa József díszpolgárunk, költőnk Újhegyről 
bemutatta 53. kötetét, S. Nagy Katalin képzőművész, költő közreműködésével. A jelenlévők 
egy irodalmi, művészeti estnek lehettek a részesei. Biztatok mindenkit, hogy nézze meg a 
Kő Café kiállítását, illetve Józsi bá biztos, hogy el fogja küldeni Képviselő-társaimnak is a 
kötetét. Olvassátok, forgassátok olyan nagy szeretettel, mint ahogyan ő megfogalmazza, írja 
verseit. És tegnap egy találkozó - sajnos nem tudtam elmenni a rendőrségi tanácskozásról, 
én beszéltem többet, mint kellett volna, ezért később ért véget, mint ahogy gondoltam és 
nem értem oda arra a 11 órai találkozóra, amelyen Radványi, illetve Somlyódy 
alpolgármester urak részt vettek Az Északi Járműjavító volt dolgozóival szervezett 
találkozó volt ez, akik már nagyon-nagyon régen kérték, hogy működjünk abban közre, hogy 
ők mint az Északinak a régi birtokosai, akik évtizedeken át itt dolgoztak, megnézhessék, 
hogy mi történt, mi történik ott napjainkban. Csatlakozott a programhoz Ókovács 
Szilveszter is és ő vezette körbe az Opera Eiffel Műhelyházában az ott lévőket. Igazgató úr 
elmondta, hogy nagyon nyitott arra, hogy az Önkormányzat látogatásokat szervezzen az 
Eiffel Műhelyházba. Úgyhogy mindenképpen élni fogunk a lehetőséggel és a Képviselő
testület számára is megszervezzük azt az Operaház-látogatást, amely, bízom benne, hogy e 
látogatást követően is sok-sok operaélményt is hoz majd mindannyiunk számára. Úgyhogy 
éljünk majd ezzel a lehetőséggel! 
S akkor nagyon röviden egy-két jövőbeli programról. E hétvége sem lesz programmentes. 
Már holnap indul az Autómentes Nap, Mobilitási Hét rendezvénysorozata, amelynek 
megtartásához mintegy 2,5 millió forintos támogatást kaptunk. Holnap elsősorban az 
általános iskolásokat, középiskolásokat, illetve óvodásokat célozza a program. Fél 9-kor 
indul a Kőbányai Szabadidő Központ elől, majd másnap az Óhegy parkban családi napot 
tartunk a Vuelta közreműködésével. Ezt követően sor fog kerülni még kerékpáros reggelire, 
uzsonnára is a hét során, mint ahogy ennek az előkészítő munkáit is megkezdtük. Nem azért, 
mert a kerékpáros uzsonnára készülünk a Mázsa téren, hanem azért, mert szeretnénk, hogy 
rend legyen a városban, elindult a Faltól falig takarítás akciósorozatunk, amely a Kápolna 
utca, Állomás utca, Mázsa tér, Bihari út térségét igyekszik megtakarítani a Fővárosi 
Közterületfenntartó Vállalat közreműködésével, a mi hathatós anyagi támogatásunkkal, 
hiszen olyan megállapodást kötöttünk, hogy ezt a munkavégzést az Önkormányzat is anyagi 
szerepvállalással támogatja. A Faltól falig azt jelenti, hogy itt valóban a falakat is takarítjuk, 
a graffitiket is takarítják. Alpolgármester úr most ellenőrizte reggel, hogy indul a munka. Azt 
mondta, hogy még újra is festenek bizonyos falszakaszokat, tehát egy kísérleti jellegű 
beavatkozás ez. Amennyiben működik és eléri azt a célt, amelyet kitűztünk, hogy a város 
valóban tiszta, rendezett, gondozott legyen, ne csak ilyen akciók alkalmával, hanem a jó 
példa, a tisztaság neveljen, akkor nyilván folytatni fogjuk a város más részeiben is. 
Idősek Világnapja, Idősek Hónapja, október. Idősek Világnapja, október 4. 15 óra: a Kőrösi 
Kulturális Központ színháztermében Mici néni két életével indul, a Pannon Várszínház 
előadása szórakoztatja majd a jelen lévő idős embereket. Ide is várunk érdeklődő 
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képviselőket, mint ahogy a szenior tízkarikás játékokra is, amelyet október S-én 9 órától a 
Kocsis Sándor Sportközpontban fogunk megtartani. Vagyunk már egy páran szeniorok, 
elértük azt a korosztályt, akik nevezhetünk is, bár már a nevezés lezárult, de szerintem a 
rendezők biztosan örömmel veszik még, ha a képviselők is jelentkeznek. Illetve csak most 
zárul majd le a jelentkezés, péntekig még lehet. A korhatár 50+. Na, akkor vagyunk egy 
páran, akik benevezhetünk. Amikor legutoljára meg tudtuk rendezni, akkor én versengtem 
csak a képviselők közül. Minden versenyszámban legyőztek a nyugdíjasok, úgy a futásban, 
mint a kerékpározásban is - bár ott csak kempingbiciklivel indultam, és a sokváltós 
biciklikkel ők gyorsabbak voltak De ez nem szegte kedvemet, tehát idén is benevezek. 
Másnap, október 6-án 10 órától az Új Köztemetőben a honvédsíroknál a nemzeti gyásznap 
alkalmából megemlékezést fogunk szervezni. Említek egy október 7-ei programot is: 14.30 
órától a Szivárvány Idősek Otthonában kerül sor az Idősotthon idősnapi ünnepségére. És itt 
igazából csak az első hetét érintettem az októbernek, és felsoroltam 5-6 programot. Nyilván 
ennél sokkal több lesz októberben, ezekről majd a folyamatos tájékoztatást meg fogjuk adni. 
Alpolgármester úr rögtön súg: amit nem jegyeztem föl: egyrészt egy Vinkovciba történő 
testvérvárosi látogatásra indul Radványi és Weeber Tibor alpolgármester úr a következő 
órákban, Mustó Géza alpolgármester úr pedig Párkányba fog menni. Csaba is megy vele, no, 
kéz a kézben. Megvitatják az előválasztás aktuális helyzetét és a mai vitának az állását, hogy 
ők hogyan látták Úgyhogy jó utat kívánok, és a Kőbányai Önkormányzat üdvözletét, a 
Képviselő-testület üdvözlet üdvözletét vigyék el mindkét testvérvárosunkba! 

A napirendről. Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek napirendről történő levételre 
javaslata? Nem látok jelentkező képviselőt. Napirendre történő felvételre van-e javaslat? 
Nincs. Sorrendmódosításra? Nincs. Akkor nem maradt más, mint az eredeti, meghívóban 
szereplő napirendtervezetet elfogadni. Indítom a szavazást. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el {430/2021. (IX.16.)]: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (418. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról 
szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hét önálló kerületi építési szabályzat 
beépítésével történő módosítása ( 419. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. Budapest főváros településszerkezeti tervének és Budapest főváros rendezési 
szabályzatának a Budapest X. kerület, Gitár utcát érintő eseti módosítása (412. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített 
közbeszerzési tervének módosítása ( 417. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2021. évi 
féléves működési jelentéséről ( 407. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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6. Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása és lakás 
szolgálati lakás céljára történő kijelölése (394. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

7. A László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelme (396. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása 
( 413. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

9. A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatása (391. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10. Tájékoztató a 2021. évi kőbányai nyári táborokról (405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

11. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról ( 404. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

12. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-X. havi 
várható likviditási helyzetéről (395. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. A Budapest X. kerület, Gergely utca 42137 /69 hrsz.-ú ingatlan 3283/14292 tulajdoni 
hányadának megvásárlása (411. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

14. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (400. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A Budapest X. kerület, Állomás utca 9. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek a Kőbányai Bringás Egyesület részére történő térítésmentes használatba 
adása (401. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Budapest X. kerület, Üllői út 128. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére történő ingyenes 
használatba adása (406. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. A Budapest X. kerület, Halom utca 37 /B szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek ingyenes használatba adása ( 415. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 54. számú és a 29. 
épületben lévő 58. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal részére történő használatba adása ( 409. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

19. Egy a Természettel Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 
méltányossági kérelme (398. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

20. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (390. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 5 /2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Elsőként tárgyaljuk az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletünk módosítását. Nem szeretném szóban kiegészíteni. Kérdés, 
hozzászólás, úgy tűnik, nincs. Rendeletalkotás következik. Indítom a szavazást. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal, az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

(16/2021. önkormányzati rendelet) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

2. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési 

szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hét önálló kerületi 
építési szabályzat beépítésével történő módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Folytatjuk a Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet hét önálló kerületi építési szabályzat beépítésével történő 
módosításával. Jegyző úr biztos, hogy szeretne szóbeli kiegészítést tenni, és módosító 
javaslat is van. Meg még lesz is ezek szerint, amiről még nem tudok Jegyző úr, tied a szó. 

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! A 
rendeletmódosításról, annak a jelentőségéről már nagyon sokat beszéltünk, különböző 
előkészítő fázisaiban is, vagy akár a KŐKÉSZ-nek az előző , hasonló felülvizsgálati döntései 
kapcsán. Most ennek a folyamatnak - amelyről tehát már sokszor beszéltünk és amelynek 
az előrehaladása az elmúlt két évben az előző tíz évhez képest is jelentősen felgyorsult -, 
ennek most egy újabb nagy mérföldkövéhez érünk A jelen állapot szerint a kerületi építési 
szabályzatok rendszere, nem minden apró momentumra térek ki, de nagyjából úgy néz ki, 
hogy létezik a KŐ KÉSZ, amely jelen hatályos formájában tavaly ősszel került megalkotásra, 
emellett léteznek egészen régi szabályozási tervek. Mintegy 40 olyan, régi rezsim alatt 
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készült építési szabályzat van, amelynek a felülvizsgálata egyébként már szintén 
folyamatban van. Léteznek azok az újnak mondható szabályozási tervek, amelyek most 
ennek a csomagnak a részét képezik, amelyeket már az elmúlt években, a 2013., 2014., 2017. 
évek során jelentősebben átalakított építési szabályzatnak, mármint központi építésjogi 
szabályozásnak megfelelően alkotott meg az Önkormányzat. Ezeknek a felülvizsgálata tehát 
egyszerűbb, kisebb átdolgozást igényelnek, most ezek kerülnek bele a KŐ KÉSZ-be és terjed 
ki ezáltal még több területegységre a rendelet. Végül van még néhány olyan ma, az elmúlt 
években valami miatt elhúzódó, folyamatban lévő, tehát szinté újabb rezsim szerint készülő, 
de még külön rendeletben elfogadandó rendelet, amelyet majd szintén a közeljövőben -
bízunk benne, talán a jövő évben - sikerül a KŐKÉSZ részévé tenni, és ezzel belátható 
közelségbe került az, hogy a Kőbányai Önkormányzat teljes közigazgatási területére majdan 
egy egységes kerületi építési szabályzat jöjjön létre. A mostani rendelettervezet tehát - bár 
nagyon nagy mennyiségű és hatalmas szöveganyaggal bővíti vagy nagyon sok helyen 
módosítja a KŐKÉSZ-t - valójában érdemben nem fogja megváltoztatni a kerületi építési 
szabályozást. Az a metodikai felülvizsgálat kellett hogy megtörténjen ezen a hét rendeleten, 
amely a KŐ KÉSZ szerkezetében már eltérő - ez jelenti különböző jogszabályi fogalmaknak 
a megváltozását, illetve jelenti a szabályozási terv rajzi előállítására vonatkozó eltérő 
szabályoknak az alkalmazását, és ennél fogva tehát kevés érdemi változtatás mellett 
növekszik az egységes rendelet. Egy elemet emelnék ki, ami érdemi, és ha nem is 
innovac101a, de egy továbbfejlesztése a KŐKÉSZ-nek: hogy eddig is számos 
környezetvédelmi szabály - akár vízvédelmi, akár az épített, akár a természeti környezetre 
vonatkozó speciális szabály- szerepelt a tervekben, a KŐ KÉSZ-ben is, most ez kiegészül egy 
kifejezetten a fenntarthatóságra vonatkozó rendelkezéscsomaggal, ami egyrészt előír 

bizonyos, környezetet érintő, fentarthatóságot elősegítő kötelezettségeket az építési 
tevékenység során, másrészt pedig díjaz is ilyen építési tevékenységeket. Például olyan 
környezetbarát, fenntartható gépészeti megoldásoknak az elhelyezése egy épületben, amely 
a fenntarthatóságot növeli - nyilván ennek a részletei szerteágazóak -, az az építésben 
valamiféle többletet jelenthet, akár beépítésben hozhat valamit az építőnek, az 
ingatlantulajdonosnak vagy beruházónak. Tehát egy olyan elem is megjelenik itt - az 
előterjesztés és a rendelettervezet ezeket részletesen ismerteti Polgármester úr 
kezdeményezése szerint-, tehát olyan elemek is megjelennek itt, amelyek kifejezetten 
ösztönzőleg hatnak ezeknek a fenntarthatósági megoldásoknak az igénybevételére. A 
bizottsági ülésen már néhány pontosító javaslatot tettem a rendelethez - ez ugye benyújtott 
módosító javaslat, ezeket nem ismételném meg -, viszont arról is tájékoztatnom kell a 
Képviselő-testületet, hogy megérkezett az állami főépítésznek a záró véleménye, amelyet 
jeleztünk az előterjesztésben, hogy várhatóan a testületi ülésig megérkezik. Ez egy 
érvényességi kelléke a rendelet elfogadásának. Köszönjük Állami Főépítész asszonynak, 
hogy az együttműködésünkben ezt mindig - bár most megvolt a kellő idő -, de mindig 
időben és rugalmasan biztosítja számunkra. Az észrevételében van két olyan elem, amely 
nyomán szeretném javasolni a rendelettervezetnek a módosítását. Az egyik az egy -
hozzáteszem, számomra, mert lehet, hogy a Képviselő-testület és a hallgatóság számára 
nem annyira -, de egy nagyon izgalmas dogmatikai kérdést feszeget az önkormányzati 
rendeletalkotás és a véleményezés kapcsán, és nem is igazából volt ez eldöntött, még mi 
magunk is vitáztunk kollégáimmal az elmúlt hónapokban ennek a megoldásáról. Arról szól 
ez, mondom, lehet, hogy a jogalkotáson kívül tevékenykedők számára kevéssé érdekes, de a 
jogszabály által előírt kötelező véleményezési esetekre a jogszabályalkotás szabályai 
előírják, hogy a jogszabálynak a bevezető rendelkezésében a véleményezést, a 
véleményezőket fel kell tüntetni. Ennek megvannak a speciális szabályai, hogy milyen 
formában, milyen körben kell ennek meglennie, és Állami Főépítész asszony a jogszabályon 
alapuló véleményként azt jelölte meg az észrevételében, hogy helyezzük el ezeket a 
véleményezőket. Azért említettem, hogy vita, mert egyrészt maga a szabályozás, ahogy 
jelenleg a kormányrendelet szabályozza az egyeztetési eljárást {314/2012. {Xl. 8.) Korm. 
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rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog intézményekről) 
- mondjuk úgy, hogy álláspontom szerint sem, meg sokak álláspontja szerint sem teljesen 
egyértelmű a tekintetben, hogy ez vajon az alaptörvény és a jogalkotási törvény szerint 
olyan véleményezési jog-e, amely ebbe a körbe tartozik, hogy be kell írni a bevezető 
rendelkezésbe. Ráadásul rengetegen vannak ezek a véleményezők, akik véleményének a 
kikérése - bár összességében azt lehet mondani, hogy közjogi kötelezettség a 
véleményüknek a kikérése és valamilyen módon az értékelése -, de nem vagyok 
meggyőződve arról, hogy ez ebbe a körbe tartozik. Viszont azon túl, hogy most pár percet 
rabolok a Képviselő-testület idejéből, ez érdemi problémát nem tud okozni. Tehát Állami 
Főépítész asszony véleményének végül is most eleget téve javasolom kiegészíteni a 
bevezető rendelkezést, amely pedig a következőképen hangoznék, tehát az előterjesztésben 
szereplő rendelettervezetnek a bevezető rendelkezése a feladatkör megjelölését követően 
a következőkkel egészül ki: ,,a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § 
(5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros 

Önkormányzata, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala, Pest Megyei Kormányhivatal, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-Duna
völgyi Vízügyi Igazgatóság, innovációért és technológiáért felelős miniszter, honvédelmi 
miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nemzeti Földügyi Központ, Budapesti 
Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és Országos 
Atomenergia Hivatal véleményének kikérésével". Tehát ezzel a fantasztikus mondattal 
egészül ki a bevezető rendelkezés. 
Állami Főépítész asszonynak egy másik észrevétele, amit itt szintén elfogadni javasolok, 
mert segíti a rendelet alkalmazását. Mivel itt beépítünk több korábbi rendeletet, beépül 
ebbe a 80-as vasútvonal menti és a Rákos-patak menti Kerületi Építési Szabályzat is, ennek 
a megnevezése azonban, a területnek a lehatárolása a jelen rendelettervezetbe nem került 
be az eredeti rendeleteknek megfelelően, csak az átfogó megnevezése, ennek pontosítását 
szeretném javasolni. Ez azt jelenti, hogy a rendelettervezet 80-as vasútvonal és Rákos-patak 
menti részterületre vonatkozó szabályokat megállapító fejezetének a címe a következők 
szerint módosul - és elnézést kérek megint a hosszú, de kénytelen szöveg miatt-: ,,A Pilisi 
utca, 42718 hrsz.-ú közterület, 42804/6 hrsz.-ú telek északi határa, 42804/2 hrsz.-ú telek 
északi határa, 42680 hrsz.-ú közterület, 42679 hrsz-ú telek keleti határa, Pesti határút, XVII. 
kerület felőli kerülethatár, Keresztúri út tengelyvonala, Túzok utca, 42808 hrsz.-ú telek déli 
határa, 40945 /21 hrsz.-ú telek déli határa, 40940 /5 hrsz.-ú telek déli határa, az Ek/1 övezet 
déli határa, 42753 hrsz.-ú telek nyugati határa, 40908/20 hrsz.-ú telek déli határa, 
40908/12 hrsz.-ú telek déli határa, Váltó utca, Ek/1 övezet déli határa, Nemes utca, 
Hortobágyi utca, Ek/1 övezet nyugati határa és Kerepesi út által határolt részterület". 
Nyilván hogyha időben megvan a vélemény, akkor írásban nyújtottam volna be ezt a 
módosító javaslatot, elnézést kérek érte. Ha nehezen is követhető, egy térképen lehet, hogy 
nem mindenki tudta volna azonnal követni. A lényeg, hogy tehát a 80-as vasútvonal és a 
Rákos-patak menti területnek a körülhatárolását jelentette ez a cím. Ezzel be is fejeztem. 
Köszönöm szépen. 
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Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslatára a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság által támogatott javaslat: 
A rendelettervezet 
- 42. §-ával megállapított, a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi 
építési szabályzatáról szóló 16/2020. (Xl. 26.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: 
KŐKÉSZ) 90/E. § (2) bekezdés dJ pontjában az „építmények" szövegrész helyébe az 
,,építménynek" szöveg lép, 
- 45. §-ával megállapított, a KŐ KÉSZ 90/Q. § ( 4) bekezdésében a „Vi-2/55" szövegrész 
helyébe a „Vi-2/56" szöveg lép, 
- a 48. §-a a következő 2. ponttal egészül ki: 
,,2. 24. § (8) bekezdésében a „kereskedelmi" szövegrész helyébe a „kiskereskedelmi" 
szöveg,". 

A rendelettervezet 2. mellékletében 
- a 27. pont címében a „Turisztikai" szövegrész helyébe a „Közjóléti" szöveg, 
- a 28. pont címében a „Védelmi és véderdőterület" szövegrész helyébe a „Véderdő-terület" 
szöveg 
lép. 
Indokolás: a rendelettervezet szövegében elírások találhatók, a hibák javítása teszi 
szükségessé a módosítást. 

(419/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet 
a) bevezető rendelkezése a feladatkör megjelölését követően a következőkkel egészül ki: 
", a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (S) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Pest Megyei 
Kormányhivatal, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
innovációért és technológiáért felelős miniszter, honvédelmi miniszter, 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nemzeti Földügyi Központ, Budapesti Rendőr
főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és Országos Atomenergia 
Hivatal véleményének kikérésével" 

b) XXVII. Fejezet ,,A Rákos-patak és a 80-as jelű vasútvonal menti részterület" címe a 
következők szerint módosul: 
,,A Pilisi utca, 42718 hrsz.-ú közterület, 42804/6 hrsz.-ú telek északi határa, 42804/2 
hrsz.-ú telek északi határa, 42680 hrsz.-ú közterület, 42679 hrsz-ú telek keleti határa, 
Pesti határút, XVII. kerület felőli kerülethatár, Keresztúri út tengelyvonala, Túzok utca, 
42808 hrsz.-ú telek déli határa, 40945/21 hrsz.-ú telek déli határa, 40940/5 hrsz.-ú 
telek déli határa, az Ek/1 övezet déli határa, 42753 hrsz.-ú telek nyugati határa, 
40908/20 hrsz.-ú telek déli határa, 40908/12 hrsz.-ú telek déli határa, Váltó utca, Ek/1 
övezet déli határa, Nemes utca, Hortobágyi utca, Ek/1 övezet nyugati határa és 
Kerepesi út által határolt részterület" 
Indokolás: az Állami főépítész záró véleménye alapján - jogszabályon alapuló 
véleményezők szerepeltetése - vált szükségessé a módosítás. 

( 419 /2. módosító javaslat) 
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Elnök: Köszönjük szépen, Jegyző úr, nem fogjuk megismételni a módosítót. Szerencsére a 
jegyzőkönyvvezető ezt leírta, vagy majd a hangfelvétel alapján leírja. Jegyző úrnak meg is 
van, mi pedig megértettük. Nem jelentkezik egyetlen Képviselő-társam sem ezek után se 
kérdéssel, se hozzászólással. Rendeletalkotás fog következni. Indítom a szavazást. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal - a 419 /1. és a 419 /2. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés 
1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

(15/2021. önkormányzati rendelet) 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Köszönjük szépen a munkát, e rendelet 
mögött sem kevés húzódik, de nem zártuk még le, úgyhogy szép feladat a folytatás. 
Beadtuk a Hild-díjra a pályázatot. Ezt már az elmúlt testületi ülésen is jeleztem, hogy 
készülünk a Hild-díjra egy pályázattal. Ma történik meg mindez. Elkészült egy négy tablóból 
álló kiállítási anyag, azt gondolom, hogy egyébként ez egy olyan anyag, amelyet a Hild-díjtól 
függetlenül érdemes lesz majd közszemlére tennünk, hiszen egy évtizednek a munkáját, az 
elmúlt évtized munkáját összefoglalja, legalábbis ennek egy bizonyos szeletét Kőbányán. 
úgyhogy majd ezt valamilyen módon, valahol egy nagy felületre kinyomtatjuk. És egy- lehet 
hogy több - programot elfelejtettem említeni: Kulturális Örökség Napja is lesz a hétvégén, 
úgyhogy számos kőbányai helyszínt, a Helytörténeti Gyűjteményt, hivatalt, pincerendszert 
lehet látogatni majd a hétvégén. Ide is jönnek majd, ebbe a terembe, tehát az átlagosnál 
biztos megint egy kicsit többen, idegenek, érdeklődők is, mozogni fognak a kerület utcáin. 

3. napirendi pont: 
Budapest főváros településszerkezeti tervének és Budapest főváros rendezési 

szabályzatának a Budapest X. kerület, Gitár utcát érintő eseti módosítása 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

Elnök: Következő napirendi pontunk a hármas, amely Budapest főváros településszerkezeti 
tervének és Budapest főváros rendezési szabályzatának a Budapest X. kerület, Gitár utcát 
érintő eseti módosítását jelentheti. Alpolgármester úr, szeretnél-e szóbeli kiegészítést 
tenni? Igen. 

Somlyódy Csaba: Elnézést kérek a tisztelt Képviselő-testülettől, nem fogok olyan 
hosszasan számokat sorolni, mint Jegyző úr, de ez is egy fontos módosítás. Nevezetesen: a 
Munkás körútnak is nevezett, régebben így hívott tengely mentén lehetőség van egy 
változtatásra, amely kedvezően hat az említett útszakaszra, a Gitár utcának bizonyos 
részére. Szűkíti ezt a sávot, így olyan helyek kerülnek ki ebből a megkötésből, amely 
gyakorlatilag az út miatt zárolva lett, ami eddig nem tartozott bele. Tehát lényegében egy 
ilyen típusú technikai módosításról van szó. Kérem az elfogadását. Köszönöm szépen. 

Elnök: Köszönjük a kiegészítést. Mivel nincs jelentkező, a döntéshozatal következik. 
Indítom a szavazást. 
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431/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat 
Budapest főváros településszerkezeti tervének és Budapest főváros rendezési 
szabályzatának a Budapest X. kerület, Gitár utcát érintő eseti módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 
Budapest Főváros Közgyűlésénél a Budapest főváros településszerkezeti tervéről szóló 
50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal a 
Budapest X. kerület, Gitár utcát érintően. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését küldje 
meg Budapest Főváros főpolgármestere részére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített 

közbeszerzési tervének módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: A negyedik napirendi pontunk az Önkormányzat 2021. évi éves összesített 
közbeszerzési tervének módosítása. Ács Andrea képviselő asszony. 

Ács Andrea: Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Azért kértem szót, mert -
természetesen meg fogom szavazni az előterjesztést-, a gazdasági bizottsági ülésen is szót 
kértem, és arra szeretném kérni Polgármester urat, hogy mivel ebben az előterjesztésben 
szerepel a Gém utca és az úthoz kapcsolódó járdák és az út zöld környezetének a felújítása, 
mindenféleképpen kerítsünk sort arra, hogy az ott élőket tájékoztatjuk erről a fejlesztésről, 
hogy mi várható. Azt is elmondtam a bizottsági ülésen, hogy az ott élők természetesen rég 
tudják, hogy a Gém utcát fel kell újítani, örülnek, hogy a macskakövek el fognak tűnni, és 
nem lesz abból probléma, hogy aszfaltot kap a Gém utca. Azt is elmondtam a bizottsági 
ülésen, hogy felkerestek a Metrodom lakópark A épületének, illetve a Pöttyös teraszban élők 
képviselői, hogy szeretnének tájékoztatást kapni. Én egy levelet küldtem Polgármester 
úrnak, Somlyódy alpolgármester úrnak és Szarvasi Ákos városüzemeltetési igazgató úrnak, 
hogy valamilyen úton-módon üljünk le majd a jövőben az ott élőknek a képviselőivel, és 
adjunk egy szélesebb körű tájékoztatást arról, hogy mi várható. Mivel testületi ülés van és 
világhálón remélem, hogy nagyon sokan követnek minket, szeretném kérni Polgármester 
urat, hogy erősítse meg, amit nekem a bizottsági ülésen elmondott, hogy mikor és hogyan 
fogjuk tájékoztatni az ott élőket arról, hogy mi várható. Teszem hozzá, örülnek annak, ami 
ott fog történni, semmiféle negatív véleményt nem kaptam az ott lakóktól, sőt nagyon sokan 
megkerestek, hogy lennének ötleteik, javaslataik. Nyilván hogy hol legyen parkoló, hogy 
nézzen ki a zöld környezet, tehát vannak javaslataik, s azt hiszem, hogy ez egy jó mód arra, 
hogy házhoz vigyük az önkormányzatiságot s leüljünk velük 

Elnök: A Gém utca felújítása a közeljövőben el fog indulni. Most még arról döntünk, hogy 
beemeljük a közbeszerzési tervünkbe. Majd a következő fázis a közbeszerzés kiírása, amit 
egyáltalán az tesz lehetővé, hogy egyrészt az Albert Camus utca megépítésére támogatást 

15 



kaptunk, mely támogatás így lehetővé teszi, hogy ne az önkormányzati forrás 
felhasználásával valósuljon meg a beruházás. Így az ott felszabaduló pénz, illetve az 
időközben kapott 60 millió forintos kormányzati támogatás lehetővé teszi, hogy a Gém utca 
megkapja az aszfaltburkolatot, amely munkát egyébként nem ebben az évben terveztünk 
elvégezni, hanem a jövőben, de mivel a forrás rendelkezésre áll és az árak meg úgy tűnik, 
hogy szárnyalnak, egyre magasabbra emelkednek, ezért vélhetően praktikus minél előbb 
elindítani egy ilyen beruházást, hogy adott keretek között, rendelkezésre álló keretek között 
meg tudjuk valósítani. Egy ilyen munka, ami egy kockaköves útburkolat teljes körű 
megújítását jelenti, 447 méteren, az a lakóknak örömet fog jelenteni. Hozzáteszem persze, 
hogy Kőbányán ezt a beruházást is könnyen megtalálják a kritikus hangok, mert rögtön 
fölvetik, hogy miért nem a Korponai utca. Nyilván tudnánk érvelni, hogy miért a Gém és 
miért nem a Korponai, majd bízom benne, hogy egyszer a Korponaira is sor fog kerülni és 
akkor talán az utolsó olyan kockaköves útburkolat is megszűnik Kőbányán, ami jelenleg 
még bosszúságot okoz. Természetesen, amint a bizottsági ülésen is jeleztem, a tájékoztatást 
meg fogjuk adni az ott élőknek arról, hogy itt mikor, milyen módon valósul meg az útépítés, 
amely nyilván az iskolába járó gyerekeknek, szüleiknek, a környéken élőknek az építés 
időszakában átmeneti bosszúságot okozhat, de biztos, hogy ezt örömmel fogják viselni. Itt a 
kulcskérdés majd az lesz, hogy később milyen forgalmi rend kapcsolódik a térséghez. A 
Gyárdűlő egészének a forgalmi rendjét vizsgáljuk a korábban már számtalanszor 
megszámolt, forgalomszámlálással vizsgált, részben orvosolt forgalmi helyzet miatt. Hiszen 
itt beavatkozások történtek, a Zágrábi utca már forgalomcsillapító küszöbökkel van teli, de 
még mindig van probléma, mivel az Üllői út menekülő területe ez a belső térség, és itt egy 
olyan forgalmi rend módosítás van előkészítés alatt, amely a Szárnyas utcától a Zágrábi 
utcán, Gém utcán keresztül érinti a térséget. Nyilván ezt egészében lesz majd érdemes 
megvitatni a környéken élőkkel, és nemcsak a Gém utcában élőkkel, hanem a Gyárdűlő ezen 
részén élőkkel is. Hiszen mindenkinek az életére valamilyen hatással lesz majd a jövőbeni 
forgalmi rend, ami - bízunk benne, hogy igazából fölismerik az emberek - arról szól, hogy 
biztonságosabban tudják megélni a mindennapokat a száguldó autók rengetegében. 
Kollégáim azt a tájékoztatást adták, hogy a térség forgalmi rendjével kapcsolatos tervezési 
szakasz le tud zárulni november hónapra, azt követően tudjuk megszervezni ezt a széles 
körű társadalmi egyeztetést, amelyet, azt gondolom, gyakorlatként be kell építeni. Eddig is 
beépült, részben beépült, de még nagyobb figyelmet fordítva be kell építeni a 
gyakorlatunkba. Tehát itt is azt mondhatom Képviselő asszonynak, amit a bizottság ülésén 
mondtam, hogy ezt a vitát, egyeztetést szervezni fogjuk. Az új lakópark képviselőinek írt 
levele egyébként olyan típusú gondolkodást is elindított már a hivatalban, kollégáimnál, 
nálam, Jegyző úrnál, sokaknál, ami azt a problémát veti föl, hogy egy megépülő új lakópark 
és az ott összegyűjtött szemét, illetve szemetes edények hol nyernek elhelyezést átmeneti 
időszakban, közterületen vagy elszállítják a kukát? Hogyan egyeztethető ez össze 
közterülethasználattal, zöldfelülettel és sok minden egyébbel? És ez akár már a tervezési 
folyamatok befolyásolására is kihathat, mert úgy látjuk, hogy egyébként komoly gondot 
jelent sok esetben, hogy nem kellően végiggondolt a képződő hulladék megfelelő módon 
történő elszállításának, elszállítási lehetőségének a megteremtése. Tehát az itt 
megfogalmazott levelek, kérések elindítottak egy olyan gondolkodást, ami a város életére 
más területen is, nagyobb mélységben kihathat. Ács Andrea következik még egyszer. 

Ács Andrea: Köszönöm szépen Polgármester úr válaszát, illetve amit mondott, azt én is 
megerősíthetem, mert azt nem mondhatom, hogy naponta, de mondjuk úgy kétnaponta 
azért kapok levelet és a Városüzemeltetési Osztály főosztályvezető asszonya, akinek ezúton 
is köszönöm az eddigi munkáját, mert mindig, minden kérdésemre, amiket a lakóktól kapok, 
akár ilyen jellegűt is, mindig kapok rá választ. De ebből is az látszik, hogy az ott élők 
törődnek a saját lakókörnyezetükkel és igenis érdekli őket, hogy mi történik azzal a 
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1. 

2. 

területtel, ahol ők élnek, és megtalálják a módját, hogy megkeressenek minket, és én meg 
partner leszek ebben, de akkor örülök, hogy Polgármester úr is partner. 

Elnök: Döntéshozatal következik, indítom a szavazást. 

432/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített 
közbeszerzési tervéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli 
el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített 
közbeszerzési tervét az 1. melléklet határozza meg. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2022. január 1-jén hatályát 
veszti. 
3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves 
összesített közbeszerzési tervéről szóló 364/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat. 

1. melléklet a 432/2021. (IX 16.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített 
közbeszerzési terve 

A B c D E F G 

A 
A közbeszer 

Becsült zési eljárás szerződés 

Közbeszerzés Tervezett Irányadó Eljárás teljesíté-nettó érték megindítá-
tárgya (Ft) mennyiség eljárásrend fajtája sának sének 

várható tervezett 
időpontja 

időpontja 

Kbt. 112. 
§ (1) 

bekez-
dés b) 
pontja 

Felnőtt-
213 588 OOO 

szerinti, 
2021. 

háziorvosi 
Ft 

3 év nemzeti hirdet-
január 

2024. július 
ügyelet ellátása ménnyel 

induló 
nyílt 

közbe-
szerzési 
eljárás 
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Vagyon- és 
Kbt. 112. 

§ (1) 
felelősségbiz-

bekez-
tosítási 

dés b) 
szerződés 

Budapest 
pont 

60 OOO OOO szerinti, 2021. 2024. 3. Főváros X. 
Ft 

3 év nemzeti 
hirdet- január június kerület 

Kőbányai 
ménnyel 

induló Önkormányzat 
tárgya-

és intézményei 
lásos számára 

eljárás 

Földgázenergia Kbt. 112. 
§ (1) 

beszerzése 
Budapest bekez-

dés b) 
Főváros X. 

4. kerület 
31249479 

207 529 m3 nemzeti 
pontja 

2021. július 
2022. 

Ft szerinti október 
Kőbányai 

nyílt Önkormányzat 
közbe-

és intézményei 
szerzési részére 
eljárás 

Villamos Kbt. II. 

5. 
energia 114 584 094 2 923 996 

uniós 
r észe 2021. 2022. 

beszerzése a Ft kwh szerinti szeptember december 
2022. évre eljárás 

A Kőbányai Kbt. 115. 
Fecskefészek 

173 228 346 
§-a 

2021. II. 2021.III. 6. Bölcsőde 
Ft 

1 db nemzeti szerinti 
negyedév negyedév konyhafelújítá- nyílt 

sa eljárás 

Földutak 217 m és 
Kbt. 115. 

szilárd 135 433 071 84,3m 
§-a 

2021. 2021. IV. 7. 
burkolattal Ft hosszú, 6 m 

nemzeti szerinti 
június negyedév nyílt való ellátása széles 

eljárás 

1107 
Budapest, Gém 

utca és az Kbt. 115. 
úthoz 

110 122 268 
Műszaki §-a 

2021. 2021. IV. 8. kapcsolódó 
Ft 

leírás nemzeti szerinti 
szeptember negyedév járdák, az út szerint nyílt 

zöld eljárás 
környezetének 

felújítása 
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9. 

2 „A,,, 1„8", 
2 „C" és 5 

A szerződés 
„D" típusú Kbt. 115. 

hatályba 
Sportpark és 

186 604 278 
sportpark, §-a 

2021. lépésétől 
futókör 1200 m nemzeti szerinti 

kivitelezése 
Ft 

hosszú és 1 nyílt 
szeptember számított 

400m eljárás 
150 naptári 

hosszú 
nap 

futókör 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2021. 

évi féléves működési jelentéséről 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Következő napirendi pontunk tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
közszolgáltatási szerződés szerinti 2021. évi féléves működési jelentéséről. Köszöntöm 
körünkben Vezérigazgató urat, és Kapitány úr mögött elbújt a helyettese, Dézsi Tibi. 
Köszöntelek téged is, Tibi. Részletes jelentést kaptunk számos grafikonnal, egyéb mutatóval. 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. Tájékoztató lévén erről nem szavazunk. 
Köszönjük a jelentést és természetesen nem csak a jelentést, hanem ami mögötte van, a 
munkát és napi feladatellátást. Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. közszolgálati szerződés szerinti 2021. évi féléves működési Jelentéséről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása és lakás 

szolgálati lakás céljára történő kijelölése 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Megnyitom a következő napirendi pont tárgyalását, ami a hatos: Intézményben lévő 
szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása és lakás szolgálati lakás céljára 
történő kijelölése. Jegyző úr ügyrendi kérdésben szeretne szólni. 

Dr. Szabó Krisztián: Köszönöm. Azt szeretném kérni, hogy az egyedi és a normatív 
határozatról külön legyen kedves a Képviselő-testület szavazni. 

Elnök: Köszönöm szépen. Ezt is bejelölték itt a kollégáim: egy határozat és egy normatív 
határozat, külön szavazás, pirossal aláhúzva a sorvezetőn, de Jegyző úr, látva, hogy így is 
képes vagyok eltéveszteni, azért segített. Úgyhogy elsőként fogunk szavazni arról - mivel 
nem jelentkezik senki kérdésre, hozzászólásra -, tehát először szavazunk arról, hogy 
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kivonjuk a Gézengúz Óvodában a szolgálati lakást a szolgálati lakások köréből. Igen, a 
természet elintézte. Indítom a szavazást. 

433/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat 
intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 38315/50 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1107 Budapest, Zágrábi u. 13 / A alatti 
Kőbányai Gézengúz Óvoda (a továbbiakban: Intézmény) épületében található szolgálati 
lakást a lakásgazdálkodásból kivonja, és hozzájárul a helyiségcsoportnak az Intézmény 
általi további, óvodai feladatellátás céljára történő használatához. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A természet elintézte, persze azt is elintézte, hogy így az óvoda jobb feladatellátási 
környezethez jusson. A következő döntésünk pedig egy szolgálati lakás kijelölés lesz, a 
Kápolna utca 15. szám alatt. Indítom a szavazást. 

434/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat 
lakás szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 
17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(2) bekezdésére a következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1105 
Budapest, Kápolna u. 11. 5/22. szám alatti, 41510/6/A helyrajzi számú lakást szolgálati 
jelleggel történő bérbeadásra kijelöli. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

7. napirendi pont: 
A László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hetedik napirendi pontunk a László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási 
kérelme, a kórustábor költségeinek a támogatására. Úgy tűnik, hogy a szavazás itt is 
megtörténhet. 

435/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat 
a László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelméről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a László Király 
Egyházi Kórusalapítvány (székhelye: 1152 Budapest, Beller Imre utca 78.) részére 
200 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. 
évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
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költségvetési rendelet) 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére 
kórustábor költségeinek támogatása céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására és a 
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Következőként a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési 

megállapodás módosítását tárgyaljuk. Gazdagodjék az eszközállomány! Döntünk. 

436/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Polgárőr Egyesület (székhelye: 
1104 Budapest, Sörgyár utca 91., nyilvántartási száma: 01-02-0015212, adószáma: 
18514986-1-42, bankszámlaszáma: K&H 10401914-50526982-70761006, képviseli 
Kálmán László elnök) által megkötött - AT/9/2/2021 iktatószámú - Együttműködési 

megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti megállapodásban foglalt felhalmozási támogatás 
fedezetét, 500 OOO Ft összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
költségvetési rendelet) 8. melléklet 51. sora (Óhegy Polgárőr Egyesület) terhére 
átcsoportosítja az egyéb felhalmozási célú támogatások közé. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás 1. pont 
szerinti módosításának aláírására, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1. melléklet a 436/2021. (IX 16.) KÖKT határozathoz 

Együttműködési megállapodás módosítása 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-törzsszáma: 735737, adószáma: 
15735739-2-42, KSH száma: 15735739-8411-321-01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.: 
11784009-15510000, képviseli D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából 
Mustó Géza Zoltán alpolgármester) mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat), 
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másrészről a Kőbányai Polgárőr Egyesület (székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár utca 91., 
nyilvántartási száma: 01-02-0015212, adószáma: 18514986-1-42, bankszámlaszáma: K&H 
10401914-50526982-70761006, képviseli Kálmán László elnök) mint Egyesület (a 
továbbiakban: Egyesület, a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott 
időben és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. A Szerződő Felek 2021. május 27. napján - AT/9/2/2021 iktatószámú -
Együttműködési megállapodást kötöttek Kőbánya közrendjének és közbiztonságának, a 
Kőbányán élők biztonságérzetének javítása céljából ellátandó feladatok teljesítésére. Az 
Egyesület 2021. szeptember 6. napján kelt levelében kérte az Önkormányzattól a biztosított 
5 OOO OOO Ft összegből 500 OOO Ft összeg átcsoportosítását az egyéb felhalmozási célú 
támogatások közé és ennek megfelelően az együttműködési megállapodás 11. pontjának a 
módosítását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
436/2021. (IX. 16.) határozatával döntött a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött 
együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyásáról. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti együttműködési 

megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11. Az Önkormányzat a jelen megállapodásban foglalt járőrszolgálati kötelezettségek 
teljesítéséhez 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő működési 

támogatást nyújt az Egyesület részére. Az Önkormányzat 500 OOO Ft, azaz ötszázezer 
forintot felhalmozási célú támogatást biztosít az Egyesületnek, amelyet gépjármű 

vásárlásra fordíthat. További 500 OOO Ft, azaz ötszázezer forint összegű működés 

támogatást biztosít az Egyesület részére, melyből fedeznie kell a Budapest X. kerület, Bebek 
utca 1. szám alatti helyiség használata során keletkező közüzemi díjakat. 

3. A jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás 
időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba. 

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti szerződés jelen 
módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

5. Jelen szerződésmódosítás elektronikus iratként készült. 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

A Szerződő Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, időbélyegző szerint 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Budapest, időbélyegző szerint 

Kőbányai Polgárőr Egyesület 
Kálmán László 

elnök 
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D. Kovács Róbert Antal polgármester 
megbízásából 

Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Dr. Végh Liza 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szüts Korinna 
főosztályvezető 

Dr. Nagy Jolán 
kamarai jogtanácsos 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A kilences a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatása. Itt is 
következhet a határozathozatal, indítom a szavazást. 

437 /2021. (IX. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Képző- és Iparművészek Egyesülete (székhelye: 1102 Budapest, Liget tér 2. II. emelet 10., 
adószáma: 18170524-1-42) részére támogatási szerződés keretében 400 OOO Ft működési 
célú támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
költségvetési rendelet) 12. melléklet 4. sora terhére a Hanna könyve című művészeti könyv 
kiadási költségeire. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

10. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2021. évi kőbányai nyári táborokról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Megnyitom a következőt, a tízest, ami egy tájékoztató a 2021. évi kőbányai nyári 
táborokról, ahol nem kell döntenünk, mert tájékoztatót fogunk tárgyalni. Köszöntöm 
Győrffy László igazgató urat, minden táborok főszervezőjét. Kérdezem, hogy szeretne-e 
Igazgató úr szóbeli kiegészítést tenni a Radványi Gábor alpolgármester úr által jegyzett 
előterjesztéshez. 

Győrffy László: Köszönöm szépen. Különösebben nem szeretném kiegészíteni, azt 
gondolom, hogy a bizottsági ülésen ezt kitárgyaltuk, próbáltunk egy kis filmet is bemutatni, 
milyen hangulata volt a nyári tábornak. Mi köszönjük az Önkormányzat támogatását, mert 
éreztük, hogy ezeket nehéz lenne megvalósítani enélkül. Itt külön kitértünk arra is, hogy a 
balatonlellei tábor hogyan működik, és ott Polgármester úr kérte, hogy mutassuk ki, hogy 
milyen támogatást ad az Önkormányzat egy-egy gyereknek. Látható volt, hogy gyakorlatilag 
az Önkormányzat ötven százalékban támogatja. Hogyha a szülőknek kellene a lellei tábort 
fizetni, akkor ez megközelítené a 40 ezer forintot, tehát jelentős támogatást kapnak a 
kőbányai gyerekei Lellére is. A napközis tábor pedig ingyen volt látogatható. Úgyhogy én 
csak arra biztatom a tisztelt Képviselőket, hogy amikor nyáron úgy érzik, hogy szívesen 
meglátogatnák a tábort, akkor tegyék meg, hogy Jegyen valós benyomásuk arról, hogy nyári 
szünetben a kollégáim, pedagógus kollégák milyen áldozatos munkát végeznek. Még 
egyszer köszönöm szépen. 

Elnök: Köszönöm szépen, Igazgató úr. Valóban, a képes beszámoló segített elhozni azt a 
hangulatot, amely jellemezte a nyári táborainkat, napközis táborunkat, és megmutatta ez a 
pár képkocka, hogy azok a gyerekek, akik az Önkormányzat, a Kőrösi Kulturális Központ 
által szervezett nyári napközis táborban töltik a szabadidejüket, igazából nagyon gazdag 
programban részesülhetnek. Ez egyébként Kőbánya gazdagságát is mutatja a 
lehetőségekben, hiszen itt a horgászástól, a falmászáson át, ezerféle programlehetőség, 
porcelánfestés, sokféle program közül választhatnak a szervezők, illetve a részt vevő 
gyerekek. Tehát a napközis táborban sem unalmasan, hanem számos élménnyel 
gazdagodva telik a vakáció időszaka. Kértem azt is Igazgató úrtól, hogy mutassa be, hogy a 
táboraink milyen állapotban vannak Biztos vagyok benne, hogy van olyan Képviselőtársam, 
aki még nem járt a lellei táborban vagy az almádi üdülőben. Nem kizárt, hogy szervezni 
fogunk egy olyan látogatást, ahol meg lehet ismerni ezen intézményeket, hiszen a beszámoló, 
de nem csak a beszámoló, hanem egyéb szóbeszéd is arra utal, azt mutatja, hogy ezekkel a 
létesítményekkel foglalkoznunk kell. Már az elmúlt években, évtizedekben is sokat költött 
az Önkormányzat állagmegóvásra, megújításra, a lellei tábor faházainak a teljes körű 
felújítására, a nagyépület megújítására. Ezzel együtt, amikor odalátogatunk, akkor nem 
feltétlenül az a benyomás fogad minket vagy nem azt érezzük, hogy egy modern, mai 
körülményeknek megfelelő táboroztatási helyre érkeztünk meg. Tehát van teendő. És 
nyilván az, hogy a döntésünket majd egy következő költségvetési időszakban - legyen ez a 
jövő év vagy az azt követő év - megalapozottan tudjuk meghozni, szükség van akár a 
közvetlen élményre, benyomásra, úgyhogy ennek a lehetőségét majd igyekszünk 
megteremteni. Azt a munkát pedig köszönjük, amit a nyári táborok szervezésében 
végeztetek kollégáiddal, illetve a táboroztató pedagógusokkal. Jó tudni, hogy a gyerekek 
nyáron is biztonságban, megfelelő körülmények között tölthetik a szabadidejüket, úgyhogy 
a jövőben is számítunk erre. Somlyódy alpolgármester úr 

Somlyódy Csaba: Én is köszönöm szépen. Köszönöm az intézménynek azt a képes 
beszámolót, amit a bizottsági ülésen bemutatott. Egy dolgot azért hadd mondjak el itt is. 
Kevésszer találkozik az ember olyannal, hogy valakinek a jól végzett munkája okán egy 
állampolgár veszi a fáradságot és beír és megköszöni és köszönetet mond ezért. 
Ellenkezővel nagyon sokkal találkozunk. Ebben az esetben számomra is megható volt, 
ahogy az egyik anyuka leírta az élményét azzal kapcsolatban, hogy egész nyáron dolgoznia 
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hogy nagyon szépen köszöni a rengeteg programot, a szervezést, a gondoskodást, az 
odafigyelést. Nagyon megható volt és én azt hiszem, mivel pedagógusok azok, akik nyáron 
itt, ebben a táborban közreműködnek a gyerekekkel, az ő elhelyezésükben, ettől meghatóbb 
meg jobb elismerés talán nincs is, ez mindennél többet jelent, még a bizottsági meg a 
testületi köszönömnél is. Én azt javaslom, ezúton is köszönjük meg a Laciéknak, illetve az itt 
részt vevő pedagógusoknak a nyári munkáját, mert tényleg nagyszerűen dolgoztak. A másik, 
ami számomra nagyon megnyugtató volt, hogy szót tudtunk váltani a költségvetéshez 
kapcsolódó dologról is, ahogy Polgármester úr mondta. Nemcsak a technikai részéről, 
hanem - és ez egy üzenet, és gondolom, elmondhatom- a személy részéről is, tehát az ott 
lévő, részt vevő humán munkaerőnek, a pedagógusoknak a jövőbeni díjazásáról is, amit 
teljesen természetesen a felújítások és egyéb beruházások mellett szintén figyelembe kell 
venni a következő évi költségvetéskor. És ezért volt jó erről beszélni nagyon hosszú időn 
keresztül, elég részletesen a bizottsági ülésen. 

Elnök: Valóban ritka, hogy köszönőlevelet kapjunk, de annyira nem egyedi, hiszen azért 
sokszor akár egy ballagó diák édesanyja, szülei tollat ragadnak vagy éppen a klaviatúrába 
gépelik be a köszönő sorokat egy-egy intézmény működésével kapcsolatban, megköszönve 
a nevelési éveket. Egy-egy idős ember megköszöni a kapott támogatást, tehát azért kapunk 
ilyen leveleket. Szomorú tény persze, hogy sokkal több a kritikus hangvételű levél, márpedig 
nyilván a dicséret minket is jobban motivál sok esetben, mint mindig csak a fejmosás. De hát 
ilyenek vagyunk mi, emberek, hogy többet kesergünk és panaszkodunk, és amikor jó 
történik, akkor is inkább a negatívat keressük mellette. Dr. Mátrai Gábor elnök úr. 

Dr. Mátrai Gábor Imre: Köszönöm szépen, Polgármester úr, a szót. Én is csak ki szeretném 
emelni, hogy ha a táborokról beszélünk, nagyon sok gyerek vette igénybe. 4 645 gyerek 
vette igénybe a napközis tábort. Tehát úgy gondolom, hogy azért a gyerekek is örültek, hogy 
az iskolai tanév májusi visszatérte után a táborokat is igénybe tudták venni, mert sajnos erre 
az évre a covid-helyzet rányomta a bélyegét. De azért mellette kiemelném azt, hogy a nyári 
tábor esetében a napközis táborban látszik, hogy azért próbálják a helyi identitástudatot, a 
helyi lehetőségeket is figyelembe venni. Tehát ahogyan a filmbemutatóban mutatták, 
porcelánfestésnél a helyi porcelángyárban voltak, a Maglódi úton az új falmászóközpontba 
vitték el a gyerekeket és nem kihagyva a lehetőséget a Helytörténeti Gyűjteménybe. 
Szerintem ez nagyon helyes és jó dolog, hogy a nyári napközis táborban a gyerekek a 
lehetőségekhez mérten a helyi programokat, a helyi intézményeket, a helyi szolgáltatásokat 
is igénybe veszik Másik a táborok mellett, ahogy Polgármester úr is mondta és Laci is, a 
felújítás, a lellei és a napközis tábor mellett én kiemelném az almádi üdülőt is. Ha már az 
Idősek hónapjáról beszéltünk: az őszi turnusban az idősek fognak üdülni az almádi 
üdülőben, a Kőbányai Önkormányzat üdülőjében. S ennek is szükségeltetik a felújítása, 
úgyhogy én mindenképpen szorgalmaznám azt, hogy a jövő évi költségvetésben erre 
biztosítsunk pénzt, hogy az almádi üdülő méltó színvonalon tudja fogadni mind a kerületi 
dolgozókat, mind az időseket, illetve a lellei tábor a táborozó gyerekeket. Köszönöm szépen. 

Elnök: Radványi Gábor alpolgármester úr. 

Radványi Gábor: Köszönöm a szót. A beszámolónak az elolvasásakor én mindig azt nézem, 
hogy mi az, ami a közelmúltban megtörtént, ebben az esetben nyáron. Tehát ez a jelennek 
üzen, de valamennyire a jövőnek is, és mindig úgy olvasom, hogy mi az, ami esetleg 
inspirálhat arra minket, hogy jobbá és szebbé tegyük ezt a lehetőséget. Minden előttem 
szólóval egyetértek. Közben itt variáltam, hogy visszalépek, mert ugyanazokat elmondta 
Somlyódy alpolgármester úr, illetve Polgármester úr, amiket szerettem volna elmondani. 
Azt gondolom, hogy még számtalan lehetőség van. Tegnap épp az operaházi látogatás 
inspirált arra, hogy most végül is elmondjam, hogy a gyerekeket ebbe is be lehet vonni, tehát 
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inspirált arra, hogy most végül is elmondjam, hogy a gyerekeket ebbe is be lehet vonni, tehát 
a programok színesedése még fokozható szerintem a jövőben is, úgyhogy ezek még 
látványosabbak és jobbak lesznek a jövőben. Laciéknak gratulálok. Felmerült korábban, 
éppen a héten egyeztettünk a szakszervezeti vezetővel, hogy az óvodákban a 
nyugdíjasoknak az óradíja növekedjen vagy ne növekedjen. Ugyanígy vagyok egy kicsit azzal 
- és itt csatlakozom Somlyódy alpolgármester társamhoz - hogy át kellene nézzük azt is, 
hogy azok a tanárok, akik egyébként egy nyári időszakban ilyen munkát, pluszmunkát 
vállalnak - hiszen nekik is a megérdemelt szabadságuk idejére esik ez a tabor -, hogy itt is 
esetleg felülvizsgáljuk, illetve több kerülettől begyűjtsük, hogy náluk milyen számok 
vannak, és ezt a költségvetésnél korrigáljuk. Ebben a beszámolóban nagyon sok szép kép 
volt, meg a prezentációban is, de vannak csúnya képek is. A csúnya képek az almádi 
üdülőnek a lépcsője, vizesblokkja vagy akár a lellei kopott padló, pvc, és hasonló képeket 
láttunk ott. Szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy amikor a jövő évi 
költségvetést tervezzük vagy elfogadjuk, nem minden esetben Kőbányán befektetett 
felújítási összegek azok, amelyek a kőbányai lakosság érdekeit képviselik, hanem Kőbányán 
kívüliek is. Hiszen például, ahogy néztük, az átlagszám, azt hiszem, 140 fő volt, ennyi 
kőbányai gyerek nyaralt a lellei táborban egy turnus alatt. Vagy amint Mátrai Gábor is 
elmondta, az idősek a májusi, illetve szeptemberi üdültetésük kapcsán szintén Kőbánya 
jó hírét viszik és erősítik, hogyha olyan körülményeket tapasztalnak ezeken a nem kőbányai 
helyszíneken is, ami mindenképpen, azt gondolom, hogy a gondos városirányítást erősítené. 
Köszönöm. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi nyári 
táborokról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Nincs több hozzászólónk. Így a tájékoztatót, a napirendi pont tárgyalását le fogom 
zárni, csak közben följegyzem a feladatot, hogy mit kell tenni a látogatásszervezéssel. 

11. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: A következő napirendi pontunk is egy tájékoztató, a lejárt határidejű végrehajtott, 
valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott 
polgármesteri határozatokról. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

12. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. 1-IX. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Átlépek a következő napirendi pontunkra, ami az Önkormányzat likviditási 
helyzetéről szóló tájékoztató, melyből kiviláglik, hogy az adók rendben befolytak, sőt az 
iparűzési adónál 106 % várható. Tehát így látjuk most. Nincs kérdés, hozzászólás. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. J-X havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

13. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 42137 /69 hrsz.-ú ingatlan 3283/14292 

tulajdoni hányadának megvásárlása 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba alpolgármester 

Elnök: Zárt ülésen is folytathatnánk, de ilyen irányú javaslat nincs, ezért marad a nyilvános 
keret, ahol megtárgyaljuk a Gergely utca egy ingatlanjának a megvásárlását, egy igen 
bonyolult helyrajzi szám alatt. Somlyódy alpolgármester úr. 

Somlyódy Csaba: Csak nagyon röviden mondanám el, hiszen ezt is megtárgyaltuk 
bizottsági ülésen, kiveséztük. Az előző napirendi pontnál is elmondhattam volna, de nem 
akartam kétszer hozzászólni, hogy a likviditásból látszik, amit az előbb tájékoztatóként 
megtárgyaltunk, hogy a bevételek a terveknek megfelelően megjöttek, sőt bizonyos 
tekintetben az elvárásainkat még felül is múlták Ez azt jelenti, hogy ez a kétfajta bevétel 
gyakorlatilag a működési és a felhalmozási oldalon keletkezett. Nyilvánvalóan itt a 
vezetéssel beszéltünk arról is, ezért is terjesztettük be ezt az előterjesztést, hogy azokat a 
felhalmozási típusú pénzeket, amelyek megérkeztek, ne költsük el, hiszen nem szükségesek 
jelen pillanatban működési célú kiadásokra, - ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy egyszer 
befektettük és aztán az elment az a pénz -, hanem hogy hosszabb távon olyan 
önkormányzati célok megvalósítására alkalmas, vagy a vagyonok megőrzésére alkalmas 
feladatokat lássunk el ebből, amelyen a jelen előterjesztést is tárgyaljuk. Ezért javaslatot 
teszünk arra, hogy ennek a telekrésznek a megvásárlásával tovább növeljük az itt már 
megszerzett ingatlanrészünket is, hogy hosszabb távon tudjuk ezt hasznosítani. A bizottsági 
ülésen fölmerült a határozati javaslathoz egy ötös számú pont. Ezt megismerték a 
Képviselők, kiküldésre került, ezért nem ismételném meg, csak felhívtam rá a figyelmet. 
Kérem tisztelettel az anyag elfogadását, illetve, ha kérdés van, válaszolni fogok rá. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslatára a Gazdasági Bizottság által támogatott 
javaslat: A határozattervezet egészüljön ki egy S. ponttal az alábbiak szerint: 
„5. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Kőbányai Önkormányzat a 
megvásárolt ingatlant hosszú távon a kőbányai közösség számára sport- és rekreációs célra 
kívánja hasznosítani." 

(411/2. módosító javaslat) 

Elnök: Hozzászóló, jelentkező nincs, indítom a szavazást. 

438/2021. (IX.16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 42137 /69 hrsz.-ú ingatlan 3283/14292 tulajdoni 
hányadának megvásárlásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „RÓZSA 
RECORDS" KFT-nek (székhelye: 1103 Budapest, Gergely utca 110., cégjegyzékszáma: 01-09-
163398, adószáma: 10704341-2-42, képviseli: Rózsa István ügyvezető) a Budapest X. 
kerület, Gergely utca 42137 /69 hrsz.-ú ingatlanban fennálló 11204/14292 tulajdoni 
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hányadából 3283/14292 tulajdoni hányadot (a továbbiakban: ingatlanrész) 313100 OOO Ft 
vételáron megvásárol. Az Önkormányzat az ingatlanrész vételárának első részletét, 
156 550 OOO Ft-ot 2021. november 30. napjáig, a vételár második részletét, 156 550 OOO Ft
ot 2022. július 31. napjáig fizeti meg. 
2. A Képviselő-testület a vételár első részletének fedezetét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 10. soráról (bevételkiesés 
tartaléka) biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 

végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedés megtételére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
adásvételi szerződés megkötésére. 
4. A Képviselő-testület elrendeli a vételár második részlete fedezetének tervezését 
156 550 OOO Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben. 
5. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Kőbányai Önkormányzat a 
megvásárolt ingatlant hosszú távon a kőbányai közösség számára sport- és rekreációs célra 
kívánja hasznosítani. 
Határidő: 

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

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

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

álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Következőként ismét egy tájékoztatót tárgyalunk, az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről. 

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. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Állomás utca 9. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségnek a Kőbányai Bringás Egyesület részére történő térítésmentes 
használatba adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A következő napirendi pontunk a tizenötös, az Állomás utca 9. szám alatt lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségnek a Kőbányai Bringás Egyesület részére történő 

térítésmentes használatba adása. Döntést fogunk hozni. 
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439/2021. (IX.16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 9. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek a Kőbányai Bringás Egyesület részére történő térítésmentes használatba 
adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Állomás utca 9. szám alatti, 36 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 
39016 /9 / A/2 22) a Kőbányai Bringás Egyesület (székhelye: 1108 Budapest, Szőlővirág utca 
8. 7. emelet 28., nyilvántartási száma: 01-02-0017347, adószáma: 19236249-1-42, 
képviseli: Balla Tamás elnök) részére kerékpáros közösségi pont céljára 2021. október 1. 
napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével 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 50 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Üllői út 128. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségnek a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére történő ingyenes 
használatba adása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A következő napirendi pontunk az Üllői út 128. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségnek a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére történő ingyenes 
használatba adása. Miért volt az én fejemben 118. szám? Azt hittem, hogy 118. Az az iskola, 
az Üllői úti iskola. Valószínűleg azért, mert azt az elmúlt 40 év során oly gyakran használtam. 
Ács Andrea képviselő asszony. 

Ács Andrea: Igen, csak egy nagyon rövid megjegyzés, hogy örülök, hogy akkor nem lesz 
kvázi lakatlan az épület, illetve nem ilyen szellemházként fognak rá emlékezni az ott élők, 
hanem hogy megtöltjük élettel. És akkor nagy valószínűséggel nem fogok olyan e-maileket, 
meg üzeneteket kapni, mint amit a Tengerszemmel kapcsolatban kaptam, hogy nem tudják, 
hogy mi lesz az épülettel, és már a hajléktalanok beköltöztek, és mindenféle oda nem illő 
állatokat is láttak a környéken. Elnézést, ezt meg kellett jegyezzem, úgyhogy én kifejezetten 
örülök annak, hogy ez az épület akkor újra gazdára fog találni és élet lesz benne. Köszönöm. 

Elnök: Már keressük a másik épület hasznosítási lehetőségét is, ami az Üllői út 136., 
gyermekorvosi rendelő. Itt még a 128. homlokzati felirata is orvosi rendelő néven jelenik 
meg. Funkcionálisan nagyon alkalmas egyébként egy kétrendelős orvosi rendelőként való 
működtetésre. Tegnap megnéztük az Alapítvány vezetőjével az épületet. Nyilván igényelni 
fog valamilyen költséget az átalakítása a jövőbeni funkcióra, hogy itt egy szabadulószoba 
működjön. Összességében, egy külső szemlélő számára egyébként nincs rossz állapotban ez 
az épület sem, az ebben az épületben lévő intézményegységünk sem, meg a másik sem, de 
azt látni kell, hogy iszonyatosan rossz energetikai mutatói vannak mind ennek, mind a 
másiknak, olyan régi nyílászárókkal, amelyek már abban az időszakban is, amikor az 
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orvosok használták, nagyon komoly rezsiköltséget eredményezett. Nyilván el kell 
gondolkodni majd a 136. szám alatti gyermekorvosi rendelő hasznosítási lehetőségéről is, s 
mindezt nehezíti persze, hogy fizető parkoló övezetben, korlátozott parkolási lehetőséggel 
"stb.stb." terhelt épületek ezek Ács Andrea Képviselő asszony. 

Ács Andrea: Nem tudom, esetleg az Üllői út 136. alatti régi gyermekorvosi rendelő 
épületben valami közösségi klubszerűséget vagy hasonlót ki lehetne-e alakítani a jövőben. 
De lehet, hogy már Marksteinné képviselő asszonyt is megkeresték a korábbi ciklusban 
azzal, engem biztosan megkerestek, hogy a környéken nincsen művelődési ház. A Kőrösi 
nagyon jó, hogy van, de messze van, ugye Újhegyen van. Hogy valami ilyesmit, például baba
mama klubot, most például mondtam valamit, vagy valami jóga klubot, ahova el tudnak 
menni, tehát valami közösségi teret esetleg kialakítani. Ahhoz lehet, hogy kicsi, nem tudom, 
de mondjuk az, hogy üresen álljon és mindenki csak úgy emlékezzen rá, hogy nem tudjuk 
hasznosítani, azzal biztos, hogy kellene valamit kezdeni. Én bármilyen ilyesmit nagyon 
szívesen támogatnék, és szerintem az ott élők is. 

Elnök: Tegnap ilyen szemmel is néztem a 128-at, hogy az közösségi hasznosításban éppen 
mire is lehetne alkalmas. Egyébként egészségügyi szolgáltatás funkciójára igen, akár 
fogorvosi rendelő vagy egyéb kisebb, magáncélú hasznosításra, ahol bérleti bevételünk 
keletkezhet. De nyilván azok a közösségi funkciók is fontosak a városban, amelyeknek a 
színtereit nehéz megtalálni, és ilyen zárványterületeken talán nem is érinti a térségben 
lakókat, de a vasútvonalak azért kialakítják a kőbányai lehatárolt városrészeinket, akár a 
Laposdűlő vidékét, akár a Gyárdűlő vidékét, akár a Kertvárost tekintve. Tehát az ezen 
területen élők mindig keresik a lehetőségét annak, hogy akár a közösségformáló vagy 
közösségformálást elősegítő helyiségcsoportok is rendelkezésre álljanak. Még nem 
döntöttünk, csak beszéltünk. Akkor most döntünk is, hogy dolgozzunk. 

440/2021. (IX.16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Üllői út 128. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére történő ingyenes 
használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Üllői út 128. szám alatti, 182 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/68) 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., 
adószáma: 19660877-1-42, képviseli: Tóth Béla László elnök) részére bűnmegelőzési 
tevékenység céljára 2021. október 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével 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: 2021. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 37 /B szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Megnyitom a 17. napirendi pontunk tárgyalását, amely a Halom utca 37 /8 szám alatt 
lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek ingyenes használatba adása. Itt módosító 
javaslattal is kell számolni. Ez a szeveren meglévő módosító javaslat, az előterjesztő 

támogatta, ennek ismeretében tudunk a módosítóról dönteni. Indítom a szavazást. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslatára a Gazdasági Bizottság által 
támogatott javaslat: A határozattervezet 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: Kft.) alapító okiratát akként módosítja, hogy részére az 1102 Budapest, 
Halom u. 37 /8 (helyrajzi szám: 41460/24) szám alatti épület alagsorában lévő, 176,3 mz 
alapterületű helyiségcsoportot telephelyként felveszi az alapító okiratba." 
Továbbá az eredeti 2. pontban a „41240/24" szövegrész helyébe a „41460/24" szöveg lép. 
Indokolás: az adminisztrációs hiba, valamint a pontatlan megfogalmazás javítása miatt vált 
szükségessé a módosítás. 

(415/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 415/1. módosító javaslatot. 

441/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 37 /B szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség ingyenes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) 
alapító okiratát akként módosítja, hogy részére az 1102 Budapest, Halom u. 37 /8 (helyrajzi 
szám: 41460/24) szám alatti épület alagsorában lévő, 176,3 mz alapterületű 

helyiségcsoportot telephelyként felveszi az alapító okiratba. 
2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Halom utca 37 /8 szám alatt lévő, 41460/24 
helyrajzi szám alatti, összesen 176,3 m2 alapterületű helyiségcsoportot a Kőbányai Képző
és Iparművészek Egyesülete (székhelye: 1102 Budapest, Liget tér 2. 2. emelet 10. ajtó, 
azonosító száma: 01-02-0009005, adószáma: 18170524-1-42, képviseli: Gál Magdolna 
Andrea elnök) részére művészethez kapcsolódó tevékenységek céljára 2021. október 1. 
napjától határozatlan időre használatba adja. 
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti helyiségeket a használó részére ingyenes 
használatba adja közüzemidíj-fizetési kötelezettséggel. 
4. A Képviselő-testület a használó által fizetendő óvadék mértékét 50 OOO forintban 
állapítja meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2021. szeptember 30. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. 
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18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 54. számú és a 
29. épületben lévő 58. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek a Kőbányai 

Polgármesteri Hivatal részére történő használatba adása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Következő napirendi pontunk a Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 54. 
számú és a 29. épületben lévő 58. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal részére történő használatba adása. Szerintem a szavazást 
itt is megejthetjük. 

442/2021. (IX.16.) KÖRT határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 54. számú és a 29. 
épületben lévő 58. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal részére történő használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 54. számú, 40 m2 alapterületű és a 29. 
épületben lévő 58. számú, 39 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR
törzsszáma: 510008) ingyenes használatába adja raktározás és műhely céljára 2021. 
október 1. napjától határozatlan időre. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Ilyenkor egy képviselő hiányzása is csak 94 
%-os jelenlétet jelent. Most zárt ülés fog következni. 

19. napirendi pont: 
Egy a Természettel Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 19. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

20. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 20. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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Elnök: El is fogytak a tárgyalandó kérdések, úgyhogy köszönöm mindenkinek a munkáját. 
Azért csak elhúztuk fél 12-ig 20 napirendi ponttal is. Bezárom a Képviselő-testület ülését. 
További szép napot! 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.30 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

jelenléti ív 

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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 

jegyző törvényességi észrevétele 

interpelláció 

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1. D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. Ács Andrea 

3. Bakos Bernadett 

4. Dr. Horváth Márk 

5. Huszti András Norbert 

6. Kovács Róbert tanácsnok 

7. Major Petra 

8. Marksteinné Molnár Julianna 

9. Dr. Mátrai Gábor Imre 

10. Molnár Róbert 

11. Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

12. Dr. Pap Sándor tanácsnok 

13. Papp Zoltán 

14. Radványi Gábor alpolgármester 

15. Somlyódy Csaba alpolgármester 

16. Stemler Diána 

17. Weeber Tibor József alpolgármester 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly aljegyző 

Dr. Ács Viktória 

Apagyi Krisztián 

Balsai Judit Katalin 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Szüts Korinna 

Dr. Kappel Patrícia Anna 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Tóth Erzsébet 

Dr. Erdei Katalin Judit 

Ehrenberger Krisztina 

Horváth Attila 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 0, 

Jógáné Szabados Henrietta 

Marton Roland 

Dr. Mózer Éva h -

Mozsár Ágnes 

Nábrádi András 

Novák Andrea 

Siemné Topánka Eszter 

Török Andrea 

Varga Tiborné 

Dr. Végh Liza 
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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 

Páli László 

Péter Norbert 

Dr. Som László Sándor 

Tóth Lívia 

Varga István 

Vincze Sándor 

Zsolt Ferenc 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Baricska Norbert Tamás 

Deézsi Tibor 

Dr. Bánhidi Ferenc 

Dr. Barczi Szilvia Tünde 

Dr. Stubnya Gusztáv 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Fehér Gyöngyi 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Horváth Lajos 

Jandó Ágnes 

Kiss Attila István 

Kuróczi Pál 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

Némethné Lehoczki Klára 

Oláh Csaba 

Sánta Áron 

Sárkány Péter 

Szabó László 

Turmely Erzsébet 
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